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 بسم اهللا الرمحن الرحيم

PENDAHULUAN PENERJEMAH 

 

���ه�هللا��������
	�و���ُ���������دي�
	إن�ا����������
���و���#"!ت�أ�. *�&��3ه�و/2.1$�	�و/$01%)ه�و/.-ذ�+*����()ور�أ&%$

	
��6ه�ور#-�
ً
 :أ��:.�.وأ(��8أن��9إ
	�إ�9هللا�وأ(��8أن����3ا

Sesungguhya segala puji hanyalah bagi Allah semata. Kita memuji-Nya, meminta pertolongan 

dan memohon ampunan hanya kepada-Nya. Kita berlindung kepada-Nya dari kejahatan diri-diri 

kita dan kejelekan perbuatan-perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak 

ada yang bisa menyesatkannya dan barangsiapa yang disesatkan, maka tidak ada yang bisa 

memberinya petunjuk. Amma ba’du: 

Alloh subhanahu wa ta’ala berfirman: 

�;
�-َن�* ﴿�اُ1َ%ْ�ُ�
َ

9� �َوُ�ْ;  َّ��آَ� -ا
ُ

-Bُ�َ� ْن

َ
�أ -ا

ُ
CDَ

ْ
E�ُ� ْن

َ
ُس�أ َّ�
�Gَ$ِIَا

َ
�ُهللا�* أ َّ��َ

َ
�.ْ2َ

َ
�

َ
�� ;ْ8ِ�ِ6ْ

َ
J� �ْ�ِ� �َ�Kِ

َّ

�ا  َّ�1َ

َ
�� �ْBَ

َ

�َو ِذِ+Lَن

َ
M

ْ

�ا َّ��َ

َ
�.ْ2َ

َ

�َو -ا

ُ
J�َNَ��َ�Kِ

َّ

﴾� * ا

�6Q-ت[.
 3.[ – 1: ا

“Alif laam miim, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja mengatakan: 

"Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji sama sekali? Sesungguhnya Kami telah 

menguji para generasi sebelum mereka. Maka sesungguhnya Allah benar-benar mengetahui 

orang-orang yang jujur dan orang-orang yang dusta.” [Al-Ankabut: 1-3]. 

Alloh subhanahu wa ta’ala berfirman: 

 �ُ
َ
T�َ�;ْ

ُ
QUِ

ْ
V�َ�َّ

َ
Wَو�

َ
X َّ�Yَ

ْ
-ا�ا�

ُ
�Zُ�ْUَْن�

َ
ْم�Iَِ$ْ]1ُْ;�أ

َ
-ا�﴾�﴿�أ

ُ

]ِ

ْ

اُء�َوُز َّ( َّ�
ُء�َوا#َ

ْ
V6َ

ْ

ُ�ُ;�ا ْ̀ َّ$�َ�;ْ

ُ
Q�ِ6ْ

َ
J��ْ�ِا�-ْ

َ
�Zَ��َ�Kِ

َّ

 ]214: ا
B6)ة[    ا

“Apakah kalian mengira bahwa kalian akan masuk syurga, Padahal belum datang kepada Kalian 

(cobaan), sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kalian? mereka ditimpa 

malapetaka dan kesengsaraan, serta diguncangkan (dengan bermacam-macam cobaan)” [Al-

Baqoroh: 214]. 

Alloh Subhanahu wa ta’ala berfirman: 

﴿   ;ْ
ُ

Q�َ�ُ�وا�ِ�ْbَ��َ�Kِ
َّ

ِ;�ُهللا�ا

َ
�.ْcَ�َّ

َ
Wَو�

َ
X َّ�Yَ

ْ
-ا�ا�

ُ
�Zُ�ْUَْن�

َ
ْم�Iَِ$ْ]1ُْ;�أ

َ
ِ+ِ)dَ���أ َّe
َ;�ا

َ
�.ْfَان[ ﴾� َو(�� ]142: آل�

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

orang yang berjihad diantara kalian dan belum terbukti orang-orang yang sabar?”[Ali-

Imroon:142]. 
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Alloh Subhanahu wa ta’ala berfirman: 


ِ)�ا ِiّjَاِت�َو(َ�َ َّT
ْ&ُ%�kَِوا
َ ْ
lَو� ْ�َ-اِل

َ ْ
l��َ�ِ�nٍBْ&ََو� Yُ-ِع

ْ
qَْ-ِف�َوا�

ْ
�ا� �َ�ِ� rٍْء

َ
st:ِ� ;ْ

ُ
Q َّ&-َ

ُ
�6ْ�َ

َ

ِ+ِ)dَ��﴿�َو َّe *�	ِ2ْ

َ

�ِإ  �َوِإ&َّ 	�
ِ�  �ِإ&َّ -ا

ُ



َ
J�

ٌ
X6َ"eِ�ُ� ;ْ�ُ ْ̀ +َNَ

َ
�أ ا

َ
�ِإذ �َ�Kِ

َّ

ا

 ].156  -155 :ا
B6)ة[﴾�* َراbُِ.-َن�

“Sungguh Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang 

sabar, (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan: "Inna lillaahi 

wa innaa ilaihi rooji'uun." ”[Al-Baqoroh: 155-156]. 

Sungguh, tumpang-tindih prahara dan cobaan yang menimpa Dammaj. Mulai dari teror berita-

berita dusta dan omong kosong bahwa orang-orang yang ada di sana adalah para kaki tangan 

Amerika, atau buruh Isreal dan kacung piaraan Yahudi. Setelah semuanya itu, menjalar, menjadi 

aksi kekerasan dan razia ilegal, perampasan secara paksa, baik mobil, ribuan kitab bernilai 

jutaan, komputer, handphon, uang dan barang-barang berharga lainnya di perjalanan. 

Kemudian menguat menjadi blokade dan embargo total, semua jenis bahan makanan juga obat-

obatan, sedikitpun tidak diperbolehkan masuk ke Dammaj. Bahkan mereka yang berada di luar 

Dammaj terlarang untuk kembali walau ke rumah-rumah mereka sendiri. 

Rombongan Jamaah Haji yang sudah berangkat untuk menunaikan ibadah ke Tanah Suci pun 

terlarang dengan todongan senjata, sama sekali tidak diperbolehkan untuk melanjutkan 

perjalanan, kecuali, mau tidak mau harus kembali. Kemudian ketatnya blokade dan kerasnya 

intimidasi pun berujung penyerangan besar-besaran dari setiap arah yang berlangsung secara 

sporadis. Berbagai jenis senjata berat dan roket-roket pemusnah massal dikerahkan oleh 

pasukan militer Anshorulloh, Syi’ah Imamiyyah Itsnaiy Asyariyyah yang lebih tersohor dengan 

istilah pergerakan milisi garis keras “Al-Huutsi”.  Sangat perlu untuk diketahui, bahwa gerakan 

teror dengan mengatas-namakan Islam yang dimotori oleh para Sayyid militansi Syi’ah Al-

Huutsi; adalah merupakan sosok hitam dari perpanjangan tangan Revolusi 

Ideologi (pemberontakan untuk merombak keyakinan) Al-Humaini di Iran, hingga tentunya 

tidak mengherankan jika seluruh pembiayaan, amunisi, personil, hingga tim medis militansi 

Anshorulloh Al-Huutsi di bawah siasat pengaturan hegemoni (penjajahan) ideologi Republik 

Syi’ah Iran yang didukung dengan kuat oleh polisi dunia Amerika serikat. Bukti adanya ikatan 

diplomasi kedua belah pihak ini, sangat banyak dan cukup masyhur untuk diketahui. 

Diantaranya; berkumpulnya wakil duta besar Amerika dengan para Sayyid sekaligus komandan 

tempur milisi Anshorulloh Al-Huutsi di beberapa daerah sekitar Dammaj beberapa waktu 

sebelum terjadinya blokade dan penyerangan. Sehingga setelah segala sesuatunya terprogram 

dengan matang, maka ekspansi pasukan penyerangan yang mematikan pun mereka kerahkan. 

Sampai akhirnya dampak penyerangan bengis yang mereka laksanakan itu, mengakibatkan 

banyak saudara-saudara kami berguguran jatuh, tewas terbunuh. 

Bersamaan dengan kondisi yang berat, ketatnya blokade, buasnya tembakan sniper-sniper liar 

di balik persembunyian mereka kian merajalela, Ahlussunnah di Darul Hadits Dammaj benar-

benar terkurung dan persediaan bahan makanan tidak ada, bahkan air bersih untuk minum sulit 

didapatkan. Diiringi dengan dinginnya cuaca musim itu, di atas gunung yang tandus, menyengat 

di angkasa bau hangus asap mesiu yang terbakar, benda-benda aneh seperti kipas atau kincir 

patahan ekor roket-roket pemusnah massal berserakan. Di antara pagar batu yang jebol di sana-

sini, hancur berantakan dan berhamburan, di situlah jasad saudara-saudara kami tergeletak, 

berserakan tidak layak, darah-darah mereka segar meleleh berceceran, mengalir, mengantung 

merah kehitaman, lalu mengental diantara pasir dan bebatuan. 
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Kriminal apakah yang telah mereka lakukan sehingga mereka harus dihujani dengan roket-

roket pemusnah seperti ini? Kebiadaban apa yang telah mereka lakukan sehingga mereka 

menerima perlakuan sedemikian sekejam? Sedangkan sungguh demi Alloh, profesi mereka 

adalah para pelajar! Kebejatan amoral apakah yang telah mereka kerjakan? Sedangkan mereka 

siang dan malam sebagai penuntut ilmu dan para da’i! Perbuatan tidak sopan apa yang telah 

mereka lakukan? Sedangkan mereka adalah para penghafal Al-Qur’an! Juga kesalahan apakah 

yang telah mereka langgar? Tindakan asusila apa yang mereka jalani? Sedangkan bisa dikata, 

mayoritas mereka adalah para penghafal ribuan hadits-hadits Nabi?. Demi Alloh,.. kami tidak 

mengatakan mereka adalah orang-orang suci (ma’shum) yang bebas dari dosa, tidak. Tidak pula 

menganggap mereka jenis manusia pilihan yang tidak pernah bersalah, ataupun dihinggapi 

lupa…., tidak. Sekali-kali tidak. Akan tetapi inilah taqdir Alloh Subhanahu wa ta’ala , dengan 

hikmahNya yang sudah tersurat untuk mereka. Namun ketahuilah oleh pembaca; Tak lain dan 

tak bukan, unsur paling urgen penyerangan bengis yang di lakukan oleh para milisi Syi’ah 

Anshorulloh Al-huutsi ini, adalah karena agama dan ideologi, serta kebencian terpendam yang 

sangat mendalam terhadap Ahlus-sunnah dari zaman dahulu hingga sekarang ini, inilah 

pembunuhan massal yang terjadi karena agama. Inilah  perang yang mereka kobarkaan dan 

meletus karena tidak bisa bersatunya kebejadan agama mereka, dengan kebenaran agama kita, 

yakni Islam hakiki dan sunnah Nabi n yang kita anut ini. 

Untuk mengetahui sejarah kejahatan dan hitam-kelamnya masalalu mereka, silahkan baca 

kitab-kitab para ulama Ahussunnah seperti “Bidaayah Wa Nihaayah” milik Ibnu Katsir a, “Tarikh 

Ath-Thobariy a” dan yang lainnya. 

Akibat penyerangan yang di lakukan oleh ekspansi militer sekte sesat yang sudah di kafirkan 

oleh para ulama dari zaman dulu hingga sekarang secara ijma’ ini, masih senantiasa tersisa 

sampai hari ini, berapa banyak dari saudara-saudara kami yang cacat seumur hidup kehilangan 

mata, tangan, kaki, jari-jemari dan juga anggota badan lainnya yang sangat berharga tentunya? 

Berapa banyak dari mereka hingga hari ini masih dalam perawatan terbatas di berbagai negara 

Arab ([6]), bahkan sampai detik ini masih terdapat beberapa yang lainnya tergolek tidak 

berdaya, sampai mengucapkan sepatah kata pun tidak kuasa, tergeletak, pucat, lunglai diatas 

pembaringan dalam keadaan lumpuh total belum mendapat kesembuhan. 

Hanya karena ikatan persaudaraan yang bertumpu di atas keimanan dan Al-Haq yang membuat 

kebahagiaan mereka seperti kebahagiaan kami, penderitaan mereka adalah penderitaan kami, 

duka mereka adalah duka kami, apa yang menyakitkan mereka menyakitkan kami, harapan 

kami semoga ikatan semacam inilah yang di maksudkan oleh Rosululloh  shallallahu ‘alayhi 

wasallam - 

«…. ِ��ِwْ
ُ ْ
Wى�ا(َUَ ;ْ8ِ�ِIُا(َUَ�yzَِن�L  َّ{�ُ

ْ
8َِ)َوا� َّ$
ِ|ُ)�bََ$ِ�ِه�ِ+#َ�	ُ

َ

�ْ�ً-ا�Uََ�اَ~{�ُ��

َ
M1َ)ْا�ا

َ
Yََ$ِ��ِإذ

ْ
ِ��ا�

َ
T�َ

َ
��;ْ8ِ%ِ

ُ
�.َ

َ
ِ�ْ;�َو�  .« �َوUََ-اّدِ

“Kamu akan mendapati keutuhan jiwa orang-orang yang beriman dalam berbelas kasihan, 

berkasih sayang dan saling menyayangi bagaikan satu jasad, jika salah satu anggota badan 

terluka maka sekujur tubuh akan terserang demam dan kegelisahan hingga tidak mampu 

memejamkan mata”[Riwayata Imam Bukhori:6011]. 

Ibaratnya masih belum hilang nyerinya luka, kesedihan orang tua yang kehilangan anaknya pun 

masih belum sirna, gundah gulana sahabat kehilangan karib setianya masih terasa, oleh sebab 

tragisnya kematian masing-masing mereka yang begitu menyayat jiwa, ada yang remuk 
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tercabik-cabik lalu meninggal seketika, tidak sedikit yang mengerang menahan sakitnya luka-

luka, dengan darah yang mengucur begitu deras, membuat persediaan darah dalam tubuh 

mereka terkuras, berceceran di bumi, habis, tidak sampai tergantikan lagi. Lalu karena rapatnya 

pengepungan dan sangat terbatasnya pengobatan, membuat mereka perlahan-lahan harus mati, 

terkurung mengenaskan di bawah derasnya hujan tembakan dan rapatnya kepungan. 

Semuanya telah Alloh ـ tentukan dalam cacatan taqdirnya, meskipun toh dalam hitungan, kita 

melihat mestinya cukup memungkinkan mereka untuk mendapat pertolongan dan pantaslah 

sudah bagi orang-orang yang kondisinya seperti mereka untuk mendapatkan pertolongan! 

Namun karena buasnya peluru-peluru mematikan yang berdesingan memutus jalan dan 

menghambat penyelamatan, terus berdesingan dari senapan para Serdadu Anshor Syaithon, 

hingga menghantarkan mereka harus pergi meninggalkan dunia ini. Setelah segenap 

pengorbanan mereka curahkan, jiwa dan raga mereka pertaruhkan, beriringan satu demi satu 

mereka pergi, meninggalkan dunia yang fana ini, dengan penuh ketabahan dan bakti fi 

sabilillah –ء�هللا -mereka penuhi seruan Ilahi ,-إن�(

 

�;ٍ2
ِ
َ
اٍب�أ

َ
K�َ��ْ�ِ�;ْ

ُ
Q2�ِ�ْUَُرٍة��َUِ�}

َ
��َ�;ْ

ُ
Q

ُّ

ُد

َ
�Kَِ��آَ�ُ�-ا�َ�ْ��أ

َّ

َ��ا ُّ�

َ
َ��أ�﴿ * ِ[#َ�yzِِ�ُ�وَن��َUَُو�	ِ
�-َن�ِ+*ِ�َوَرُ#-ُِ�ِwْUُ�;ْ

ُ
Q

َ

�DٌLْZَ�;ْ

ُ
Q
ِ

َ
ْ;�ذ

ُ
Q$ِ%ُ&ْ

َ
ْ;�َوأ

ُ
Q
ْ�َ-اِ

َ
V+ِ2ِ��ِهللا�

ُ�-َن 
َ
�.ْ

َ
��;ْ1ُ�ْ

ُ
ِت��َ   * ِإْن�� َّ�bَ�yzِ�

ً
X6َ ِ2ّ

َ
���َ�ِْ�َ�ُر�َوَ�َ$

َ ْ
l��َ ِ̀ 3ْUَ��ْ�ِي�(ِ�ْUٍَت� َّ�bَ�;ْ

ُ
Q

ْ
�Zِ�ْdَُو�;ْ

ُ
Q�َ-&ُ

ُ
ْ;�ذ

ُ
Q

َ

�(ْ%ِ0ْcَ ;ُ2�ِ.َ

ْ

َ%ْ-ُز�ا

ْ


َ��اِ

َ
 ﴾ *ْ�ٍن�ذ

“Wahai orang-orang yang beriman, sukakah kalian Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat 

menyelamatkan jiwa kalian dari adzab yang pedih? (yaitu) kalian beriman kepada Allah dan 

RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kalian. Itulah yang lebih baik 

bagi kalian, jika kalianmengetahui. Niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosa kalian dan 

memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dan 

(memasukkan kalian) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah keberuntungan 

yang besar” [Ash-Shoof : 11-13]. 

Dengan jalan kematian yang tragis seperti itulah saudara-saudara kami terlempar ! 

dihempaskan oleh proyektil ledakan roket berkekuatan besar, jasad mereka rusak tercabik-

cabik oleh proyektil tajam yang melesat berhamburan, berguguran, tumbang, jatuh berserakan, 

beberapa saat masing-masing sekarat meregang, lalu menghembuskan nafas untuk terahir kali, 

sebelum ahirnya mereka beriringan pergi meniggalkan dunia ini… . Harapan kami semoga Alloh 

Subhanahu wa ta’ala berkenan menerima mereka sebagai para tamu dan  Syuhada’ Nya, semoga 

kelak Dia Subhanahu wa ta’ala akan membangkitkan mereka, dengan jasad di penuhi robekan 

luka-luka berdarah, meleleh bercucuran merah, namun wanginya mengharum-seharum kasturi, 

mengalir dari tulang kepala-kepala mereka yang pecah dan luka-luka di badan mereka yang 

sangat parah- 

َء� »bَ�
َّ

ُ;��yzَِ#ِ]2ِ�ِ	�ِإ9
َ
�

ْ
M�ُ��ْ�َ+ِ�;ُ

َ
��ْ

َ
�yzِ��ٌIََ#ِ]2ِ��ِهللا�َوُهللا�أ

َ
ُ;�أ

َ
�

ْ
M�ُ�

َ
�rِ+2َِ�ِه�9 ِs�%ْ&َي�Kِ

َّ

ِم َوا َّ�
ْ-ُن�ا

َ

ْ-ُن�

َّ
�
2َ�Xِ�ََواBِ

ْ

ْ$ِ� �َ�ْ-َم�ا ِ

ْ
Wُ��اdُ��ِرd ِ(ّ
 .« َوا

Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam bersabda : “ Demi yang menggenggam jiwaku berada di 

tanganNya, tidak ada seorang pun yang terluka fi sabilillah dan Alloh pun maha mengetahui 

siapakah sebenarnya orang yang terluka fi sabilillah, kecuali kelak ia akan datang pada hari 

kiamat dengan luka berlumuran warnanya-warna darah, namun aroma wanginya-  sewangi 

kasturi”[Riwayat Imam Bukhori : 2803]. 
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��ْ�َ�;ْ�ُ�ْ�ِ
َ
��	ِ2ْ

َ
��َ�ُ�وا�َهللا�َ�َ�-ا�َ�

ُ
J�َNٌَل�bََن�ِرL�ِ�ِwْ

ُ ْ
Wِ�َ��ا�﴿�﴾�

ً
���ِ6ْUَا�-

ُ

 َّ�+َ�1َِ�ُ)�َوَ�

ْ
��َ&6َ3ُْ	�َوِ�ْ�ُ�ْ;�َ�ْ��َ�� َs�

َ
J]اب]Il :23.[ 

“Di antara orang-orang yang beriman itu, ada orang-orang yang –jujur- 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:23]. 

Apa yang kami sampaikan, tidak lain hanyalah sebatas yang kami alami dan seperti yang kami 

saksikan. Sungguh, apa yang kami sampaikan, bukan hal yang berlebihan demi berbangga diri 

dengan rusaknya jasad-jasad mereka. Atau sombong hati, besarkepala demi mencari nama 

melului luka-luka parah dan kematian mereka, sama sekali tidak dan sekali lagi tidak. Namun 

inilah sedikit berita yang mungkin tidak pernah sampai kepada anda. 

Senantiasa kami harapkan dengan penuh kesungguhan, semoga Alloh ـ membangkitkan mereka 

semua bersama luka-luka yang menyebabkan mereka dijemput oleh maut. Semua ini adalah 

karena -dalam pandangan kami-, mereka adalah orang-orang sholih, menghidupkan malam hari 

dengan qiyamul-lail dan siang hari dengan menuntut ilmu, hingga akhir dari pengabdiannya, 

tuntas sudah mereka korbankan harta benda, bahkan mereka jual diri mereka, nyawa dan darah 

mereka dengan murah sekali ke hadirat Alloh Subhanahu wa ta’ala . Sekali  lagi, inilah yang kami 

sangka sedangkan Alloh Subhanahu wa ta’ala yang lebih mengetahui segalanya. 
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“Sesungguhnya Alloh telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa-raga dan harta mereka 

dengan memberikan surga. Mereka berperang pada 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 Alloh? Maka bergembiralah kalian, 

dengan jual beli yang telah kalian lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar”[t-

Tubah:111]. 

Kami berharap untuk mereka semua, dengan penuh keyakinan sebagaimana Alloh ـ firmankan: 
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“Orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Alloh dengan harta, benda 

dan jiwa-raga mereka, adalah lebih tinggi derajatnya di sisi Alloh. Itulah orang-orang yang 

mendapat kemenangan. Robb mereka menggembirakan mereka dengan memberikan rahmat 

dariNya, (demikian juga) keridhaan dan surga (Nya), mereka memperoleh didalamnya 

kesenangan yang abadi, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Sesungguhnya di sisi Alloh-

lah pahala yang besar”[At-Taubah: 20-22]. 

Dan kami beriman sepenuhnya bahwa orang yang terbunuh di jalan Alloh Subhanahu wa ta’ala 

senantiasa hidup di sisi Nya: 
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“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka 

itu hidup disisi Robb mereka dengan mendapat rezki”[Ali –imron : 169]. 
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“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; bahkan mereka 

itu senantiasa hidup disisi Tuhannya dengan mendapat rezki. Mereka dalam Keadaan gembira 

ria disebabkan karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka bergirang hati 

terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa 

tidak ada kekhawatiran menimpa mereka dan tidak pula mereka bersedih hati” [Ali-Imron : 

169-170]. 

Tragedi memilukan yang di awali dengan blokade dan embargo total itu, berawal dari 

tanggal 22 Dzul Qo’dah 1432 Hijriyyah, hingga memuncak pada hari Sabtu tepat 

tanggal 1Muharrom 1433 Hijriyah.Adalah musibah besar yang menyayat setiap seorang muslim 

yang hati nurani mereka masih bersih, suci belum ternodai pekatnya fanatisme kelompok, 

belum teracuni oleh kebencian, atau belum tercemari oleh dengki, iri hati serta berbagai kabut 

hitam, tendensi duniawi. Di mana ribuan ekspansi bersejata berat militer Syi’ah Anshorulloh Al-

Huutsi yang mengaku sebagai Para Pecinta Ahlulbait Nabi n dengan sporadis, membabi-buta 

menunaikan hajat mereka yang sangat jahat dan kita tahu semua hasrat yang mereka pendam 

sejak lama itu, sebenarnya telah mereka warisi dari nenek moyang pendahulu mereka, sejak 

dahulu kala terhadap setiap seorang Sunni, hingga setelah kesempatan untuk melampiaskan 

semua itu tiba…., pendek kata, tidak ada mahluk bernyawa kecuali mereka buat binasa, tidak 

para wanita, anak-anak kecil, bahkan balita di dekapan ayahnya, terlebih lagi binatang ternak di 

dalam kandangnya harus tewas menggelepar oleh amunisi dan roket-roket mortir mereka yang 

berjatuhan, rata menghantam di sana-sini. La Haula Walaa Quwwata Illa Billah. 

Setahun sudah cobaan dan prahara besar itu reda, meskipun razia dan intimidasi bahkan 

penyaderaan ditengah perjalanan acap kali kambuh sampai hari ini. Kini datang hujan cobaan 

berikutnya…. . Gelapnya kabut tuduhan dan adu domba karena hasad yang membakar dada, 

datang bergulung-gulung, seperti gelombang yang susul-menyusul menyelimuti Darul Hadits 

Salafiyyah Dammaj, hal itu bukan hanya datang dari orang-orang kafir yang lubuk hati terdalam 

mereka, wajib memendam kedengkian terhadap Islam dan Muslimin, bahkan dari dalam barisan 

kaum Muslimin sendiri, terlebih lagi mereka adalah para penyandang titel terhormat, gelar yang 

tinggi sebagai para Ulama, tempat kembali dan solusi problema umat, namun dengan tidak 

bosan-bosannya mereka menghembuskan uap hitam ke tengah-tengah 

masyarakat salafiyyun secara luas, demi mencoreng-moreng wajah Darul Hadits Salafiyyah 

Dammaj. Sehingga dengan berbagai upaya jahat tersebut, melalui gelar-gelar yang terhormat, 

melalui nama-nama besar yang mereka sandang, tampak jelas sekali mereka hendak 

melumpuhkan atau bahkan seakan hendak mengubur Darul Hadits Salafiyyah Dammaj dalam 

keadaan hidup-hidup. 

Salah satu dari sekian banyaknya upaya makar terhadap Darul Hadits Salafiyyah Dammaj, akan 

anda dapati dan tergambar dengan jelas dalam tanya jawab berikut ini. 

Seseorang bertanya kepada Ali Ar-Rozihi Hadahullaoh –semoga Alloh ـ memberinya 

hidayah ([9]): 
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“Akhir-akhir ini kami mendengar vonis yang sangat tegas di jatuhkan oleh Syaikh Al-Wushobi 

dan Syaikh Al-Buro’i Hafidhohumalloh terhadap Syeh Al-Hajuriy Hadahulloh. Dan kami 

mendapati vonis beliau-beliau ini merupakan pernyataan yang cukup membawa pencerahan, 

namun sebagian orang yang ingin mengkaburkan kriminal dakwah yang di lakukan oleh Al-

Hajuriy bisa saja mengatakan : “Bahwa pernyataan Syaikh Al-Wushobiy terhadap Al-

Hajuriy Hadahulloh bukan ‘jarkh mufassar’ (bukan Vonis baku yang mendetail), sebab Syaikh 

Al-Wushobi tidak menyebutkan kesalahan Al-Hajuriy secara terperinci, bahkan mereka 

bisa jadi mengatakan bahwa Syaikh Al-Wushobi mutawaqqif (yakni tidak menyalahkan Al-

Hajuriy juga tidak pula membenarkannya) sebagaimana halnya 

Syaikh Robi’ jugamutawaqqif, kemudian tidak menutup kemungkinan bagi sebagian orang yang 

lain demi mengkaburkankasus kriminal dakwah yang telah di lakukan Al-Hajuriy berdalil 

dengan terjadinya komunikasi antara Syaikh Robi’ dengan Al-Hajuriy pada hari 

terjadinya blokade atas Dammaj. dan adanya perbincangan tersebut bisa jadi merupakan 

rekomendasi dan pernyataan tidak bersalah dari Syaikh Robi’ Untuk Al-Hajuriy ??. 

Maka dari itu Wahai fadhilatusy-Syaikh bagaimanakah tanggapan anda berkenaan 

dengan kesimpang siuran hal di atas? Apakah benar Syaikh Robi’ mutawaqqif dalam kasus Al-

Hajuriy? Maka berilah kami penjelasan semoga Alloh merohmatimu…!. 

 

JAWABAN DAN KOMENTAR “ FADHILATUSY-SYAIKH” 

ALI AR-ROZIKHIY HADAHULLOH : 
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Yahya Al-Hajuriy…., ketika awal kali ia menduduki kursi yang semula adalah kedudukan Syaikh 

Muqbil a,operasi pertama yang ia lakukan di tengah-tengah komunitas para pelajar Darul Hadits 

Dammaj yang keseluruhannya merupakan para siswa Syaikh kami yakni Syaikh 

Muqbil Bin Hadiy Al-Wadi’iy a, adalah dengan menghembuskan opini negativ terhadap mereka, 

yang semula seluruh masyarakat, memberikan pandangan terhadap mereka, 

dengan penilaian yang sangat baik sekali. 

Di saat itu, ketika “ Al-Allamah Al-Faadhil ” Abddurrahman Al-‘Adniy berniat untuk membuka 

sebuah sarana pendidikan baru -di Fuyusy sebuah distrik di propinsi Aden eks Yaman selatan- 

maka para pelajar baik dari dalam komunitas Darul Hadits Dammaj sendiri, maupun dari luar, 

dengan sangat antusias menyambut, berebutan mengerumuni beliau, karena apa yang sudah 

mereka ketahui berupa kelebihan-kelebihan beliau, kebaikan, keilmuan, juga eloknya adab, 

ahlak dan sopan santun beliau, nah… ketika Al-Hajuriy melihat antusias para pelajar Darul 

Hadits yang seperti itu, mulailah ia di liputi kebingungan dan merasa kalang kabut, maka untuk 

mempertahankan kursinya, itu ia pun mulai menghembuskan opini buruk tentang Syaikh 

‘Adeniy dengan berbagai argumen miring yang tidak pada tempatnya, bersamaan dengan itu ia 

pun mulai melibas (satu demi satu ) siapa saja yang tidak merestui opini negativ dia terhadap 
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Syaikh ‘Adniy, yang selanjutnya beliau ia jatuhi dengan vonis sebagai seorang hizbiy (pemecah 

belah) dengan tanpa di dasari oleh alasan dan bukti-bukti yang valid. 

Lalu berkumpullah para ulama Yaman berkali-kali untuk mengadakan pertemuan dalam rangka 

menyikapi kriminal Al-Hajuriy, yang hasil akhir dari beberapa kali pertemuan tersebut mereka 

menyimpulkan bahwa kasus yang terjadi “ ini adalah fitnah” (baca: musibah dan teror), yang 

sudah di kobarkan oleh Al-Hajuriy dengan tanpa di bekali oleh alasan atau bukti yang di 

benarkan kecuali hanya karena cemburu, ambisius yang besar ingin menguasai dakwah 

(manang sendiri). 

Waktu itu Syaikh kami Robi’ Bin Hadi Al-Madkholi pun mengeluarkan pernyataan dan 

menegaskan bahwa : “Fitnah perseteruan yang terjadi -antara Al-Hajuriy Hadahulloh dengan 

Syaikh Adeniy- adalah hanya sebatas kecemburuan pribadi yang tidak bisa di tarik kesimpulan 

untuk menjatuhkan vonis Bid’ah, tidak juga vonis Fasiq”. 

Al-Hajuriy terus bersikukuh melibas siapa saja yang tidak memberikan restu dan tidak 

sependapat dengan dirinya, hal ini ia lakukan baik dengan pernyataan secara terbuka, atau 

hanya sebatas isyatat dan sindiran saja, kemudian langkah berikutnya mulailah ia menghantam 

para ulama Yaman yang di ketuai oleh Fadhilatusy-Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Al-

Wushobiy, juga melibas semua Ulama Yaman lainnya yang merupakan para siswa senior dari 

Syaikh Muqbil Bin Hadi Al-Wadi’iy a. 

Lalu target operasi selanjutnya ia pun membabat para pelajar yang enggan memberikan suara 

terhadap pendapatnya, yang ahirnya ia pun mulai menghujat untuk menjatuhkan harga diri 

mereka, dengan cara dusta, pelecehan dan penuh kedholiman, yang mana semua ini sebabnya 

adalah karena mereka tidak mau memberikan restu dan mensepakati Al-Hajuriy dengan 

argumennya yang salah kaprah, serta tidak sesuai dengan realita yang terjadi ini, juga tidak pula 

di bekali dengan argumen sebagai penguat tuduhan yang teranggap memiliki akurasi. 

Setelah itu Syaikh Robi’ dan Syeh Muhammad Al-Madkholi mengeluarkan vonis tegas, begitu 

juga dengan Syaikh Ubaid dengan lugas memperingatkan kaum Muslimin dari bahayanya Al-

Hajuriy ini, dan Syaikh Robi’ menjatuhkan vonis bahwa “Al-Hajuriy adalah seorang yang 

berpemahaman Haddaadiy” dan saya sendiri sudah di jumpai ….e… sudah berjumpa dengan 

beliau sebanyak dua kali, pertama kali ketika saya masih berada di Dammaj ketika itu beliau 

mengatakan : “Al-Hajuriy memiliki sifat ekstrimis/kolot yang mana sifat itu sudah menyeret dia 

ke dalam faham Haddaadiyyah” Dan saya sudah mengatakan hal itu kepada dia : “ Bahwa kamu 

memiliki sifat itu”, saya berdiskusi dengan beliau selama dua jam dan beliau mengatakan bahwa 

: “Al-Hajuriy adalah jenis manusia yang kerdil dalam pemikiran”. 

Kemudian pada tahun berikutnya saya menunaikan haji… atau umroh, saya pun berjumpa 

dengan beliau dan beliau berdialog dengan saya di sebuah pertemuan yang dari awal hingga 

akhir memperbincangkan sepak terjang Yahya Al-Hajuriy dan kesimpulan dari apa yang beliau 

sampaikan adalah pernyataan tegas beliau sebagai berikut: “ambillah pernyataanku bahwa 

Yahya Al-Hajuriy adalah seorang yang berfaham Haddaadiy”. Dan vonis beliau ini tersebar di 

internet, yakni : “ Al-Hajuriy adalah seorangberfaham Haddaadiyyah, yang akan mengusung 

bencana besar bagi dakwah salafiyyah”. Inilah vonis dari Syaikh Robi’ untuk Al-

Hajuriy. Kemudian ketika saya mengunjungi beliau untuk mengambil ijazah,disaat saya hendak 

berpamitan beliau memanggil saya dan berpesan : “ Bantahlah (hentikan) Al-Hajuriy,jelaskan 
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hakikat kebejatan dia kepada masyarakat Muslimin, jangan kalian diam membiarkan 

dia”.Sedemikian tegas inilah sikap terakhir beliau. 

Adapun Syaikh Muhammad Bin Haadi sudah membicarakan kriminal Al-Hajuriy ini dengan 

panjang lebar,sekaligus metode ganjil yang dia tempuh, begitu juga dengan Syaikh Ubaid, Syaikh 

Al-Bukhori dan para masyayikh yang lainnya dari kalangan para ulama pembesar dalam 

keilmuan zaman ini. 

Sedangkan para ulama Yaman seluruhnya telah sepakat menjatuhkan vonis “bersalah” terhadap 

Al-Hajuriy, seluruh penyataan ini sudah mereka jelaskan dan tersebar, baik sebagai materi 

kajian-kajian,juga dalam tema pidato terbuka yang mereka sampaikan, serta dalam berbagai 

momen dakwah yang lainnya. 

Setelah semua itu berjalan.. kemudian terjadilah blokade terhadap Dammaj dan Dammaj adalah 

pusat dakwah Sunnah yang di miliki oleh Syaikh Muqbil a di dalamnya masih terdapat pelajar 

yang tidak  seperti Al-Hajuriy dan metode ganjil yang dia terapkan, ketika saya berdialog 

dengan Syaikh Muhammad Al-Madkholi beliau berkata kepada saya: “ Tidak semua orang yang 

berada di Dammaj sama seperti Al-Hajuriy, di sana ada saudara-saudara kita Ahlussunnah, juga 

para warga pribumi…..” dan  seterusnya hingga ahir dialog beliau. 

Kemudian Al-Hajuriy dengan kecemburuannya yang terus meluap, berkobar membara 

menyerang para Ulama dengan tanpa di dasari oleh alasan yang di benarkan, maka demi 

menyikapi kriminal yang terjadi ini bertindaklah Syaikh Muhammad Bin Abdul Wahhab Al-

Wushobi menjatuhkan vonis “bid’ah” untuk Hajuriy, beliaupun menjelaskan bahwa : “ Al-Hajuri 

telah menempuh metode beragama yang sama sekali bukan metode yang telah di tempuh oleh 

para Salaf terdahulu”, Karena setiap siapa saja yang menyelisihi dirinya maka ia akan 

menghujatnya, selanjutnya ia akan teriakkan kesana-kemari opini negativ dan berseberangan 

dengan realita orang yang keberadaannya jauh dari dia tersebut, namun sebaliknya bagi siapa 

saja yang (mendekat) merestui dan menerima argumennya maka ia akan berikan sambutan, 

juga rekomendasi sampai kemudian ia akan berikan dukungan untuk semua urusan, serta 

kedudukan yang layak bagi orang tersebut. Maka kalian semua telah mengetahui bahwa semua 

inilah yang di sebut dengan “Teror Haddadiyyah”. 

Kemudian setelah kriminal dakwah itu sudah bergulir selama tujuh tahun, bangkitlah Syaikh 

Muhammad Bin Abdul Wahhab Al-Wushobi menindak lanjuti kasus terdakwa (Yahya Al-

Hajuriy) dan menjatuhkan vonis bahwa : “Al-Hajuriy adalah Mubtadi’ ” dan kalimat “mubtadi’ ” 

secara global artinya adalah: “Seseorang telah menyelisihi Syari’ah dalam metode beragama 

yang dia tempuh”. Berikutnya juga vonis yang sama di jatuhkan oleh Syaikh Ubaid Al-Jabiri. 

Lalu sesuai dengan berita yang sampai kepada saya namun belum jelas kebenarannya dan 

Wallohu ‘a’lam bagaimana kepastiannya, bahwa Syaikh Muhammad Al-Madkholi di tanya 

mengenai orang ini beliau menjawab : “ Yahya Al-Hajuriy pantas menerima vonis tersebut”. 

Namun ini hanya sebatas kabar yang sampai kepada kami, adapun kepastian benar tidaknya 

hanya Alloh yang lebih tahu”. 

Sedangkan berkenaan dengan sikap mayoritas Ulama Yaman keseluruhannya, sampai pada hari 

ini tidak ada satupun dari mereka yang memberikan pembelaan, tidak pula dukungan terhadap 

Al-Hajuriy, kecuali hanya para pelajarnya saja yang terpedaya dengan apa yang dia peragakan. 
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Harapan kami semoga Alloh memberikan hidayah dan bimbingan kepada mereka, untuk 

mengenal kebenaran, serta keluar dari api fitnah yang telah di kobarkan oleh Al-Hajuriy di 

tengah komunitas para pelajar dan masyarakat Ahlus-sunnah ini… Wallohul musta’aan. 

Mengenai vonis juga komentar tegas para ulama dalam menelanjangi hakikat Al-Hajuriy, kalian 

bisa dapati pada berbagai artikel dan banyak kitab yang sudah tercetak dan tersebar, di 

lengkapi dengan kata pengantar oleh para ulama seperti Syaikh Ubaid dan yang lainnya, 

seluruhnya menjelaskan bahwa Al-Hajuriy adalah seorang yang sama sekali tidak berada di atas 

manhaj salaf, juga manhaj-nya para ulama yang kami mengenali mereka semua, seperti Saikh 

kami Muqbil a,  Syaikh Robi’, Syaikh Abbad, Syaikh Fauzan, Syaikh Ibnu Utsaimin. 

Dan orang ini (Al-Hajuriy) memandang bahwa dirinya adalah orang suci – yang paling berhak 

untuk di kultuskan-, jika ia melihat seseorang dan merasa iri terhadap orang tersebut, maka 

dengan segera ia akan posisikan orang tersebut sebagai musuh bebuyutan, jika ia di beri nasihat 

maka ia akan menentang, yah….! seperti itulah lorong sempit beragama yang di tempuh oleh Al-

Hajuriy, sama sekali bukan dari jalan para Salafus-sholih Rohimahumulloh. 

Dan kondisi buruk tersebut semakin menjadi-jadi hingga hari ini, sampai seperti apa yang 

kalian pertanyakan, toh seandainya jika ia tetap berada pada kondisi dia yang semula apa 

adanya, istiqomah di atas Al-Haq tentunya kami tidak merasa perlu untuk membeberkan 

penjelasan yang sedemikian ini….La Haula Wala Quwwata Illa Billah. 

Maka dalam kesempatan kali ini kita mengkaji kembali permasalaahan kriminal dakwah Al-

Hajuriy, karena sungguh demi Alloh kami adalah orang yang menaruh harapan besar kepada 

dirinya untuk kembali dari pemikiran dia yang begitu ngawur sekarang ini, Juga tindakan 

serampangan dia dengan menjatuhkanvonis bid’ah terhadap Ahlussunnah, dari kalangan para 

pelajar bahkan para ulama dan da’i penasehat umat, dengan tanpa di dasari oleh kebenaran dan 

alasan yang tepat, maka kami menasehatkan kepada dirinya untuk kembali dari semua 

kekeliruan ini, karena sesunguhnya  Ahlussunnah itu adalah orang yang besar harapan hati 

mereka terhadap seorang pelaku kemaksiatan yang hidup di jalanan, terlebih lagi terhadap 

seorang yang memiliki (pengaruh) dakwah dan memiliki para pengikut sangat simpatik kepada 

dirinya, maka tentu para ulama lebih besar lagi harapan hati mereka, oleh karena itulah, mereka 

bersabar selama bertahun-tahun. Saya berdo’a semoga Alloh memberikan kekuatan hati 

padanya untuk rujuk kembali dan bertaubat dari perlakuan tidak layak yang telah ia timpakan 

atas saudara-saudaranya dan rujuk itu adalah lebih baik baginya jika ia mau sadar diri. 

Lَْن  » ِ
َ

W.َ
ْ

�ا َ�ْ�ُ�ِ◌*ِ�َرّبِ

ْ
ْ-2ْ�ِِ��َوا� َّ1
 »……َوُهللا�َو�yُ�ِا

*** 

TANGGAPAN DARI SYAIKH ABU MUHAMMMAD 

ABDUL HAMID  BIN YAHYA AL-HAJURI 

Hafidzhahulloh 

 

��ُ�ْ�َ
ْ

�
َ
ُه�ا

َ
{�َرُ#ْ-ِل�ا
ِ�	�َوآِ
ِ	�َو6ِ�ْ�َِ	�َوَ�ْ��َو�

َ
��ُم�َ

َ
� َّ$
�َوا

ُ
ة

َ
� َّe

�	�َواِ, � �ُ.ْ:َ� َّ�

َ
 أ

Alloh Subhanahu wa ta’ala berfirman: 
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ْ�ِ)L�َِن�﴾
ُ ْ
Wَن�َ#ِ]2ُ��اL6ِ

َ
¡$ْ

َ
¡
َ�ِت�َوِ

ْ
¢��ُ ِeّ%َ&ُ��َ
ِ

َ
K

َ
م�]  ﴿�َو�./l :55[ 

“ Dan demikianlah Kami terangkan ayat-ayat Al-Quran (supaya jelas jalan orang-orang yang 

sholih, dan supaya jelas (pula) jalan para pembuat dosa”, [Al-‘An’aam: 55]. 

Alloh Subhanahu wa ta’ala berfirman: 

﴿  � َّGUََو�Gٍ8َ
َ

�¤jِ

َ
ْ¥�َ�َ�ا�أ َّ[Uَ * Gَ$َ

َ
��ُ	�َوَ�

ُ

�َ�	ُ�ْ�َ��¦َ§ْ

َ
َ��أ  *�Gٍ8َ

َ

اَت�

َ
ًرا�ذ&َ�}

َ
�eْ2َ#َ *�Gِ

َ
¨�َ

ْ
�ا�

َ
X

َ

 َّ�Iَ�	ُUُ

َ
2ِ�َ��6ْIٌَ��ِ�ْ��َ�َ$ٍ��* َواْ�َ)أbِ�yzِ * ﴾  ]�$W1: ا 

– 5. [ 

“ Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan Sesungguhnya Dia akan binasa, tidaklah berguna harta 

bendayang ia miliki dan apa yang ia usahakan, kelak Dia akan masuk ke dalam api yang 

bergejolak. dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada 

tali terbuat dari sabut”,[Al-Masad: 1-5]. 

Alloh Subhanahu wa ta’ala berfirman: 

 iْ
ُ ْ
Wِ��ا��ِ)ْض�َْ

َ
Nَْ�ْع�ِ+َ��wْUَُ�ُ)�َوأ

َ
 .[94:ا�L�ِ(ِ ﴾  ](Yªَن�﴿��

“Maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan 

(kepadamu) dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sesungguhnya Kami memelihara 

kamu daripada (kejahatan) orang-orang yang memperolok-olokkan (kamu)”,[Al-Hijr : 94]. 

Dalam hadits shohih, Ibu kita Ummul-Mukmin A’isyah ك berkata: “Rosululloh  shallallahu ‘alayhi 

wasallambersabda” : 

»!ً"ْ)َ��ِن�ِ�ْ��ِد��َ
َ
�(ِ.ْcَ�&ً

َ
�

ُ
�َو�&ً

َ
�

ُ
���ّ

ُ
¬

َ
�أ�  » 

“ Tidak mungkin si fulan dan si fulan itu mengenal agama kita, walau hanya sepotong”. 

�yْzِِن�« َو�Lْ3َ2ْ�ِ®َ
�» ا
َ
Xiَ°ِ�َ��ْ�ْ¥ , ك� َ

َ



َ
J :َرُ#ْ-ِل�هللا�}

َ
��َ��ٌbَُن�َر

َ
ذ

ْ
V1َ#ْا n   َلBَ

َ
ْو�اْ+ُ��ا
َ.DَLْiِةِ  » : �

َ
َ.DَLْiِِة�أ

ْ

Zُ-�ا

َ
�kَأ

ْ
ُ&ْ-ا�ِ+±

َ
K|َْم� « ا

َ
�

َ
Q

ْ

ُ	�ا

َ

َن�

َ
9

َ
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َ
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َ
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َّ
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َ
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َ
�أ َّ;

ُ
³ n : » �

َ
Xiَ°ِ�َ�َ , 	ِiِ3ْ

ُ
َء��Bَ ِUُّس�ا َّ�
ْو�َوَدَ�ُ	�ا

َ
ُس�أ َّ�
ُ	�ا

َ
�(َUَ��ْ�َِس� َّ�
�ا  .« ِإْن�َ()َّ

Dalam Shohih  Bukhoriy dan Shohih Muslim Ummul mukminin ‘Aisyah ك berkata : “seseorang 

meminta izin kepada Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam beliaupun  berkata : “Berikanlah 

oleh kalian izin kepadanya, dia adalah sejelek-jelek suku atau sejelek-jelek keturunan”. maka 

ketika orang tersebut masuk beliau pun melunakkan perkataan, aku berkata; wahai Rasululloh 

engkau telah mengucapkan kalimat yang sedemikian itu? Kemudian engkau bertutur kata 

dengan lemah lembut kepadanya? Beliau n bersabda : “Wahai ‘Aisyah sesungguhnya sejelek-

jelek orang, adalah; orang yang di hindari atau di tinggalkan oleh orang lain karena demi 

menyelamatkan diri, dari kebusukan jiwanya”. 

Para ulama berdalil dengan beberapa dalil di atas juga yang semisalnya sebagaimana yang 

sudah saya jelaskan dalam kitab saya (yang berjudul) “Al-Wasa’il Jaliyyah Fi Nushroti Da’wah 

Salafiyyah”, juga dalam kitab “Al-Hiyaanah Da’wiyyah” dan kitab “Nashihah Wal Bayaan Lima 

Alaihi Hizbul Ikhwaan Fi Aknaafi Dauril-Qur’an” juga dalam kitab-kitab yang lainnya, berkenaan 

dengan besarnya peran penting  Jarh Wa Ta’dil, Jarh (mengungkap kesalahan) para ahli batil 

yang menyelisihi manhajnya para Salaf. dan Ta’dil (memberikan rekomendasi) kepada 

para Ahlulhaq (orang-orang yang konsisten di atas kebenaran) yang melangkah tepat di atas 
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jejak manhajnya salaf. Tujuan dari dua hal ini adalah sebagai peringatan dari bahayanya 

kebatilan yang telah di lakukan sebagian orang dari generasi yang terdahulu. Sebaliknya untuk 

memberikan penjelasan dan hakikat kebenaran kepada para generasi yang akan datang. 

Sebagaimana yang di sabdakan oleh Nabi shallallahu ‘alayhi wasallam dari hadits Abdulloh Ibnu 

Mas’ud Al-Anshoriy radhiyAllohu ‘anhu riwayat Imam Muslim, Rosululloh  shallallahu ‘alayhi 

wasallam bersabda : 

»  	ِ�ِ�ِ
َ
��(ِbْ

َ
V

َ
��	ُ

َ
�

َ
��DٍLْZَ�}

َ
��َ�  .« َ�ْ��َدلَّ

“Barang siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan maka baginya sebuah pahala 

sebagaimana pahala orang yang melakukanya”. 

Juga karena sabda Beliau shallallahu ‘alayhi wasallam dari hadits Abu Huroiroh radhiyAllohu 

‘anhu riwayat Muslim  : 

« ��
ْ
T�ِ�(ِbْ

َ ْ
l��َ�ِ�	ُ

َ

َن�

َ
Cُ�َ�ى��}

َ
��َ� �َ�ْ��َدلَّ

ً
bُْ-ِرِ�;�َ(ْ"!

ُ

َ��ِ�َ��أِ

َ
��nُBُذْ�َ�

َ
9�	ُ.َ6ِUَ��َ�ِِر-ْbْ

َ
َن , أ

َ
C�Xٍ

َ


َ
��َ�}

َ
ِم�َ�ْ��� َوِ�َ��َدَ~{�ِإ�

َ
��آ³

ْ
T�ِ�;ِ

ْ
³ ِ

ْ
���َ�ِ�	ِ2ْ

َ
��َ

�	ُ.َ6ِUَ ,!ً"ْ)َ�;8ِ�ِ
َ

َ��ِ�ْ��آ³ِ

َ
��nُBُذْ�َ�

َ
9 ». 

“Barang siapa yang menyeru kepada hidayah maka dia memperoleh pahala sebagaimana pahala 

orang yang mengikutinya dan hal itu tidak  akan mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan 

barang siapa yang mengajak kepada sebuah kesesatan maka ia akan memperoleh satu dosa 

sebagai mana dosa orang yang mengikutinya dan hal itu tidak mengurangi dosa-dosa mereka 

sedikitpun”. 

Pada hari ini -22/Shofar/1434- saya telah menyimak ulasan yang di sampaikan oleh Ali Rozihiy 

yang mana dalam dialog tersebut  jelas sekali memperlihatkan butanya hati, kejahatan dan 

makar yang telah ia simpan selama bertahun-tahun. Dan ucapannya ini menunjukkan bahwa dia 

–sebagaimana sudah menjadi catatan semenjak dahulu dia adalah salah seorang yang 

terkontaminasi racun fitnah pemikiran Abul Hasan Al-Ma’ribi, bahkan nampaknya ia belum 

cucitangan dan taroju’ membebaskan diri dari racun tersebut, kecuali hanya sebatas Taqiyyah, 

terlihat dari sepak dan terjang yang ia peragakan, tampak terinspirasi sekali dengan Abdullah 

bin Saba Al-Yahudi, ia mengarang sebuah kitab tentang tokoh perusak Islam ini, kemudian 

tampaknya ia telah mengadopsi beberapa kebejatan berfikir, serta busuknya makar 

dan taqiyyah yang di miliki oleh Abdulloh bin Saba’ Al-Yahudi ini. Kemudian setelah itu 

tampillah dia dengan penyamaran ( baca: taqiyyah yang ia adopsi dari Abdulloh bin Saba’ 

tersebut)  di tengah-tengah komunitas Ahlussunah, yang mana mereka adalah komunitas para 

ulama dan para penasehat umat. Dalam pandangan kami, –penilaian ini hanya sebatas yang 

kami sangka sedangkan Alloh subhanahu wa ta’ala saja yang lebih bisa melihat segalanya- 

 lahiriyah jiwa mereka, sama seperti kejujuran batin mereka. Baik dari apa yang mereka yakini 

dalam hati, atau yang mereka ucapkan dalam lisan, sampai yang mereka tulis dan susun dalam 

kitab-kitab karya mereka. (Dengan terbuka, penuh kejujuran, tanpa adanya bau taqiyyah yang 

merupakan ciri khas orang-orang munafik). 

Di antara praktik taqiyyah Ali Rozihiy, ia mengatakan : “bahwa Yahya Al-Hajuri –atau semakna 

dengan yang ia katakan- awal kali ia menduduki kursi jabatan Syaikh Muqbil Al-Wadi’iy yang 

dia lakukan adalah mengusir para siswa Syaikh Muqbil Bin Hadi Al-Wadi’iy”. 
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Pernyataan Ali Rozihiy ini mengisyaratkan tindakan kebijakan yang di tempuh oleh Syaikh 

Yahya bin Ali Al-Hajuriy s berupa deportasi, pengeluaran para pengikut fanatik 

persekongkokolan Hizbul-Hasani yang menyimpang, diimami oleh Abul-Hasan Al-Ma’ribiy. 

Namun segala puji hanya bagi Alloh yang telah menyingkap adanya taqiyyah ini melalui 

mulutnya sendiri. Pengakuan ini merupakan satu bukti sekaligus kesaksian bagi kalangan 

tertentu juga masyarakat muslimin secara luas, bahkan merupakan penyingkap keburukan 

dalam hatinya yang ia pendam selama ini. Sungguh Alloh Subhanahu wa ta’ala telah berfirman : 

�;ْ�ُ�َ0َ�ْ
َ
µْ�ُ��ْ)َِج�ُهللا�أ
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ْن�
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َ
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َ
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ُ
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“ Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan 

menampakkan kedengkian mereka ? Kalau kami kehendaki, niscaya kami tunjukkan mereka 

kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Kamu 

benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka dan Allah 

mengetahui perbuatan-perbuatan kalian” [Muhammad : 29-30]. 

Telah datang dalam kata mutiara ulama terdahulu menyampaikan: 

« �	ِ&ِ$َ
1َِت�ِ
ْ
�

َ
��}َ��ْ+َ�اَ��ُهللا�َ

َ
�أ

َّ
Zَْ%��َرdْ(ِ#َ��ٌbَُ)ًة�ِإ9

َ
, َ��أ 	8ِِbِت�َو3َ%Nََو ». 

“Tidak ada seorang pun yang memendam rahasia (sebusukan) dalam hatinya kecuali pasti Alloh 

akan menampakkan hal itu melalui kesalahan lisannya dan akan tersirat dengan jelas pada raut 

mukanya”. 

Akan tetapi semua yang terucap ini, bukan terpelesetnya lisan. Hanya saja itulah ungkapan yang 

memperjelas bagaimana bentuk sebenarnya pola berpikirnya Ali Rozihiy ini, maka 

semestinyalah ia menjelaskan dalam pengakuan bagaimana sikap pribadi dia sesungguhnya 

ketika menyikapi fitnah Abul-Hasan Al-Ma’ribi, seorang tokoh bid’ah yang sesat itu. 

Kemudian setelah itu ia pun memberikan formalitas rekomendasi palsu terhadap Abdurrahman 

Al-Adeniy dengan menyematkan gelar “Al-Allamah”, “Al-Faqih”, “pemilik  akhlaq mulia dan 

sopan santun yang bagus”. 

Kita bertanya: Manakah akhlaq yang bagus bagi seorang tokoh pemecah belah dakwah Alloh 

Subhanahu wa ta’ala dan dakwah Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam ini ? Jika kamu ingin 

tahu misal ahlaq mulia adalah seperti yang di miliki oleh Hasan Ibnu Ali Ibnu Abi Tholib c yang 

telah di rekomendasi oleh Rosululloh shallallahu ‘alayhi wasallam sendiri. Hal ini seperti dalam 

hadits Abi Bakroh ا pada hadits yang shohih. Beliau n bersabda : 

ْن�ِ+ِ�·َ�ِeْ�ُ	�Lْ+ََن�ِ�َ!Lْ1َِن�َ�Lْ1َ�َ2�ِن «
َ
�هللا�ُ�أ َّ�.َ

َ

ٌ��َو ا�2ّ#َِ

َ
K�َ�r¦ِ+ْا� ْ$Lْ�ِ�َِن  ِإنَّ

ُ ْ
Wِ�َ��ا ». 

“Sesungguhnya anak ku ini adalah pemimpin kaum, semoga Alloh menyatukan dua kubu besar 

kaum muslimin melalui tangannya”. 

Beliauاmeninggalkan kepemimpinan padahal beliau lebih berhak dari Muawiyyahاdan yang 

lainnya. Beliau serahkan kekhilafahan untuk Mu’awiyah ا demi menjaga keutuhan dan kesatuan 

kaum muslimin. Kemudian bandingkan antara beliau اdengan seorang Adeniy yang datang 
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memecah belah kesatuan kaum muslimin. Lalu sekarang Ali Ar-Rozihiy menjulukinya sebagai 

orang yang berahlaq mulia? Selanjutnya ia berikan titel kepada Adeniy dengan “Al –

Alaamah” sedangkan Al-Allamah adalah gelar yang sangat besar untuk orang yang memiliki 

hamparan luasnya ilmu. Maka mana ilmunya? Mana kebaikannya?. Sementara di sini di Dammaj 

Al-Khair, alhamdulillah berbagai karya tulis bermunculan, baik di kalangan palajar pria yang 

muda, ataupun yang telah dewasa, demikian juga dari pelajar-pelajar asing non-Arab, maupun 

pelajar Arab sendiri, bahkan dari para murid putri. Sesuai dengan kehedak Alloh melalui karya-

karya mereka dapat dipetik manfaat yang besar untuk Islam, sementara dia hingga hari ini tidak 

tampak menelurkan sesuatupun, kami tidak melihat ia memiliki karya tulis, tidak pula 

mengeluarkan sebuah kitab kecuali hanya “Kitab Buyu” (jual beli- itupun dalam bentuk 

makalah) yang dibantu beramai-ramai oleh para rekannya, kemudian bareng-bareng mereka 

salin dari kaset, lalu ia pun menjadikan semua itu sebagai materi dalam beberapa kali 

pertemuan? 

Maka ini adalah pemanipulasian fakta terhadap nama besar “ulama’” yang semestinya, seiring 

dengan itu ia memberikan gelar kepada orang yang bodoh, dengan jenis kebodohan yang 

berlipat ganda ini titel “Al-Allamah”(lautan ilmu), “Al-Faqiih” (pakar agama) dan seterusnya. 

Selanjutnya Ar-Rozihiy berkoar, dengan menyangka bahwa para ulama telah berkomentar 

dengan sangat buruk terhadap Al-Hajuriy dan tidak ada satupun dari ulama yang bersedia 

membelanya, kecuali hanya segelitir orang yang terpengaruh dengan pemikiran dia”. 

Segala puji bagi Alloh…. dakwah Syaikh Yahya dengan mudah seseorang bisa mengenali beliau 

tanpa butuh untuk diperkenalkan, dengan kebaikan dan akhlaknya membuat beliau terpandang, 

dicintai oleh orang-orang sholih, didoakan oleh orang-orang sholih di seluruh penjuru bumi ini, 

beliau di bela oleh para pelajar beliau, dan para pelajar beliau -walhamdulillah- adalah 

para masyayikh, para guru besar, (yakni) dalam jumlah besar dari murid beliau adalah 

para masyayikh, bahkan mereka ini lebih berilmu daripada mereka-mereka yang kalian 

rekomendasi dengan titel “masyayikh”. 

Adapun para ulama yang membela Al-Hajuriy adalah: 

-Syaikh Jamil Ash-Shilwiy, Syaikh Muhammad bin Hizam, Syaikh Abu ‘Amr Al-Hajuriy, Syaikh 

Sa’id bin Da’aas, Syaikh Muhammad bin Maani’, Syaikh Kamal Al-‘Adeniy, Syaikh Abu Bilal Al-

Hadromiy, Syaikh Abdur-Rozzaaq An-Nahmiy, Syaikh Abdul Ghoniy Al-‘Umary, Syaikh Abu 

Abdillah Zaayid Al-Wushoobiy Syaikh Abdul Wahhab Asy-Syamiriy, Syaikh Ali Al-Hajjajiy, 

Syaikh Abdul Kholiq Al-‘Imaad Al-Wushoobiy, Syaikh Muhammad Baa-Jamaal, Syaikh Husain Al-

Khothibiy, Syaikh Abdulloh Al-‘Iryaniy, Syaikh Hasan bin Qooshim Ar-Roymiy, Syaikh Abdul 

Hakim Ar-Roymiy, Syaikh Adnaan Al-Misqoriy, Syaikh Abur-Roqiib Al-Kaukabaaniy, Syaikh 

Ma’mar Dahhaan, Syaikh Fath Al-Qodasiy dan selain dari pada mereka masih terdapat dalam 

jumlah yang cukup besar dari kalangan para pelajar yang memiliki kepiawaian tinggi dalam 

membela para masyayikh mereka, melalui argumen yang sangat kuat karena posisi mereka 

berpijak di atas dasar yang benar dan penjelasan yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-

Sunnah, bukan karena sekedar membeo taqlid dan sekedar ikut-ikutan, tidak pula karena 

ketakutan, juga tidak pula karena menyamarkan diri di balik topeng taqiyyah seperti yang 

kalian tempuh wahai para pemimpin Komplotan Sempalan Baru. 

Berikutnya ia mengatakan bahwa Syaikh Robi’ menyampaikan fatwa khusus kepadanya; 

“Bahwa Yahya Al-Hajuriy orang yang berfaham Haddaadiy ”. 
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Jika Syaikh Robi’ mengatakan bahwa Syaikh Yahya adalah seorang Haddaadiy, maka hendaknya 

beliau mempublikasikan ucapan ini….  dan kami tidak bisa menerima apa yang diucapkan oleh 

Ali Rozihiy mengenai pernyataan beliau tersebut, karena dalam kalangan kami Ali Rozihiy 

sudah terbukti sebagai seorang pendusta dan seorang pendusta itu haditsnya terbuang, 

tersingkirkan bahkan tergolong dalam hadits palsu. Sungguh saya sendiri telah berkata kepada 

Syaikh Yahya ketika Muhammad bin Abdul Wahab Al-Wushobiy dulu mengatakan bahwa Syaikh 

Robi’ telah berfatwa secara khusus untuk mereka :“Seret Al-Hajuriy di atas kursinya” maka saya 

pun berkata kepada beliau : “Ya Syaikh…? Syaikh Robi’ dalam pandangan kita lebih terpercaya 

dari pada Muhammad bin Abdul Wahhab” sementara kondisi Muhammad bin Abdul Wahhab 

ketika itu masih terlihat lurus. Adapun sekarang dalam kaca mata kami mereka adalah para 

penipu, maka riwayat yang mereka bawa kini menjadi terbuang dan palsu…!, sementara kita 

adalah Ahli hadist yang mana kita tidak akan mengambil riwayat hadits, kecuali dari orang-

orang yang terpercaya dan orang-orang yang paling bagus dalam memahami perkara. Namun 

jika memang Syaikh Robi’ mengatakan semua ini, maka hendaknya hal ini di publikasikan dan di 

pampang secara umum. Tidak boleh bagi seorang ulama sekaliber beliau menyembunyikan 

perkara yang diyakini bahwa perkara tersebut merupakan suatu hal yang benar. 

Adapun masalah terjadinya “pertemuan yang berulang-ulang” jika benar hal itu telah terjadi, 

maka peritiwa-peristiwa pertemuan tersebut bukanlah ukuran baku yang bisa di jadikan tolok 

ukur benar salah seseorang, kebenaranlah yang hendaknya dijadikan patokan. Mengenai 

peristiwa pertemuan Umar Ibn Abdul ‘Aziz a , beliau telah berpesan: 

«  
َ
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“ Jika kalian melihat dua orang saling merahasiakan, tutup-menutupi urusan agar tidak di 

ketahui keumuman manusia, maka ketahuilah sesungguhnya mereka berdua sedang 

bersekongkol untuk mempelopori kesesatan”. 

Bersamaan dengan adanya semua desas-desus itu, kami selalu membersihkan nama baik beliau 

dari anggapan orang-orang yang mengatakan, bahwa beliau telah mengucapkan hal itu. Maka 

sekali lagi, jika memang beliau mengucapkan penyataan yang seperti itu, maka hendaknya 

beliau menjelaskan dan mempublikasikannya. Toh jika beliau benar-benar menyatakan semua 

itu, maka sebenarnya beliau tidak memiliki bukti dalam menjatuhkan vonis itu! 

Dan alhambdulillah dalillah yang seyogyanya diambil untuk diikuti. Kami bukan para tukang 

taqid yang sekedar ikut-ikutan. juga bukan para pengekor hawanafsu. Kami lebih mengetahui 

keadaan Syaikh kami, lebih mengetahui bagaimana keyakinan beliau, bagaimana metode yang 

ditempuh oleh beliau… . Demi Alloh, seandainya kami melihat beliau terjatuh ke dalam 

penyelisihan syariah, maka sesungguhnya benar-benar antara kami dan beliau terjalin ikatan 

untuk saling menasehati. Kami tidak melihat dari jiwa beliau, selain jiwa yang lapang dan selalu 

bersedia menerima nasehat dan saran. Maka atas kerendahan hati beliau ini kami berdoa 

semoga Alloh mencurahkan balasan yang sebaik-baiknya bagi beliaus. 

Adapun mengenai apa yang selalu dikoar-koarkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab Al-

Wushobiy dalam pernyataannya : “Aku… jika berselisih pendapat dengan santri ku… atau antara 

aku dengan Syaikh Muqbil….?”. Kamu (wahai Wushobi) terlantarkan para santrimu, kamu putus 

mereka dari pendidikan, lalu kamu tutup pondokmu…? Walau toh bersamaan dengan itu 

Muhammad bin Faari’ Al-Wushobi sudah memenuhi kebutuhan makanan para santrimu dengan 

memenuhi apa yang mereka butuhkan. Dengan tersedianya semua fasilitas yang cuma-cuma itu, 
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kamu enggan memberikan pengajaran, bahkan kamu mengusir mereka dengan tuduhan bahwa 

mereka adalah para mata-mata milik Al-Hajuri. Maka apakah (sebenarnya) yang sudah kamu 

perbuat untuk Islam? Demi Alloh, dulu kami memuji-muji kitab “Qoulul-Mufid” -konon kitab 

tersebut karya dia- : “Masya Alloh terkumpul di dalamnya banyak faidah,. Namun ternyata karya 

besar itu mengambil /merampas hak cipta orang lain yang dia salin dari kitab Al-Waajibaat Al-

Mutahattimah karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdiya. Disamping itu, ia masih 

dibantu beberapa orang santrinya, dengan bergotong-royong, kerja bakti mengumpulkan bahan 

untuk dia. Maka sebenarnya apakah yang sudah di sumbangkan Muhammad bin Abdul Wahab 

Al-Wushobi ini untuk Islam? Apakah yang sudah ia perbuat? Dan apa pula yang sudah di 

lakukan oleh seorang Ali Ar-Rozihiy? Dia ini adalah maling kawakan! Pencuri hasil karya 

ilmiyyah orang lain! Pemangsa uang riba….! Apakah yang sudah ia upayakan untuk Islam dan 

kaum Muslimin?! Sehingga kemudian ia menghina Syaikh kami dengan sekedar tuduhan yang 

dijatuhkan oleh Ubaid?! Ketahuilah,….. Ubaid, adalah orang yang satu wajah dengan kalian!! Satu 

rupa dengan kalian!! Dia ini adalah orang yang telah tervonis hizbiy, juga tervonis mubtadi’!. 

Kami telah terangkan mengenai pemahaman salah kaprah yang ditempuh oleh Ubaid dalam 

kitab kami “Aunul Baariy Bi Bayaani Hizbiyyati Ibni Mar’iy Wa Man Jaroo Majrohu Wa Rod 

‘Ala Takhorrushootil-Bukhoriy”. Demikian juga dengan Al-Bukhoriy yang kamu banggakan itu! 

Seperti itulah kondisi rendahnya keilmuan orang-orang yang kamu bangga-banggakan. 

Adapun mengenai Syaikh Muhammad bin Haadiy Al-madkholiy juga Syaikh Robi’ persepsi 

mereka yang terlihat dengan jelas –insya Alloh- adalah tergolong orang-orang yang bersama 

kebaikan dan dalam pandangan kami, adalah cukup dengan apa yang nampak dan terlihat 

secara lahiriyyah, maka kami tidak menerima omonganmu yang miring tentang mereka. 

Cermatilah ucapan Ali Rozihiy yang patah harapan  ini – berkenaan dengan blokade Dammaj 

dan perjuangan besar seluruh kafilah Ahlussunnah se-Yaman yang nurani kemanusiaan mereka 

terpanggil dan turut berkorban, mulai harta, bahkan darah dan nyawa mereka dalam 

memberikan petolongan terhadap Dammaj ketika di bombardir oleh biadabnya ribuan pasukan 

infanteri militer “Anshorulloh” Syi’ah- katanya: “ Sesungguhnya para kafilah Ahlus-sunnah 

bersedia menjadi relawan untuk Dammaj, karena di sana ada orang–orang yang sholeh seperti 

mereka”. 

Ya Subhaanalloh…… Al-Hajuriy dan rekan-rekan Al-Hajuriy adalah termasuk para Ahlussunnah 

WalJamaah. Namun kenapa kamu berharap agar mereka terusir dan lenyap ??? -terbantai, 

remuk dan tewas di bawah hantaman roket-roket pemusnah masal yang di lontarkan para 

milisi pasukan infanteri kafir biadab Syi’ah Rofidhoh-. Sampai-sampainya mulutmu melelehkan 

ucapan; “Jika seandainya yang berada di Dammaj itu hanyalah para pengekor Al-Hajuriy, tentu 

para Kafilah Sunniy  se-Yaman tidak akan bersedia menjadi relawan untuk mereka, akan tetapi 

mereka bergerak memberikan pertolongan karena adanya rekan-rekan hizbiy yang sepaham 

dengan mereka”. Seperti  ini perkataan mu  yang mengaku telah mengadopsi dari Syaikh 

Muhammad bin Hadi?. Namun hanya Alloh yang lebih tahu kebenaran pengakuannya ini, karena 

Ali Ar-Rozihiy dalam lingkungan kami sudah tervonis dengan bukti-bukti kuat sebagai seorang 

pendusta. Akan tetapi kata dia bahwa: “ Di Dammaj terdapat saudara atau rekan-rekan yang 

seiman dengan kita dan tidak berada di atas pola beragama milik Al-Hajuriy, maka karena sebab 

inilah para Kafilah Ahlus-sunnah bergerak memberikan pertolongan kepada mereka”. Maka -

buka mata kalian-, apakah yang telah kalian upayakan dan perbantukan dalam menolong 

Dammaj…? Apa yang sudah kau korbankan untuk memberikan penyelamatan terhadap warga, 

ulama dan para pelajar di Dammaj dari pembunuhan massal ?! Dan sekarang apa pula nilai 
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omongan yang telah kalian ucapkan?! Apa pula yang sudah kau ucapkan wahai Muhammad bin 

Abdul Wahhab? Demi Alloh, tidak sekecap-pun kalimat kalian ucapkan dalam rangka turut andil 

memberikan pertolongan kepada Dammaj yang terkepung, juga Ahlussunnah di Kitaaf dan 

Hajur yang bahu-membahu membendung serbuan ekspansi militer bersenjata berat Syi’ah 

kecuali hanya omongan ringan yang terdengar dari kalian bahwa; “Dammaj telah di kepung oleh 

sekelompok orang yang mengaku mencintai Ahlulbait…” Siapakah yang kalian maksudkan 

dengan ‘Sekelompok orang yang mengaku mencitai Ahlulbait itu?!!’ Bukankah Ahlussunnah juga 

orang-orang yang mengaku mencintai Ahlulbait?! Kemudian setelah bualan yang sama sekali 

tidak berarti ini, ia bubuhi dengan mengatakan bahwa Syaikh Yahya Al-Hajuriy seorang yang 

berfaham Haddaadiy (sesat). Demi Alloh,…. bukan hanya kamu wahai Rozihiy…! bukan pula 

selain kamu wahai Muhammad bin Abdul Wahhab?! Kalian tidak akan mampu untuk 

membuktikan kebenaran tuduhan kalian ini, sebagaimana kami mampu memutuskan -dengan 

bukti-bukti akurat- hizbiyahnya Abdurrahman Al-Adeniy secara pasti !. 

Ia mengatakan: “Mengenai hizbiyyahnya Abdurrahman kami tidak mendapatkan bukti”. 

Alhamdulillah.. Kami sudah menjelaskan semua bukti itu. Demikian juga Syaikh kami sudah 

menjelaskan semuanya dan saya sendiri juga sudah menukilkan bukti penjelasan hizbiyyah 

Abdur-Rahman dalam kitab “Khiyaanah Da’wiyyah” dan orang-orang Al-Barmaki –para pembela 

mati-matian Abdurrahman Adeniy- tidak ada yang mampu membantah dalil dan penjelasan itu, 

kecuali hanya sebatas keluhan dengan lesu;  “Mengapa mengambil ucapan Al-Jaahidh?” –

seorang mu’tazilah- Atau “Mengapa menukil dari si Fulan??”. Bantahlah oleh kalian..! 

bantahlah…! jika memang kalian adalah paguyuban orang-orang yang berilmu? Jika kalian 

persatuan orang-orang yang berada di atas bimbingan?! Perkumpulan manusia yang memiliki 

ketaqwaan?! Atau menurut kalian, kalian adalah oposisi ulama yang bersikap pertengahan..!? 

Bantahlah semua itu dengan ilmu, atau diamlah kalian dengan sikap menerima penuh 

kedewasaan. Akan tetapi realita membuktikan bahwa kedengkian telah memenuhi relung hati 

kalian([18]). 

Segala puji hanya milik Alloh. Sungguh, orang ini telah terbungkam begitu lama. Lalu kini tiba-

tiba berteriak dengan ucapakan yang tidak ada harganya, berbicara dengan penuh profokatif 

yang nilainya tidak lebih berharga daripada kotoran binatang. Sungguh demi Alloh, omongan 

orang ini di kalangan kita, tak ubahnya seciduk kotoran binatang, sebagaimana yang dikatakan 

oleh Abdulloh Bin Mubaarok a: 

“Ketika aku bertemu dengan Abdulloh Bin Muharror, maka sungguh kotoran binatang lebih aku 

sukai daripada dia”. 

Demi Alloh, kotoran binatang lebih aku sukai daripada Ali Ar-Rozihiy. Dia ini adalah orang yang 

terfitnah jiwanya. Ia telah lama hidup di tempat ini (Darul Hadits Dammaj) dengan 

menampakkan sikap baik juga ibadah. Syaikh Yahya pun mengedepankannya dan memberikan 

rekomendasi karyanya serta memuji-mujinya, namun kemudian ia berputar haluan secara tiba-

tiba. 

Sebagaimana dulu ia adalah seorang yang melindungi para pemilik pemikiran sesat Khowarij 

Jihadiyyunserta membela mereka, dia pula orang yang berpemikiran Ikhwaniy berkedok Salafiy, 

berpemikiranHasaniy pengekor Abul Hasan Al-Ma’ribiy yang berpenampilan salafiy, hingga kini 

diakhir operanya ia mengibarkan bendera Abdurrahman Adeniy. Putar haluan dan berbalik 

arah ini, ia lakukan setelah ia di mintai jawaban oleh para ihwah Ahlussunnah di Shon’a yang 
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bertanya padanya: “Apa komentar mu terhadap Abdurrahman Al-Adeniy? Ia menjawab 

: “Sudah, selesai sudah…, kami sudah menyolati dia… sudah kami sholati dia..!” (kiasan darinya, 

untuk orang yang sudah hengkang dan mengeluarkan diri dari kebaikan). Lalu ia pun 

mengeluarkan selembar pernyataan: “Bahwa sesungguhnya Abdurrahman Adeniy adalah 

seorang hizbiy”. Namun kemudian di akhir operanya ini ia berkata : “Aku di paksa untuk ikut 

menjatuhkan vonis itu”. Atau kalimat yang semisal ini. 

Maka pada kesempatan ini kami ungkapkan hal ini sebagai bungkaman untuk dia, atau jika 

tidak, ia adalah orang yang lebih rendah martabatnya untuk di bungkam. Namun semua ini demi 

mencontoh Nabi n sebagai satu-satunya figur yang sangat mulia membungkam mulut 

seorang Ibnu Shoyyad yang derajatnya sangat rendah sekali, maka kamipun membantahnya 

demi membungkam kebatilannya, juga menjelaskan keburukan dan cacatnya dia, sehingga 

masyarakat tidak perlu merasa terpedaya. 

Segala puji bagi Alloh, kini telah tampak  semua aib dia, sehingga tidak ada yang tersisa bagi dia 

kecuali harus yatuub (bertaubat), atau yadzuub (meleleh), -berantakan tercerai-berai karena 

terus-menerus memperjuangkan kebatilan-. 
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*** 

BEBERAPA CONTOH DAN SEBAGIAN KECIL KESAKSIAN PARA 

PELAJAR 

*Salah seorang pelajar yang hadir dalam majelis memberikan kesaksian: “Dulu Ali Ar-Rozihiy 

memberikan ultimatum kepada para pelajar yang hadir dalam materi yang ia sampaikan, 

dengan tegas menyatakan” : “Siapa saja yang bersikap diam dalam masalah fitnah 

(Abdurrahman) Adeniy jangan mengikuti materi pejaran yang aku sampaikan!”. 

Tanggapan Syaikh Abdul Hamid : “Ini merupakan taqiyyahnya dia –yang telah ia adopsi dari 

Abdullah bin Saba’ Al-Yahudi-. 

*Salah seorang pelajar yang lainnya memberikan kesaksian: “Sebelum keberangkatan saya ke 

front Kitaf -untuk bergabung bersama para mujahidin Ahlussunnah yang terkumpul hampir 

dari semua negara arab bahkan Rusia, Eropa dan Asia tenggara, untuk menghentikan 

pembantaian massal yang di lakukan oleh Milisi bersenjata berat Anshorulloh Syi’ah  Rofidhoh, 

terhadap warga sipil, para Ulama dan ribuan pelajar Ahlussunnah di Darul Hadits Dammaj-. 

Ketika itu, saya meminta saran kepada Ali Ar-Rozihiy, sungguh mengherankan jawaban yang ia 

nyatakan adalah”: “Belum pernah di ketahui dari para Salaf dahulu membentuk front 

pertempuran”. 

Tanggapan Syaikh Abdul Hamids: “Omongan ini menunjukkan goblok-nya dia! Para Salaf yang 

telah -berijazah- meraih ridhonya Alloh Subhanahu wa ta’ala -dan Alloh ـ pun ridho kepada 

mereka-, mereka keluar, berbodong-bondong menuju front Badr. Lalu setelah berakhirnya 

pertempuran, bukankah Nabi kita n berdiam, menetap di sana selama tiga hari?. Semoga 

jawaban ini menjadi pelajaran bagi Ali Ar-Rozihiy dan orang-orang yang sewajah dengan dia. 

Demi Alloh, kami tidak merasa segan terhadap seorang pun! Kami katakan hal ini dengan terus 

terang. Sekali lagi bahwa kami tidak akan merasa sungkan terhadap siapa saja…! Kami  tidak 
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akan melewatkan kebenaran ini bagi siapa saja. Bagaimanapun tingginya kedudukan dia… . 

Maka bagi yang ingin menerima kebenaran ini dengan lapang dada maka silahkan terima, bagi 

yang ingin lari menolak dan menyembunyikan diri… maka silahkan lari!. 

*Seorang pelajar lain yang turut hadir dalam majlis memberikan kesaksian: “Syaikh Muhammad 

bin Hadi dengan jelas, dalam pernyataan bahwa beliau  menegaskan”: “ Saya tidak pernah 

mengatakan sesuatupun ( berupa vonis negativ) terhadap Syaikh Yahya begitu juga dengan 

Syaikh Robi’. 

Tanggapan Syaikh Abdul Hamids: “Alhamdulillah kami katakan kepada kalian bahwa semua -

vonis negatif yang bertujuan mengadu domba- ini mata rantai kabarnya dari tangan para 

pendusta dan para penipu yang gemar membuat-buat berita palsu. Akan tetapi jika beliau 

semua benar-benar menyakini seperti apa yang mereka katakan hendaknya beliau publikasikan 

dan jelaskan. Alhamdulillah segala puji hanya milik Alloh, antara setiap kita dan tiap siapa saja 

terdapat dalil yang kuat, terdapat penjelasan serta bukti yang sangat akurat”. 

Kami minta maaf kepada Ihwah hadirin semua, karena penjelasan yang memakan waktu cukup 

panjang ini. Insya Alloh semua ini merupakan tolong menolong di atas kebaikan dan ketaqwaan. 

Kami harapkan kepada hadirin semua bersabar mendengarkan, sedangkan kami akan terus 

menjelaskan kebenaran ini. Kemudian kelak kita akan dapati hasilnya berupa kebaikan –Insya 

Alloh-. Alhamdulillah kobaran api fitnah yang di nyalakan oleh Abdurrahman sebenarnya sudah 

padam, akan tetapi orang-orang yang di dalam hatinya teracuni fitnah semenjak tujuh tahun 

yang lalu itu, selalu berupaya memperbarui dan ingin mengembalikan kasus yang 

sesungguhnya sudah tervonis dengan vonis baku itu, -muncul kembali-. 

Alhamdulillah, masyarakat sudah mengetahui semua ini dan tidak ada orang yang mau percaya 

kepada mereka selain orang-orang yang serupa. Suatu ketika Sahabat Amru bin Al-‘Ash ا 

melewati MusailamahAl-Kadzdzaab. Musailamah Al-Kadz-Dzaab bertanya kepada beliau**ا: 

“Apakah yang di turunkan kepada Nabi kalian?” Beliau menjawab : “Wal-‘Ashrs…!” (Demi masa 

sesungguhnya seluruh manusia berada dalam ancaman kerugian yang besar, kecuali orang-

orang yang beriman, beramal sholih dan orang-orang  yang saling berwasiat untuk konsisten di 

atas kebenaran dan kesabaran). Musailamah pun berkomentar : “Ya Wa Bar…! Ya Wa Bar..! kau 

tak lain hanyalah tulang dan dada, adapun selain dari itu hanyalah lubang dan lekukan saja”. 

kemudian ‘Amru bin‘Al-‘Ash ا menjawab: “Demi Alloh, kau adalah benar-benar seorang 

pendusta besar”. Dalam kisah tersebut, terdapat periwayat yang bernama Sa’id Ibnu 

Nusyait, majhul. 

Mengenai seorang Ali Rozihiy dan ucapan profokatifnya terhadap Syaikh Yahya s , sepantasnya 

bagi seseorang yang mendengar tidak perlu merasa risau. Jika kalian mau, sebut saja orang ini 

seorang pendusta, berjiwa sombong, atau maling kawakan yang sering mencuri hasil karya 

ilmiyyah dan jerih payah orang lain, atau seorang yang sok terpelajar …… dan seterusnya. Maka 

kita katakan kepadanya: 

 ُ	�َ2ْ�ِ�ُ
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ْ
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َ
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ْ
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َ
 أ

“Wahai orang yang menyeruduk gunung menjulang tinggi, (dengan hasrat meluap) agar gunung 

tinggi runtuh berantakan, kasihanilah kepalamu, jangan kamu (berambisi) mengkasihani 

gunung yang menjulang tinggi”. 
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Memang, untuk menyikapi orang seperti ini, kita berpesan kepada kalian: 

�	ُ1ُ�ْBَ

َ
�َ-ى�أَ�Gٍ

ْ
�

َ
C� ُّ�

ُ
C�-ْ

َ

 

ً
Y)ا رِ �                    َ̧�ٍلٍ◌�ِ+ِ�ْ�َBَ

ْ
�T�ِ� ُّ�

ُ
C�� َs¹�َ

ْ
َر�ا�Nَ 

“Jika seandainya setiap anjing yang menggonggong itu dengan batu kau lempar, 

tentu akibatnya setiap butir kerikil, harus dengan dinar kau bayar”. 

Juga sikap yang tepat dalam menyikapi orang yang seperti ini sebagaimana kata Imam Al-

Khoth-thoobiy a: “Jika seseorang mencercamu, maka anggap saja dia seperti seekor anjing yang 

menggonggong.Samakan ia dengan sekian banyaknya anjing yang ada berkeliaran. selanjutnya 

berlalulah kamu dengan tanpa ambil peduli”. 

Ali Rozihi dan orang-orang yang semisal dia omongannya tidak teranggap, maka kita katakan 

seperti ucapan Ulama terhadap Ibnu Khorrosh yang dia ini, adalah orang yang dicurigai 

kredibilitasinya: “Wahai Ibnu Horrosh? Tidakkah cukup bagimu untuk mengetahui kualitas 

seseorang dengan saling mengenali adanya kesamaan antara satu dengan yang lainnya”. Maka 

sebagaimana keadaan Ibnu Khorrosh, begitu juga dengan Ali Rozihiy, dia ini adalah orang yang 

cacat dalam masalah kredibiltas kerpibadiannya, cacat dalam masalah keilmuannya, cacat 

dalam keberagamaannya. Ia butuh untuk perbaiki diri demi meraih rekomendasi, sebelum ia 

merekomendasi orang lain dan menjatuhkan vonis cacat atas yang lainnya. Hanya saja ketika ia 

masih di sini hikmah berlindung di balik Sunnah Nabi n lah yang menutupi coreng-moreng aib 

dia. Jika tidak demikian, maka sungguh keadaannya yang penuh cacat dan memprihatinkan 

sudah menjadi rahasia umum….. (untuk diketahui). Demi Alloh sudah menjadi rahasia umum!. 

Pernah ia perlihatkan hasil karyanya kepada kami, dengan bangga ia berkata: “Ini hasil karya 

dan pembahasanku dalam masalah Adzab Qubur” (dengan tanpa mengungkapkan asal muasal 

dari mana sebenarnya). Namun ternyata tulisan tersebut, ia kutip dari sebuah kitab karya Ibnu 

Rojab a  dalam masalah tersebut, kemudian ia meringkasnya selama dua malam, sehingga ia 

pun bisa memiliki karya besar dalam masalah itu. Seperti inilah Ali Rozihi yang sering mengaku 

punya banyak karya ilmiyyah. Sampai-sampai para pelajarpun sangat berbaik sangka hingga 

percaya kepadanya. Jika ia memiliki manuskrip, tidak akan pernah mau memberikan manuskrip 

tersebut untuk orang lain. Alhamdulillah,terkadang seseorang memiliki manuskrip, lalu dengan 

lapang hati meminjamkannya kepada orang lain, sehingga peminjam tersebut bisa menggali 

manfaat dari manuskrip tersebut, sampai ahirnya bermanfaat bagi kaum Muslimin. 

Lalu yang menjadi kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini: “Bahwa orang seperti Ali 

Rozihiy tidak usah di gubris omongannya, begitu  juga dengan Muhammad bin Abdul Wahhab 

Al-Wushobi. Mereka ini termasuk dalam kategori orang-orang yang SAQOTH (orang yang jatuh, 

tidak  teranggap dan jika bukan demikian, setidaknya hampir hilang dari peredaran). 

Sungguh demi Alloh, kalian tidak usah perlu merasa bergembira dengan hingar-bingarnya 

ucapan mereka yang tidak berani mengeluarkan suara, kecuali setelah berahirnya fitnah 

Aburrahman dan tidak pula berani meneriakkannya kecuali setelah melihat kesempatan dan 

laba besarnya yang menguntungkan. Kalau seandainya mereka berani berteriak kesana-kemari 

semenjak Abdurrahman bin Mar’i memecah-belah dakwah tujuh tahun yang lalu, tentu mereka 

terbungkam dengan akuratnya bukti dan kuatnya saksi. Akan tetapi biarkan mereka mengoceh, 

memuntahkan isi dada yang mereka sembunyikan selama ini. Kondisi mereka sangat 

memprihatinkan, memerlukan belas kasihan. Sampai-sampai tidak berbeda gambaran hal 

mereka dengan binatang Kodok yang tercantum dalam “Qur’an”palsu milik Musailamah Al-
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Kadz-dzaab. Katak dalam qur’an palsu Muasailamah yang Al-Kadz-dzaab itu sangat serasi  sekali 

menggambarkan potret mereka sekarang ini, katanya: 

“Wahai katak betina anak para katak–katak lainnya. Kau berkotek ria, bahkan pun kalian semua 

(wahai komplotan para katak ) diam saja. Tetap kalian tidak akan bisa membuat 

keruh dan berlumpur jernihnya air telaga. Seseorang yang ingin meminumnya, maka kalian 

tidak akan bisa mencegahnya, karena air telaga masih ada dalam kejernihannya”. 

Kalian bayangkan, bagaimana seekor katak terapung di tengah telaga -dengan kedua kaki depan 

dan belakang terbuka, terentang-, berkotek semalaman suntuk. Air telaga tetap jernih. Lalu 

pada keesokan harinya, datang seseorang untuk mengambil air dari telaga tersebut, dengan 

tanpa perlu merasa risih, ia mengambil air karena ia tetap jernih. Demikian juga dengan Sunnah 

ini tetap senantiasa jernih dan bersih meskipun dihantam oleh hingar-bingarnya profokasi 

Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushobi. Sunnah ini tetap murni dan suci meski dilempari 

dengan kotoran oleh Ali Ar-Rozihi. 

Demikian juga gambaran reportoar yang mereka peragakan sekarang ini seperti kata orang: 

“Aku ini seperti kodok yang terapung (dengan kedua kaki depan dan belakang terentang) di 

tengah-tengah sungai”. 

Jika mereka berkotek ria maka akan tersedak kerongkongan mereka, karena kotekan tersebut 

membuat mulut mereka menganga dan air sungai tanpa terkendali akan masuk kedalam 

tenggorokan mereka, sehingga dengan semakin bersuara, semakin bertambah buruk potret 

mereka dan kian bertambah berlipat ganda musibah mereka. Jika si katak diam, maka ia akan 

mati perlahan, karena beratnya beban serta tekanan yang menyusahkan. Mereka akan merasa 

lemah dan menderita kelelahan, oleh kebusukan yang terus-menerus mereka sembunyikan. 

Juga kian menderita karena kedengkian dan cemburu yang meluap-luap tersimpan dalam dada 

mereka: 
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“Atau Apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan 

Menampakkan kedengkian mereka ?” [Muhammad : 29]. 

Dulu Ali Rozihiy pernah membuka sebuah pelajaran yang materinya ia ambil dari kitab Al-

Qoulul Mufiedmilik Muhammad bin Abdul Wahhab Al-Wushobi. Kami mendapati pengaduan, 

karena adanya beberapa keganjilan darinya, dalam masalah tauhid dan syirik. Kemudian ia pun 

lari dengan segera menuju perpustakaan untuk mempelajari apa yang sedang ia ajarkan. 

Aku ingin menguji dia untuk mengajarkan Aqidah Al-Wasithiyyah, atau Lum’atul I’tiqood 

dengan cara spontanitas dan ilmiyyah, tanpa hilir mudik merangkum dalam catatan seperti 

yang ia lakukan. Adapun cara pengajaran seperti yang  ia lakukan seperti itu nenek tua jompo 

pun bisa. …….. Akan tetapi kita bertanya kepadanya sekarang, di manakah  ilmunya yang 

semestinya ada di dalam dadanya itu? Buktikan jika ilmu-ilmu mereka mapan dalam dada-dada 

mereka. Sementara di sisi lain, jarak mereka jauh dari Sunnah Nabi n seperti ini? Maka sungguh 

demi Alloh, ilmu mereka tidak akan bermanfaat, apa yang mereka miliki tidak akan 

membuahkan keuntungan, kecuali hanya akan semakin membuat terancam kehancuran. 
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Segala puji kami panjatkan kehadirat Alloh Subhanahu wa ta’ala yang menepis semua teror ini 

dari kami dan membuat semua ini tidak berarti musibah sama sekali, tidak dari mereka, tidak 

pula dari orang-orang yang lebih hebat dari pada mereka-mereka ini yang lebih dahsyat 

kekuatan dan besar jumlah gerombolannya. Semua ini hanyalah karena kemurahan Alloh ـ 

kepada kami. Sementara kami tahu diri dan kondisi kami dengan segenap apa yang ada ini, kami 

orang-orang lemah, keberadaan kami Alloh Subhanahu wa ta’ala yang lebih tahu. Akan tetapi 

Alloh Subhanahu wa ta’ala memberikan keutamaan-Nya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. 

Alhamdulillah, kami sudah menegur dan memberikan nasehat kepada dia selama berhari-hari 

(ketika ia masih disini) dan sungguh kami dapati kepribadiannya yang cukup memprihatinkan. 

Semestinya pribadi seperti dia ini, patut untuk mendapat belas kasihan. Kami dapati sifatnya 

yang pendendam, pemelihara kedengkian dan iri hati. Bahkan ia adalah orang yang sangat 

gemar sekali mencela orang lain, maka sepantasnyalah untuk tidak usah merasa perlu 

terpengaruh dengan ocehan orang semacam ini dan juga yang serupa dengan dia. –(SEKIAN)-. 

* * * 

Keterangan ringan, Transliterasi, dan catatan kaki oleh: 

Abul-‘Aliyah Rofi’i bin Djiekan el-Kanori 

-wafaqohulloh wa ghofarolah wa waalidaihi wa jami’il-muslimin- 

Ucapan syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua Ikhwah, baik Indonesia 

yang telah mengkoreksi, Abu Sholih Muslih, Fahmi, Abu Ja’far, Mujaahid, Muslim, Fu’ad dan 

lainnya yang tidak terabsen. Juga beberapa Ihwah manca; Yaman, Tunisia, Mesir, Sudan dan 

Ethiophia yang sudah membantu transliterasi ini. Sebagai pelengkap makalah, beberapa poin 

dari “Al-Iltifaaf” karya Syaikh Muhammad bin Abdullah baa Jamal Al-Hadromi s serta 

musyawaroh dan pembenahan pada sekian sisi oleh beliau sendiri, Syaikh kami Abu 

Muhammad Abdul Hamid bin Yahya Al-Hajuri sDan beberapa faidah pelajaran antara maghrib 

dan isyaa’ oleh guru besar kami Al-Allamah, Al-Mujaahid, An-Naashihul Amin Yahya bin Ali Al-

Hajuriy s. 
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Semoga Alloh Subhanahu wa ta’ala membuka cakrawala pandang kita yang sempit ini dan 

memperlihatkan  kita bahwa kebenaran adalah benar. Lalu Dia Subhanahu wa ta’ala mudahkan 

kita untuk mengikutinya. Kemudian menampakkan di mata kita, kebatilan adalah benar-benar 

batil. Lalu Ia Subhanahu wa ta’ala mudahkan kita untuk menjauhinya. 
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“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan panggilan Rasul apabila Rasul 

menyeru kalain kepada suatu perkara yang memberi kehidupan, ketahuilah bahwa 

Sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya dan Sesungguhnya kepada-Nyalah 

kalian akan dikumpulkan”[Al-Anfaal:24]. 
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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 Al-Wahhab (pemberi)”[Ali-Imroon:8]. 
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Dammaj Al-Khaer Alloh  ـ Yahmieha /Sabtu / 4 Jumadil-awwal /1434. 
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([1])  Pasukan bersenjata berat seperti tank lapis baja. Bahkan ekspansi militer Syi’ah yang 

menamakan diri mereka sebagai milisi “Anshorulloh” pada penyerangann 1 Muharrom 1433 

Hijriyah itu, tersusun dari semua jenis kekuatan raksasa yang mereka miliki, baik dari jenis 

pasukan berkendaraan yang bergerak, atau yang diam di tempat, seperti penghancur dengan 

tank, meriam dan mortir berbagai kaliber, sampai jenis pasukan pejalan kaki yang jumlahnya 

mencapai ribuan personil, bersenjatakan laras panjang dilengkapi dengan para pemanggul 

bazoka jenis R.B.J. dan L.A.W.(Light Anti-armour Weapon) mengobrak-abrik dari dekat, secara 

serempak seluruhnya merapat, dengan yel-yel keagamaan mereka bertakbir“Allohu Akbar,… 

Allohu Akbar…! Al-Maut li Amrika…! Al-Maut li Israel.!, Al-La’nat lil Yahud,wa An-Nashr Lil 

Islam….! –(kematian untuk Amerika, kematian untuk Israel, laknat/kutukan untuk umat Yahudi 

dan kemenangan untuk Islam..)- mengelilingi dan menggempur Dammaj yang tinggal hanya 

beberapa ratus meter persegi. Selama blokade dan penyerangan yang mereka lakukan dalam 

rentang waktu lebih dari 70 hari itu, mengakibatkan 169 pelajar Darul Hadits luka-luka, 

sedangkan sejumlah 75 lainnya meninggal dunia, Inna lillahi wa inna ilaihi rooji’uun. 

(2) Syi’ah Imamiyyah Itsnai Asyariyyah awal mulanya adalah salah satu dari pecahan 

sekte Syi’ah yang sangat banyak, yang mana kini dari jenis Imamiy Itsnaiy Asyariy -pengikut 

kewalian Imam 12 Ahlulbait- inilah wujud Syi’ah yang ada di muka bumi pada hari ini, hanya 

saja temperatur  suatu tempat, budaya, kestabilan dan tidaknya politik suatu negara yang 

menetukan kapasitas bobot, bentuk, berat dan ringannya ulah, pergerakan mereka. Jika posisi 

mereka menguat di suatu Negara, maka sebagai fakta dan sejarah yang tidak bisa di dustai dari 

zaman dahulu hingga kini, misalnya ; Runtuhnya Daulah Abbasiyyah –abad ke 6 Hijriyah- yang 

berpemerintahan pusat di Baghdaad oleh tentara Mongol atauTar-Tar, adalah karena jasa besar 

Syi’’ah. Hampir mencapai 1,000,000 jiwa warga sunni dibantai Tar-tarketika itu, adalah sebab 

jasa dua Sayyid Syi’ah (Ibnul ‘Al-Qomi dan Nashiruddien Ath-Thuushiy –mati tahun 672 

Hijriyah ). Keseluruhan korban pembantaian itu adalah warga muslim. Mencakup para ulama, 

pakar hadits dan ahli fiqih, keseluruhan sunni. Tidak ada yang selamat dari pembantaian 

terbesar dalam sejarah Islam itu, selain para pengikut sekte Syi’ah, orang-orang Yahudi, umat 

Kristiani, para penyihir, tukang ramal dan ahli falsafah. Para ulama dan ahli sejarah 

Ahlussunnah menyebutkan, bahwa keselamatan orang-orang kafir itu, adalah karena 

perlindungan serta jasa besar Syi’ah. Kemudian untuk lebih dekat lagi, insiden kejam yang 

mereka perlakukan terhadap Ahlussunnah di Iran selama rezimRuhulloh bin Musthofa bin 

Ahmad yang mashur dengan nama Al-Khumaini –mati tahun 1409 Hijriyah/1989 Masehi- dan 
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masa setelahnya. Lalu menyusul Irak, setelah ambruknya Saddam Husain -kejadian berkisar 

pada tahun 2004-2006, mencapai labih dari 300 jiwa sunni, mencakup para ulama, da’i, khotib 

jum’ah dan imam masjid, mereka tangkap dan bunuh dengan cara siksaan yang sangat kejam. 

Berita ini tidak pernah di publikasikan media massa, dikarenakan seluruh jajaran tinggi dan 

instansi induk pemerintahan Irak dikuasai oleh para pejabat yang beragama Syi’ah-. Kemudian 

di Palestina yang seakan tidak pernah berhenti dan Yaman, kini Suriyah -dipimpin oleh seorang 

presiden Basy-syaar al-Asad yang beragama Syi’ah Nushoiriyyah- lihat, berapa ratus ribu warga 

sipil sunni di sana yang tewas? Inilah program dan agenda besar Syi’ah dari zaman ke zaman 

terhadap Ahlussunnah, ketika mereka memiliki kekuatan dan kekuasaan di suatu 

negara. Semoga Alloh ـ memperbaiki keadaan Ahlussunnah di mana saja mereka berada, 

memberikan mereka pemimpin yang baik, berfaham sunni, mengikat antara keduanya dalam 

ikatan agama yang lurus, memperasudarakan mereka dalam ikaatan persaudaraan Islam hakiki 

yang diridhoi. Serta melindungi jiwa dan kehormatan mereka, di mana saja mereka berada, 

Amin. 

 


