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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

� امحلــــد رب  ـــــــــاملني  ــــالم والصـــــالة الع هللا صـــــىل محمـــد �ــــىل والس ــــــه  � �ليٓ�و   :�دب ٔ�ما ،وســــمل 
Pada tulisan ini kami akan menyebutkan diantara masyayikh qobilah yang 

terbunuh dalam jihad melawan kaum kafir Rofidhoh. 

 

 

 

MENGENANG ASY-SYAIKH ABDULLOH MUZAHIM 

ROHIMAHULLOH 
 

Ketika terjadi pengepungan pertama terhadap Dammaj pada tahun 1433, 

yang dilakukan oleh kaum kafir Rofidhoh Qotalahumulloh, maka kaum muslimin 

dan beberapa tokoh qobilah dari beberapa daerah di Yaman menyambut 

panggilan jihad yang diserukan oleh para ulama, para du'at dan tholabatul 'ilmi 

Ahlissunnah wal Jama'ah. 

Diantara tokoh qobilah yang menyambut seruan jihad itu adalah Asy-

Syaikh Abdulloh bin Muzahim Rohimahulloh, beliau membawa pasukannya 

menuju medan jihad di Kitaf. 

Setelah pengepungan pertama Dammaj selesai maka Asy-Syaikh Abdulloh 

bin Muzahim Rohimahulloh bersama orang-orang qobilahnya menziarohi 

Dammaj, beliau datang dengan dikawal oleh pengawalnya yang disebut dengan 

"teropong malam", pengawalnya ini memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh 

orang lain, dari pembawaannya sejak kecil dia bisa melihat di tengah gelapnya 

malam, kehidupan dalam kesehariannya adalah mencari ikan di laut, dia 

memilih pekerjaan ini karena dia bisa melihat kedalaman laut, dan bisa melihat 

ikan-ikan dari perahunya.  

Beliau menjadi pengawal Asy-Syaikh Abdulloh Muzahim Rohimahulloh 

ketika jihad di Kitaf, dengan keberadaan pengawal Asy-Syaikh Abdulloh 

Muzahim tersebut membuat pasukan Asy-Syaikh Abdulloh Muzahim tidak 

membutuhkan "teropong malam", karena pengawalnya tersebut bisa melihat di 
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tengah gelapnya gulita pada malam hari, setiap Rofidhoh bergerak maka beliau 

langsung memberitau para penembak untuk menembak ke arah Rofidhoh yang 

beliau lihat. 

Ketika Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim Rohimahulloh ke Dammaj, 

pengawalnya tersebut mengikutinya, Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim 

Rohimahulloh memiliki beberapa pengawal diantaranya beliau dan Ma'in Al-

Abyaniy Rohimahulloh, adapun Ma'in Al-Abyaniy Rohimahulloh terbunuh di 

benteng Indonesia di pertahanan Alu Manna'. 

 

AWAL KEDATANGAN ASY-SYAIKH ABDULLOH BIN MUZAHIM DI 

DARUL HADITS DAMMAJ 

 

Setelah pengepungan pertama terhadap Dammaj dibuka maka Asy-Syaikh 

Abdulloh bin Muzahim Rohimahulloh bersama qobilahnya datang ke Dammaj 

dengan niat ziaroh, salah seorang da'i Ahlissunnah dari qobilahnya 

dipersilahkan untuk menyampaikan muhadhoroh di masjid Syaikhuna Yahya Al-

Hajuriy, sebelum beliau menyampaikan muhadhoroh terlebih dahulu Asy-Syaikh 

Abdulloh bin Muzahim Rohimahulloh, beliau maju ke meja Syaikhuna Al-Hajuriy 

dengan ditemani seorang pengawalnya, lalu beliau memberikan nasehat dan 

mengungkapkan rasa cintanya kepada As-Sunnah dan para Ahlussunnah, beliau 

berjihad ke Kitaf kemudian datang ke Dammaj karena kecintaan beliau kepada 

As-Sunnah dan kepada Ahlusunnah, beliau mencintai mereka karena Alloh, 

kemudian beliau membacakan dalil-dalil tentang keutamaan saling mencintai 

karena Alloh, ketika membaca satu dalil dari As-Sunnah beliau lupa lafazhnya 

lalu beliau balik menghadapkan mukanya ke Syaikhuna Yahya Al-Hajuriy, lalu 

Syaikhuna membacakannya hadits yang beliau lupa tersebut. 

Setelah itu beliau menjelaskan keadaannya bahwa beliau bukan penuntut 

ilmu namun beliau termasuk orang awwam, kemudian Alloh Ta'ala beri hidayah 

dengan adanya jihad melawan kaum kafir Rofidhoh.  

Dengan kisah ini menunjukan kepada kita tentang kebenaran dari 

perkataan Alloh Ta'ala: 

  } َوالِذيَن َجاَهُدوا ِفيَنا لَنَـْهِديـَنـُهْم ُسبُـَلَنا َوِإن اللَه َلَمَع اْلُمْحِسِننيَ {
"Dan orang-orang yang mereka berjihad untuk Kami, maka sungguh Kami akan 

benar-benar memberikan hidayah kepada mereka ke jalan Kami, dan 

sesungguhnya Alloh benar-benar bersama orang-orang yang berbuat kebaikan". 
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Setelah beliau melihat keadaan di Dammaj, beliaupun bertekad untuk 

tinggal di Dammaj supaya bisa menuntut ilmu dan bisa berkumpul dengan 

Ahlussunnah yang beliau cintai karena Alloh Ta'ala. 

 

KEBERADAAN BELIAU SELAMA DI DAMMAJ 

 

Setelah berdatangan para penziaroh ke Dammaj, yang mereka datang dari 

berbagai propinsi di Yaman, kaum kafir Rofidhoh terus menerus membuat 

makar dan upaya untuk memulai makar, Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim 

Rohimahulloh bersama pasukannya bertambah sibuk mengamalkan perkataan 

Alloh Ta'ala: 

  } َوأَِعدوا َهلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قـُوٍة َوِمْن رِبَاِط اْخلَْيِل تـُْرِهُبوَن بِِه َعُدو اللِه َوَعُدوُكمْ {
 "Persiapkanlah oleh kalian apa-apa yang kalian mampui dari kekuatan untuk 

melawan mereka, dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang, (dengan 

sebab itu) kalian menggentarkan musuh Alloh  dan musuh kalian".    

Beberapa hari kemudian terjadilah tragedi di kampung Thulul, sehingga 

beliau mengomando pasukannya untuk melakukan pembelaan terhadap kaum 

muslimin di kampung Thulul yang sedang dizholimi oleh kaum kafir Rofidhoh. 

Beberapa kawan diantaranya Al-Ustadz Hamzah Al-Jazairiy Rohimahulloh 

ikut dalam pembelaan terhadap kaum muslimin di kampung Thulul tersebut, 

Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim Rohimahulloh mulai mengomando 

pasukannya menuju Thulul, beberapa orang dari pasukannya luka-luka dan Al-

Ustadz Hamzah Al-Jazairiy Rohimahulloh terbunuh, dan para Rofidhoh merusak 

jenazahnya serta diminumkan jenazahnya dengan cairan perusak dan pembesar 

perut.  

Tidak lama dari tragedi Thulul itu, kemudian terjadilah pengepungan 

terhadap Dammaj, maka Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim Rohimahulloh 

bertambah sibuk, ketika kaum kafir Rofidhoh mengerahkan seluruh kekuatan 

mereka dan melakukan penyerangan besar-besaran terhadap pemukiman 

Masaddir, hingga mereka berhasil membunuh Syaikhuna Abu Abdillah Kamal 

bin Tsabit Al-Adniy dan beberapa kawan kami Rohimahumulloh, kaum kafir 

Rofidhoh terus maju menuju pemukiman Alu Manna', maka Asy-Syaikh Abdulloh 

bin Muzahim Rohimahulloh memimpin langsung pasukannya terjun di medan 

jihad di pemukiman Alu Manna'. 

Beliau bersama pengawalnya Ma'in Al-Abyaniy Rohimahulloh terus 

menerus mengontrol pasukan-pasukannya yang berada di setiap benteng, 

selama beberapa pekan di Alu Manna' beliau jaga dan mengontrol pasukannya. 
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Ketika Al-Ustadz Muhammad Rofi'y Al-Andunisiy Rohimahulloh sudah 

tidak bisa lagi ke tempat jaga di Masaddir, karena sudah dikuasai oleh kaum 

kafir Rofidhoh maka beliau bergabung dengan pasukan Asy-Syaikh Abdulloh bin 

Muzahim, bila beliau ke kamarnya di samping markiz Darul Hadits Dammaj 

untuk beristrahat semalam saja, maka Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim selalu 

menanyakan kami tentang beliau, apalagi kalau waktu-waktu sudah gawat, 

beliau mesti bertanya ke kami: "Waina shohibuk, shohibul hawwon" (dimana 

kawanmu, pemegang mortir?". 

Pada suatu hari, Rofidhoh melakukan serangan ke arah masjid Alu Manna', 

beliau berteriak: "Aina shohibu hawwon?", dan ketika itu Al-Ustadz Muhammad 

Rofi'i Rohimahulloh sedang istrahat di kamarnya dekat markiz Darul Hadits 

Dammaj, beliau menelponnya untuk segera datang, lalu Al-Ustadz Muhammad 

Rofi'i Rohimahulloh menelpon kami untuk ke Alu Manna' membawa mortar 

kecil yang biasa beliau bawa, ketika beliau tahu bahwa kami bersama Al-Ustadz 

Amin Al-Hudaidiy Rohimahulloh sedang berada di kebun anggur, sebrang wadi 

dari bawah Masyrohah dan kami tidak bisa keluar dari kebun karena jarak kami 

dengan Rofidhoh hanya lima meter dan kami bisa keluar dari tempat tersebut 

pada malam hari saja, beliaupun akhirnya balik lagi ke Alu Manna'. 

       Hari demi hari, pertempuran semakin bertambah dahsyat, pada hari Senin 

tanggal 1 Muharrom 1434 ditengah-tengah menegakan sholat maghrib di teras 

rumah di pemukiman Alu Manna', tiba-tiba Rofidhoh menembakan mortir 

hingga jatuh di pinggir rumah, dan percikannya mengenai kepala Asy-Syaikh 

Abdulloh bin Muzahim Rohimahulloh, beliaupun terluka dengan luka yang tidak 

terlalu parah, namun kemudian datang seorang mata-mata Rofidhoh yang 

bernama Sulaiman ingin mengobatinya, dan terlihat keanehannya, ketika dia 

menyuntik Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim pada perutnya, sementara luka di 

kepalanya, setelah terkena suntikan itu, Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim 

Rohimahulloh langsung meninggal dunia. 

Sulaiman mata-mata Rofidhoh kemudian diperiksa, didapatilah pada 

Handpone-nya berisikan sms, memberi laporan kepada Abdul Malik Al-Hutsiy 

Qotalahulloh, bahwa dia telah berhasil membunuh seorang qo'id (komandan) 

yang bernama Abdulloh bin Muzahim. 

Sulaiman mata-mata Rofidhoh ini kemudian dimasukan di dalam 

kurungan dan dijatuhkan hukuman mati, empat hari sebelum Ahlussunnah 

meninggalkan Dammaj, mata-mata Rofidhoh tersebut diberi pelajaran, belum 

dibunuh sudah langsung mati karena jantungan, diapun mati bersama dua 

kawannya, yang satunya mengaku dengan nama Abu Mu'awiyyah, tiga dari 
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mata-mata Rofidhoh tersebut dibunuh adapun yang lainnya dilepaskan karena 

tidak ada bukti yang kuat kalau mereka adalah mata-mata Rofidhoh. 

    Semoga Alloh Ta'ala menjadikan kami dan Asy-Syaikh Abdulloh bin Muzahim 

dan seluruh kawan-kawan kami yang terbunuh termasuk dari para syuhada'. 

Ditulis oleh: 

Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limboriy 'Afallohu 'anhu 

Di Darul Hadits Sana'a (23 Dzulqo'dah 1435). 

 

 

 
 

MENGENANG SYAIKH QOBILAH AL-WADI'IYYAH SHOLIH 

MANNA' ROHIMAHULLOH 
 

 *سم هللا الرمحن الرحمي

 

NAMA DAN NASAB BELIAU 

Beliau adalah Asy-Syaikh Sholih bin Ahmad Manna' Al-Wadi'iy 

Rohimahulloh, beliau dikenal dengan 'Amm Sholih. 

Beliau termasuk penduduk asli Dammaj, ketika Al-Imam Al-Wadi'iy 

Rohimahulloh dikeluarkan dari kerajaan Saudi Arobia, Amm Sholih ini yang 

termasuk pembelanya dan terus mengikuti da'wahnya Rohimahumulloh. 

Ketika kami dan Al-Ustadz Muhammad Rofi'i Rohimahulloh berada di 

salah rumah di Alu Manna' sedang mempersiapkan perlengkapan jaga, tiba-tiba 

datang salah seorang putra dari Amm Sholih, beliau menginginkan agar kami 

menjadikan rumahnya sebagai tempat peristrahatan dan tempat menyimpan 

perlengkapan jaga, kemudian beliau menceritakaan keadaan bapaknya yang 

barusan meninggal ketika itu, bahwa bapaknya ya'ni Asy-Syaikh Sholih 

Rohimahulloh pernah mengajaknya semasa kecilnya, untuk ikut sholat bersama 

Al-Imam Al-Wadi'iy, kebiasan mereka sholat dengan tanpa meletakan tangan di 

atas dada, namun diluruskan, kemudian Al-Wadi'iy merintahkannya untuk 
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meletakannya di atas dada, diapun lakukan, dan sandalnya diletakan di bawah 

ketiak, dijepit antara lengan dan dada, Al-Imam Al-Wadi'iy menyuruhnya untuk 

memakai sandalnya dalam sholat, diapun memakainya. 

Amm Sholih dan putra-putranya bertambah senang dengan Al-Imam Al-

Wadi'iy, bahkan Amm Sholih termasuk hurros (para pengawal) Al-Imam Al-

Wadi'iy Rohimahumulloh. 

Ketika Al-Imam Al-Wadi'iy Rohimahulloh meninggal dunia, keadaan 

mereka terus seperti sebelumnya, mereka memperlakukan Kholifah Al-Imam Al-

Wadi'iy ya'ni Syaikhuna Yahya Al-Hajuriy seperti perlakuan mereka terhadap 

Al-Imam Al-Wadi'iy, bahkan ketika itu salah seorang putra Amm Sholih yang 

bernama Ahmad bin Sholih bin Ahmad Manna' termasuk hurros Syaikhuna Al-

Hajuriy. Awal-awal kami datang di Dammaj, kami mendapati beliau termasuk 

hurros dan rajin menghadiri majelis Syaikhuna, beliau meninggal dunia pada 

harbussadisah (perang keenam) pada tanggal 17 Dzulhijjah 1430. 

'Amm Sholih dan putra-putranya dikenal benci terhadap hizbiy 

Abdurrohman Al-Adniy dan jaringannya, karena dengan sebab hizbiyyah 

mereka ini terjadilah perpecahan pada qobilah Al-Wadi'iyyah. 

Amm Sholih dan keluarganya termasuk orang-orang yang kuat 

pembelaannya terhadap da'wah Ahlissunnah di Dammaj. Ketika pengepungan 

terakhir di Dammaj, mereka menjadikan rumah mereka seakan-seakan Mabes 

pertahanan, para mujahidin yang berjihad di pemukiman Alu Manna' 

menjadikan rumah mereka sebagai tempat masak, beristrahat dan tempat sholat 

karena masjid sudah hancur dengan sebab tembakan tank-tank Hutsiy. Apa saja 

yang dibutuhkan oleh para mujahidin di dalam rumah, boleh untuk digunakan -

semoga Alloh membalasan kami dan mereka dengan kebaikan yang banyak-, 

berbeda dengan para tuan takur yang lebih suka rumah mereka dikuasai Hutsiy. 

Nas'alulloha Assalamah wal 'Afiyah. 

 

PERHATIAN 'AMMI SHOLIH TERHADAP SHOLAT 

 

'Ammi Sholih dan putra-putra beliau benar-benar perhatian dengan 

sholat, ketika telah sampai hujjah kepada mereka tentang wajibnya sholat lima 

waktu dan kafirnya bagi siapa yang meninggalkannya maka 'Amm Sholih benar-

benar perhatian dengan sholat ini, bahkan putranya yang bernama Ahmad 

Rohimahulloh tidak pernah kami melihatnya sholat di belakang, bahkan beliau 

selalu sholat di shoff dekat meja Syaikhuna Al-Hajuriy. 
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Walaupun di pemukiman Alu Manna' ada masjid namun Amm Sholih dan 

putranya Ahmad Rohimahumalloh lebih senang sholat jama'ah di masjid 

Syaikhuna Yahya Al-Hajuriy sehingga langsung mengikuti pelajaran umum. 

Termasuk kebiasaan 'Amm Sholih adalah berpagi-pagi datang ke masjid, 

sebelum azan pertama pada sepertiga malam terakhir beliau sudah berjalan kaki 

dari rumahnya menuju masjid Syakhina Yahya Al-Hajuriy, bila muadzdzin telat 

atau tidak bisa bangun untuk azan pertama maka beliau yang azan. Setelah azan 

beliau membangunkan para thullab yang tidur di masjid, setiap hari beliau 

membangunkan semua thullab yang tidur di masjid. 

Setiap sholat lima waktu beliau selalu datang ke masjid sebelum 

dikumandangkan azan, bahkan beliau Rohimahulloh bersemangat untuk 

mendapatkan shoff awwal. 

Adapun pada hari Jum'at maka beliau datang berpagi-pagi, untuk mencari 

keutamaan shoff awwal dan berpagi-pagi menghadiri jum'atan. 

Keadaan 'Amm Sholih dan putra-putranya bisa melakukan kebaikan dan 

keutamaan seperti itu karena sebab pandainya mereka dalam memilih teman, 

Rosululloh 'Alaihishsholatu Wassalam berkata: 

  الرجل على دين خليله
"Seseorang di atas agama temannya". 

 

 

SEMANGATNYA DALAM BERJIHAD MELAWAN KAUM KAFIR 

ROFIDHOH 

 

Walaupun beliau sudah tua, namun tidaklah melemahkan semangat 

juangnya, beliau setiap harinya selalu membawa senjata berlaras panjang, 

kemana beliau pergi senjatanya selalu dibawa. 

Pada pengepungan Dammaj yang terakhir, beliau Rohimahulloh terus 

menerus mengintai Rofidhoh dari benteng pemukiman 'Uzzab dan Hadb, bila 

sudah mendekati masuknya waktu sholat maka beliau bergegas ke masjid 

Syaikhuna untuk sholat berjama'ah, beliau lakukan ini pada setiap harinya. 

Pada hari yang terakhirnya, yaitu hari Rabu, beliau pergi sholat 

berjama'ah seperti biasanya, setelah kembali dan sampai di samping 

pemakaman Syuhada' baru, beliau terkena tembakan penyeneper Rofidhoh, 

beliaupun meninggal dunia,  umur beliau 70 (tujuh puluh) tahun, beliau 

menyusul putra tercintanya Ahmad bin Sholih Manna' -semoga Alloh 

menjadikan kami dan mereka termasuk dari para syuhada'-. 
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UNTAIAN KATA BUAT AMM SHOLIH ROHIMAHULLOH 

 

Asy-Syaikh Abu Hamzah As-Siwariy 'Afallohu 'anhu berkata: 

"Dengan nama Alloh yang Ar-Rohman (Maha Pengasih) lagi Ar-Rohim (Maha 

Penyayang). 

Al-Walid Sholih Manna' Al-Wadi'iy adalah pria yang salafiy, bersemangat tinggi, 

pemberani dan satria, mencintai As-Sunnah dan Ahlussunnah, banyak 

membantu da'wah, Darul Hadits dan Syaikhnya An-Nashihul Amin. Telah syahid 

putra beliau -pada apa yang kita harapkan- yang pemberani Ahmad Manna', 

terbunuh disaat maju dengan tanpa mundur pada penyerangan di Jabal Ahrosy 

pada perang yang keenam. Dan syahid pula putra dari putra beliau (ya'ni cucu 

beliau) Abdulloh bin Sholih bin Sholih Manna' -terhadap apa yang kita harapkan- 

pada pertempuran yang dikenal dengan pertempuran 'Asyasy ketika para 

Hutsiyyun memberi rintangan kepada Abdulloh dan Abdul 'Aziz (dua pemuda 

Al-Wadi'iy), maka terjadilah pertempuran yang besar, terbunuh pada 

pertempuran tersebut sejumlah dari orang-orang Hutsiy. Dan pada hari ini telah 

terbunuh sebagai syahid -terhadap apa yang kita harapkan- yaitu Al-Walid 

Sholih Manna' semoga Alloh merohmatinya dan menempatkannya di dalam 

Jannah Al-Firdaus yang tertinggi, keluarga yang besar, telah mendahului tiga 

dari para pemberani dalam menolong agama Alloh. Ya Alloh rohmatilah mereka, 

dan rohmatilah seluruh para syuhada' kami, mereka telah menghadapkan diri-

diri mereka untuk-Mu wahai Robb, dan balaslah dengan azab yang mengerikan 

atas orang-orang Hutsiy". 

Abu Abdillah Muhammad bin Isma'il Al-Yamaniy 'Afallohu 'anhu berkata: 

"Sesungguhnya kita adalah milik Alloh, dan sesungguhnya tempat kembali kita 

hanya kepada-Nya, sesungguhnya milik Alloh apa-apa yang Dia telah ambil, dan 

miliknya pula apa yang diberikan. Segala sesuatu di sisi-Nya dengan waktu yang 

sudah ditentukan, maka kami akan bersabar dan mengharap pahala, 

sesungguhnya mata meneteskan air, dan hati bersedih, tidaklah kami akan 

berkata melainkan apa yang diridhoi oleh Robb kami. 

Aku mengenal 'Amm Sholih bin Manna' keluarga Manna' dengan keberaniaan 

dan kesatriaan, beliau mencintai As-Sunnah dan para Ahlussunnah, serta beliau 

menolong mereka. 

Dan aku mengenal pula putranya Ahmad dengan keberanian dan kesatriaan, 

serta mencintai As-Sunnah dan Ahlussunnah, dan menolong mereka, dahulu aku 

ada di Darul Hadits pada hari terbunuhnya saudara yang mulia Ahmad bin 
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Manna', kami memohon kepada Alloh untuk menerima mereka sebagai para 

syuhada, bersama para Nabi, Ash-Shiddiqin, Asy-Syuhada' dan orang-orang 

sholih, dan semoga Alloh menempatkan mereka di dalam Jannah Al-Firdaus 

yang tertinggi, dan (begitu pula) seluruh saudara-saudara kami yang mereka 

(berjihad) di jalan Alloh, dan membela kampung agama. Ya Alloh binasakanlah 

Rofidhoh Hutsiy, Ya Alloh hancurkanlah mereka dengan sehancur-hancurnya". 

Abu Dzar Samir Muhammad Al-Juma'iy 'Afallohu 'anhu berkata: 

 

جر إخواننا طلبة العلم يف العم صاحل وعظم أعليك رمحة اهللا يا أيها األسد فلقد كان بطًال ومقداماً ومنافحًا عن الدار وشيخها عظم اهللا 
  .اهللا أجر إخواننا أهل قبيلة وادعة

"Untukmu rohmat Alloh wahai Al-Asad (pemberani), sungguh beliau adalah 

pemberani dan satria serta menolong Darul Hadits dan Syaikhnya, semoga Alloh 

memperbanyak pahala untuk saudara-saudara kami para penuntut ilmu dan 

'Amm Sholih, semoga Alloh memperbanyak pahala saudara-saudara kami warga 

qobilah Wadi'iyyah". 

 

Ditulis oleh: 

Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limboriy 'Afallohu 'anhu Di Darul Hadits 

Sana'a (22 Dzulqo'dah 1435). 
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MENGENANG SYAIKH QOBILAH AL-WAILAH NASHIR 

'UBADAH ROHIMAHULLOH 
 

 *سم هللا الرمحن الرحمي

Beliau adalah Nashir bin Mas'ud 'Ubadah Al-Wailiy Rohimahulloh, beliau 

termasuk dari salah satu Syaikh Qobilah di Wailah. 

Dari zaman Al-Imam Al-Wadi'iy Rohimahulloh negri Wailah sudah 

dimasuki da'wah Ahlussunnah, ketika kami sampai di Dammaj pada awal 

Romadhon enam tahun yang lalu, kami melihat beberapa orang dari murid 

Syaikhuna Yahya Al-Hajuriy keluar da'wah ke Wailah, bahkan sebelum 

pengepungan terakhir terhadap Dammaj, ada salah satu kampung di sekitar 

Wailah meminta kami untuk mencarikan para da'i supaya keluar da'wah ke 

pemukiman mereka dekat Wailah. 

Warga Ahlussunnah Wailah sudah terkenal sebagai pencinta As-Sunnah 

dan Ahlussunnah. Ketika mereka mendengar bahwa Darul Hadits Dammaj 

sedang dikepung oleh Rofidhoh maka mereka membuka jalan untuk kaum 

muslimin yang mau berjihad, ratusan mujahidin dari berbagai penjuru Yaman 

menuju Ma'rib, dan qobilah Ma'rib menyambut mereka hingga bersama-sama 

menuju Wailah-Kitaf untuk berjihad melawan kaum kafir Rofidhoh. 

Warga Wailah diantara tokoh besarnya adalah Asy-Syaikh Nashir bin 

Mas'ud Ubadah Rohimahulloh menyambut kedatangan para mujahidin, dengan 

pertolongan Alloh nampak kekuatan di pihak mujahidin hingga sangat mudah 

bagi mereka untuk menguasai benteng-benteng pertahanan Rofidhoh, 

kemenangan diraih dengan terus menerus. 

Asy-Syaikh Nashir Ubadah Rohimahulloh selaku tokoh terpandang di 

qobilah Wailah memiliki peran penting dalam mengobarkan jihad, beliau -

dengan izin Alloh- mampu membawa pasukan mujahidin. 

Qodarollah Lajnah (penengah) bersegera membuka pengepungan 

Rofidhoh terhadap Dammaj, setelah itu mereka meminta mujahidin dari Kitaf 

untuk mundur dan meninggalkan benteng-benteng pertahanan yang sudah 
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dikuasai, para mujahidin pun mundur, kemudian Syaikhuna Yahya Al-Hajuriy 

'Afallohu 'anhu memberikan dukungan untuk pembangunan markiz Darul 

Hadits di Kitaf, lalu beliau mengutus Syaikhuna Abu Abdirrohman Jamil Ash-

Shilwiy 'Afallohu 'anhu untuk memegang Darul Hadits tersebut. 

Pada pengepungan yang terakhir terhadap Dammaj, para mujahidin dari 

Kitaf mulai lagi bergerak maju menuju Dammaj,  pada kali ini mereka sudah 

kesulitan, pengepungan pertama dahulu mereka dengan banyaknya kekurangan 

namun dengan pertolongan Alloh mereka dengan mudah menaklukan benteng-

benteng pertahanan Rofidhoh, kali ini sudah sangat susah, karena Rofidhoh 

sudah mempersiapkan kekuatan setelah pengepungan pertama, dan bahkan 

mereka sudah mempelajari medan. 

Bertambah melemah kekuatan para mujahidin dengan sebab 

meninggalnya Asy-Syaikh Nashir Ubadah dan beberapa masyayikh Qobilah 

Rohimahumulloh.  

Asy-Syaikh Abu Ishaq Asy-Syabamiy 'Afallohu 'anhu berkata pada malam 

Senin (8 Muharrom 1435): 

"Dengan nama Alloh yang Ar-Rohman (Maha Pengasih) lagi Ar-Rohim (Maha 

Penyayang), kita berduka terhadap saudara-saudara kita para mujahidin di 

setiap tempat pada umumnya, dan di medan tempur Kitaf khususnya dengan 

wafatnya komandan yang pemberani Asy-Syaikh Nashir bin Mas'ud Ubadah Al-

Wailiy Rohimahulloh, sesungguhnya kita adalah milik Alloh dan sesungguhnya 

hanya kepada-Nya kita akan kembali, Ya Alloh berilah balasan pahala pada 

musibah kami dan berilah ganti yang lebih baik darinya...... Dan sebab wafatnya 

beliau adalah meledaknya geranat yang beliau bawa, ini karena kesalahan, 

setelah beliau menunaikan sholat Ashar di masjid pada hari Ahad 7 Muharrom 

1435 Hijriyyah bertepatan dengan 10/11/2013 Masehi maka kebaikan baginya 

dengan mati syahid ini (kita berharap demikian) dan sungguh beliau adalah pria 

yang sholih, tsabit (kokoh), mujahid, pemberani, berhias dengan akhlaq yang 

bagus, memiliki wawasan, pandangan yang tajam dan cerdas, dengan ini Alloh 

berikan manfaat yang banyak dengan sebabnya dalam jihad melawan orang-

orang zindiq para hutsiy, dan yang paling bagusnya sifat beliau yang telah 

tersifati dengannya adalah bermusyawaroh dan kembali kepada Ahlul 'Ilmi, 

semoga Alloh merohmatinya, kami memohon kepada Alloh untuk meninggikan 

derajat beliau di Jannah tertinggi". 

 

Ditulis oleh:Abu Ahmad Muhammad bin Salim Al-Limboriy 'Afallohu 'anhu (23 

Dzulqo'dah 1435). 


