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Demikianlah teriak Sang "Komandan Gadungan" 
Siapakah sosok "Komandan Gadungan" di atas? 

Seperti apa profil lengkapnya? 

Apa saja pekerjaan Sang "Komandan Gadungan"? 

Dari info siapa si "Komandan Gadungan" memprovokasi penyerbuan? 

Dengan siapa saja Sang "Komandan Gadungan" berkomplot? 

Kenapa "Komandan Gadungan"memprovokasi penyerbuan? 
Siapa yang dijadikan target provokasi penyerbuan? 

Simak saja nasib akhir mereka…… 
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GURU KENCING BERDIRI1  
MURID KENCING BERLARI2 

 

 
 

Semoga shalawat dan salam selalu tercurah pada Nabi Besar, Muhammad , 

keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang shalih hingga akhir zaman.  

 

 
Adalah sesuatu hal yang sangat sangat menakjubkan bahwa Kibar Indonesia, orang terdekat 

Asy Syaikh Yahya Al Hajuri yang telah bermukim bertahun-tahun di Dammaj yakni sekelas 
panjenenganipun Abu Turob Al Jawi SAg.,Sp.M (Spesialis Muraja‟ah) beserta staff pembesarnya 
yang cerdas, Abu Fairuz Al Kudusi dengan bantuan teman-temannya yang lain

3
 sampai turun 

tangan mengeroyok SATU orang hanya sekelas Abdul Ghafur. Masya Allah 
Semoga saja tak turun pangkat kritis kejantanannya. 
 

Apalagi kalau kita tahu, berapa lama Tim Keroyokan tersebut (yang terdiri dari orang-orang 
cerdik pandai berbahasa Arab, murid langsung Imam Jarh wat Ta'dil Yahya Al Hajuri) membuat 4 
(empat) buah apel Yamannya?
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Berseri-seri "membuang-buang" waktu menulis tanggapan dengan cap Apel Manalagi produksi 
Yaman (apa ada di sana Apel Manalagi (dengan cita rasa yang khas karena setahu penulis 

hanya tumbuh di kota Batu Malang)?) yang ternyata ber ulat dahsyat
5
….bikin tak sedap untuk 

disantap dengan nikmat apalagi bikin badan sehat wal afiyat.  

 
demi Singa Hajuri

6
 berbuat gelap,  

promosi KIBARkan jadi pembesar umat
7
 

                                                 
1 Penanya : Dia juga mengatakan tentang Asy-Syaikh Shalih Alu Asy-Syaikh, bahwa manhajnya   
adalah ikhwani, lebih mendahulukan hizbiyyin atas salafiyyin, dan mencukur jenggotnya.  
Syaikh  Ahmad Najmi rahimahullah : Dia telah berdusta, dia telah berdusta, dia telah 

berdusta, dia telah berdusta….  
2
 Ust. Abu Hazim b‟k t: Kemarin k tk ana ngisi di sidoarjo pak budi domisili malang asli sidoarjo 

cerita ke ana bahwa situs dammaj habibah pengelelolanya abdul ghofur almalangi tp otak 

utamax luqman, ahmad khodim dsb,juga sktr 20-50 ustadz selalu kumpul di malang 2 bln 
sekali diantarax lupman,usamah.ahmad khodim,ayip,sewed,fauzan,qomar,afif, abdl haq dsb utk 
membuat makar ttg. s.yahya&dmj serta para pembela dmj. ” 

Kata Pak Budi: 
“SMS ini KADZDZAB, ana berlepas diri dengan apa yang tidak ana katakan, selebihnya 
memang benar ana mengatakannya”  
3
 Entah berapa orang jumlahnya 

4
 Berapa ratus jamkah?! Akan datang rinciannya, Insya Allah.  

5
 Sedahsyat apakah gerangan?  

6
 Meminjam Kamus Abu Fairuz yang disetujui penyebarannya oleh Syaikh Hajuri dan 3 orang 

Syaikh bawahannya 
7 

 http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/06/21/membongkar-kebatilan-kebatilan-

syaikh-yahya-al-hajuri/  

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/06/21/membongkar-kebatilan-kebatilan-syaikh-yahya-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/06/21/membongkar-kebatilan-kebatilan-syaikh-yahya-al-hajuri/
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lepas bebas tanpa disunat
8
 

seolah tak dengar atau tak peduli Jarh pnasehat umat  

padahal…. 
tlah berbicara segenap ulama pembesar umat  
'tuk bentengi kita agar tidak tersesat 

karna fatwa-fatwa tak sehat Sang Nashihul Amat 
 
Adakah guna badan pegulat pikiran terjerat?  

 
Simak lagi semoga ada manfaat…. 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/03/kritik-tajam-terhadap-asy-
syaikh-al-hajuri-1/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-

syaikh-al-hajuri-2/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-

syaikh-al-hajuri-3/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-
syaikh-al-hajuri-4/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/kritik-tajam-terhadap-asy-
syaikh-al-hajuri-5/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/04/05/kritik-tajam-terhadap-asy-
syaikh-al-hajuri-6/  

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/20/prinsip-prinsip-batil-al-
hajuri/ 

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/07/tidak-demikian-wahai-al-
hajuri/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/09/bukan-demikian-cara-
meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-2/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/13/bukan-demikian-cara-
meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-3/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/18/bukan-demikian-cara-

meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-4/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/10/bukan-demikian-cara-

meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-5/ 

 

                                                                                                                                                 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/06/24/membongkar-kebatilan-
kebatilan-syaikh-yahya-al-hajuri-2/  
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 Membagikan tamparannya kepada SELURUH musuh Allah dan membahayakan dakwah 

SELURUH ahli batil. 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/03/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-1/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/03/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-1/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-3/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-3/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-4/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/04/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-4/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-5/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-5/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/04/05/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-6/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/04/05/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-6/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/20/prinsip-prinsip-batil-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/20/prinsip-prinsip-batil-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/07/tidak-demikian-wahai-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/07/tidak-demikian-wahai-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/09/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/09/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/13/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-3/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/13/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-3/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/18/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-4/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/18/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-4/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/10/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-5/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/10/bukan-demikian-cara-meletakkannya-wahai-syaikh-yahya-5/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/06/24/membongkar-kebatilan-kebatilan-syaikh-yahya-al-hajuri-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/06/24/membongkar-kebatilan-kebatilan-syaikh-yahya-al-hajuri-2/
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http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/10/al-hajuri-dalam-sangkar-
tuduhan-1/ 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/18/al-hajuri-dalam-sangkar-
tuduhan-2/ 
 
Ghuluw amat cermin akal tak sehat… 
 

 

Nukilan... 
Sungguh vonis sesat Al Hajuri terhadap Kitab Ibanah yang diNashihul Aminkan 

oleh pengikut fanatiknya masihlah LEBIH SOPAN daripada vonis MADZHAB 
IBLISI yang ternyata pendapat tersebut dipegangi oleh beberapa shahabat mulia 

termasuk Al 'Allamah Ibn 'Utsaimin rahimahullah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/10/al-hajuri-dalam-sangkar-tuduhan-1/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/10/al-hajuri-dalam-sangkar-tuduhan-1/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/18/al-hajuri-dalam-sangkar-tuduhan-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/08/18/al-hajuri-dalam-sangkar-tuduhan-2/
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DUA IMAM JARH WAT TA'DIL, 
KEDUDUKAN MEREKA DI SISI KIBARUL 'ULAMA 

 
Vonis Sesat dari Imam Jarh wat Ta'dil Yaman (demikianlah gelar yang masih disebut-sebut oleh 

pengikutnya) Al Hajuri terhadap Kitab AL IBANAH
9
 dan meletakkannya sebagaimana nasib 

Kitab RIFQAN
10

 mau tidak mau telah mengajak kita untuk menengok kembali sikap Al 'Allamah 
Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah

11
 karena nama beliaupun turut serta disebut-sebut oleh 

Imam Al Hajuri dan para pengikut fanatiknya ketika menjarh Ibanah. 
 
Berikut link kritikan Asy Syaikh Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah terhadap 

Asy Syaikh Al 'Abbad hafizhahullah: 
 

http://www.4shared.com/document/D1ia6koP/_2_________.html  
 
Sebagai bekal untuk melangkah lebih jauh, ada baiknya jika sekilas kita menyimak seberapa 

dalam bobot keilmuan Sang Singa penJarh Ibanah? 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/24/al-mabadi-al-mufidah-

dalam-sorotan/  
 
Kembali ke pokok permasalahan, ada 2 permasalahan penting yang perlu kita ketahui: 

1. Siapakah yang telah mengakui keduanya sebagai Imam Jarh wat Ta'dil? 
2. Karena Syaikh Al Hajuri (ketika memvonis Al Ibanah sesat) telah meletakkan dirinya 

sebagaimana Asy Syaikh Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah (ketika 

mengkritik Rifqan) maka adalah hal yang sangat sangat dan sangat penting diketahui 
adalah bagaimana sikap Asy Syaikh Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi 
rahimahullah sendiri terhadap Imam Jarh wat Ta'dil Yaman, Syaikh Al Hajuri dan 

bagaimana pula sikap beliau terhadap Imam Jarh wat Ta'dil Al 'Allamah Rabi' bin Hadi Al 
Madkhali hafizhahullah (selaku perekomendasi Kitab Al Ibanah) untuk mengukur sejauh 

mana "ketajaman taring" Jarh dari Sang Singa, Imam Jarh wat Ta'dil An 

Nashihul Amin Al Hajuri?  
 
Permasalahan pertama,  

Siapakah yang mengakui Asy Syaikh Al 'Allamah Rabi' bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah 
sebagai Imam, pembawa bendera Jarh wat Ta'dil? 
 

Di dalam Kitab  yang ditulis oleh Asy Syaikh DOKTOR Rabi' 

bin Hadi Al Madkhali dimuat dukungan dari Asy Syaikh Al Muhaddits Muhammad 

Nashiruddin Al Albani rahimahullah. Nukilannya: 
 

                                                 
9
 Syaikh Al Imam, Asy-Syaikh Al-Walid Al-„Allamah Rabi‟ bin Hadi Al-Madkhali, Asy-Syaikh Al-

Kabir Muhammad Al-Wushabi, Asy-Syaikh „Abdul „Aziz Al-Bura‟i, Asy-Syaikh Muhammad Ash-
Shaumali, Asy-Syaikh „Abdullah Adz-Dzamari, Asy-Syaikh „Utsman As-Salimi hafizhahumullah) 
10

 Asy Syaikh Al 'Allamah Abdul Muhsin Al 'Abbad hafizhahullah yang telah dikritik oleh Asy -
Syaikh Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah 
11

 Dan berapa kali nama beliau rahimahullah dipakai oleh Abu Fairuz untuk menghiasi apel 

Yamannya agar tampil menawan menggugah selera makan? 

http://www.4shared.com/document/D1ia6koP/_2_________.html
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/24/al-mabadi-al-mufidah-dalam-sorotan/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/24/al-mabadi-al-mufidah-dalam-sorotan/
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Gambar 1. Scan Kitab Al Mahajjatu al Baidha' Doktor

12
 Rabi', beliau adalah pembawa bendera 

Jarh wat Ta'dil di masa ini (pengakuan Asy Syaikh Al Albani rahimahullah)  

                                                 
12

 Ada murid Syaikh Al Hajuri yang begitu alergi dengan gelar semacam ini, sampai -sampai 

mengingkarinya dengan mengatakan:  

 

Adapun persoalan bahwa Masyayikh tersebut tidak suka beliau dipanggil dengan gelar-gelarnya, 

maka ini permasalahan lain. Jangan dicampur adukkan persoalan yang berbeda. Yang jelas tidak 
ada pengingkaran dari Kibar Ulama apalagi berhujjah dengan kalimat miring seperti di atas.  
Para Masyayikh Kibar tidak mengingkari atau bahkan sampai menghizbikan hanya karena gelar 

tersebut.  
Apa buktinya? 
Berikut nukilan surat dari Al 'Allamah Bin Baz rahimahullah kepada Asy Syaikh Doktor Rabi' 

hafizhahullah yang juga tercantum di kitab beliau  hal. 6 

cetakan ke-3:  

…

 

Kalaulah gelar tersebut adalah persoalan yang memang pantas untuk dikontroversikan, pantas 

untuk digugat maka bagaimana mungkin Asy Syaikh Rabi' yang menyusun Kitab Manhajiyah 
sampai mencantumkan pernyataan gelar DOKTOR beliau sebagaimana yang disampaikan oleh  
2 ulama besar di masa ini, Al 'Allamah Abdul 'Aziz bin Baz dan Al 'Allamah Al Muhaddits Al 

Albani di kitab beliau?? Subhanallah, para ulama besar tersebut terlarut dengan gelar "bid'ah" 
DOKTOR sampai kemudian muncul Kibar berdarah Indonesia, Al Amboni, Abu Sulaim Sulaiman 
yang sebentar duduk di sisi Syaikh Hajuri langsung melemparkan hujjah bahwa tidak pernah 

terdengar di kalangan Salafush Shalih nama-nama semisal DOKTOR Abu Hurairah, DOKTOR 
Ahmad bin Hambal, DOKTOR Abu Bakar Ash Shiddiq atau DOKTOR Ibnu Taimiyah!   
Masya Allah. Siapa kamu wahai Kibar Al Amboni yang lebih cerdas daripada 3 (TIGA) Ulama 

Besar,  Asy Syaikh Al Albani, Asy Syaikh Bin Bazz rahimahumallah dan Asy Syaikh Rabi' 
hafizhahullah??!  Lalu bagaimana jika gelar informal yang di dapat dari para pengekor fanatik 
(Bukan Ulama Besar lho) tanpa ijazah dari sekolah atau Universitas, yakni Imamuts Tsaqalain 

Yahya Al Hajuri ? Bolehkah?  
Pada kenyataannya -dan ini yang tragis- ternyata Hizbiyyinlah yang menjadi Salaf dari murid-
murid Yahya Al Hajuri yang mempersoalkan gelar Doktor, Al Ustadz sebagaimana yang telah 

terjadi kepada Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah.  
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Asy Syaikh Al Albani rahimahullah: 

 

Perhatikan perkataan beliau selanjutnya (dan ini yang tak kalah penting wahai Kibar Al Amboni): 

 
"Para penentang -Asy Syaikh Rabi hafizhahullah- tidaklah membantah beliau secara ilmiyah. 
Sedangkan ilmu bersama beliau (Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah)" 
 

Dari bukti di atas, menunjukkan dengan sangat jelas bahwa yang mengakui keImaman Asy 
Syaikh Rabi' hafizhahullah dalam ilmu Jarh wat Ta'dil di masa kini adalah ulama besar sekaliber 
Asy Syaikh Al Muhaddits Muhammad Nashiruddin Al Albani rahimahullah. Dan beliaupun 

didukung oleh Ulama Besar yang lainnya, Asy Syaikh 'Abdul 'Aziz bin Abdullah bin Bazz 
rahimahullah. . 
 

Apakah layak pembela fanatik Asy Syaikh Yahya masih pula tanpa malu berbangga-bangga 
dengan ke-Imaman Syaikh Al Hajuri dalam masalah Jarh wat Ta'dil (padahal dia sendiri telah 
diJarh) dengan pujian yang pernah dikeluarkan oleh Asy Syaikh Muhammad Al Imam 

hafizhahullah dalam keadaan sikap Syaikh Al Hajuri sekarang telah berubah total terhadap 
beliau, markiz beliau dan malah telah memvonis kitab beliau sebagai kitab sesat?  

 
Gambar 2. Screenshot isi Inbi‟atsut Tanabbuh, Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi 
 

Sesungguhnya hari telah berganti dan kebanggaan terhadap Al Hajuri benar-benar telah 
berlalu.... 
 

Tahunpun telah bergulir dan Subhanallah kemuliaan nama Asy Syaikh Al 'Allamah Al Imam Jarh 
wat Ta'dil Rabi' bin Hadi Al Madkhali tetaplah mendapatkan tempat yang istimewa di sisi Asy 
Syaikh Muhammad Al Imam hafizhahullah. Kalau masih ada yang pura-pura tidak tahu kemudian 

bertanya, apa buktinya? Lha di sampul Kitab Al Ibanah kan jelas-jelas nampak betapa mulianya 
kedudukan Asy Syaikh Al "Allamah Imam Jarh wat Ta'dil Rabi' bin Hadi hafizhahullah di sisi Asy 
Syaikh Muhammad Al Imam dan Masyayikh Kibar Yaman lainnya:  

 

                                                                                                                                                 
Berikut faidah ilmiyah yang didapat ketika membahas Kitab Fathul Majid yang justru akan 

menyingkap kebodohan orang-orang yang mencoba membantah/mengingkari PARA ULAMA 
BESAR yang memakai dan mengakui gelar tersebut  :  

http://www.4shared.com/audio/71aq_3r6/ustadz_bantah_tuduhanhizbi_ttg.h

tml  

http://www.4shared.com/audio/71aq_3r6/ustadz_bantah_tuduhanhizbi_ttg.html
http://www.4shared.com/audio/71aq_3r6/ustadz_bantah_tuduhanhizbi_ttg.html
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Gambar 3. Sampul Kitab Al Ibanah Syaikh Muhammad Al Imam 
 

Permasalahan kedua,  
Bagaimana kedudukan Asy Syaikh Al 'Allamah Rabi' bin Hadi Al Madkhali hafizhahullah (selaku 
perekomendasi Kitab Al Ibanah) di sisi Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah? 

 

Di dalam Kitab  karya Asy-Syaikh Ahmad Najmi 

rahimahullah. 
Berikut pembelaan Asy Syaikh Al „Allamah Ahmad Najmi rahimahullah terhadap murid-murid 
Asy Syaikh Rabi‟ hafizhahullah: 
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Kitab Salafiyyah apa saja yang seharusnya dibaca oleh pemuda Salafy dan dijadikan sebagai 

bahan pustaka di rumahnya?  
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Bagaimana dengan orang yang tidak mengakui Asy Syaikh Zaid Al Madkhali dan Asy Syaikh 
Rabi Al Madkhali sebagaimana mengakui ulama lainnya? 

 

 

 
Bagaimana pembelaan Al „Allamah Ahmad An Najmi rahimahullah ketika datang tuduhan kepada 

Asy Syaikh Rabi‟ hafizhahullah? 
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Lihatlah bagaimana pembelaan gigih dari Al „Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah 
terhadap Asy Asy Syaikh Rabi‟ hafizhahullah. Tidak ada yang mengingkari kedekatan  keduanya, 

jalinan istimewa di antara kedua Masyayikh Kibar tersebut kecuali orang-orang marid yang 
membutakan diri dari kebenaran.  
 

Tetapi apakah keharuman nama dan kedudukan mulia Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah di sisi Asy 
Syaikh Ahmad Najmi rahimahullah serta pembelaan gigih beliau terhadap musuh-musuh Asy 
Syaikh Rabi' hanya diketahui oleh orang-orang Arab atau Al Jawi yang mahir membaca tulisan 

arab gundul di atas? Oo ternyata tidak, alhamdulillah, bahkan muslimin Indonesiapun telah 
mengetahuinya dengan jelas akan kehormatan Asy Syaikh Rabi' di sisi ulama Kibar lainnya (Asy 
Syakh Ahmad An Najmi rahimahullah) sejak Sya'ban 1426H, hampir 5 tahun yang lalu... 
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Gambar 4. Scan buku Menyingkap Kejahatan Aliran-aliran Sesat, HAS, hal. 51-52 
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Gambar 5. Scan buku Menyingkap Kejahatan Aliran-aliran Sesat, HAS, hal. 53-54 
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Gambar 6. Scan buku Menyingkap Kejahatan Aliran-aliran Sesat, HAS, hal. 57-58 
 

Kami cukupkan beberapa contoh di atas untuk menunjukkan bahwa Salafiyyin di Indonesia telah 
begitu mengenal kedudukan dan kemuliaan Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah di sisi Kibar Ulama 
lainnya, Asy Syaikh Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah.  Tak perlu bagi Abu 

Fairuz- Abu Turob dan Tim apelnya untuk bergaya memamerkan kelihaiannya berbahasa Arab 
untuk membela orang yang tak pantas dibela dengan membawakan hiasan pernyataan Asy 
Syaikh Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah,kenapa? Karena beliaulah salah 

satu Kibar Ulama yang telah menJarh Syaikh yang paduka bela.. apakah paduka tidak tahu? 
Kura kura dalam perahu ataukah...Lupa?  
 

Jika lupa ya sebaiknya HARAKIRI dengan Sawa' Bahayanya Senjata Makanan Tuan yang 
dibuat oleh Abu Abdillah Adib bin Ahmad dan dielus-elus oleh Panjenenganipun Abu Turob S.Ag 
Sp.M dan si cerdas Abu Fairus al Kudusi: 

"Apakah kalian lupa? 

 
“Lupalah Adam dan lupa pula keturunannya.” (potongan dari hadits Abu Huroiroh yang 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syaikh Muqbil rohimahulloh dalam Ash-
Shohihul Musnad)" 

 
Jika sedemikian mulia kedudukan Asy Syaikh Al Imam Jarh wat Ta'dil Rabi' bin Hadi Al Madkhali 
hafizhahullah di sisi Asy Syaikh Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah (sampai 

beliau meninggal dunia) dan betapa gigihnya pembelaan beliau rahimahullah terhadap Asy 
Syaikh Rabi', maka bagaimana halnya dengan kedudukan Al Imam Jarh wat Ta'dil Syaikh Al 
Hajuri di sisi Al 'Allamah Ahmad An Najmi rahimahullah? Apakah juga harum semerbak...ataukah 

malah sebaliknya?! 
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AL 'ALLAMAH AHMAD NAJMI RAHIMAHULLAH 
DALAM HIASAN FATAMORGANA APEL YAMAN 

 

Abu Fairuz berkata dalam proposal Inbi'atsut Tanabbuhnya yang disetujui penyebarannya oleh 
Syaikh Al Hajuri dan 3 orang Syaikh bawahannya (yaaa wajar saja di ACC karena di dalamnya 
berisi sanjungan luarbiasa)

13
 terhadap pengKibaran Syaikh Al Hajuri yang "memang berbahaya 

bagi dakwah SELURUH AHLI BATIL": 
 

 
Gambar 7. Screenshot tulisan Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Inbi'atsut Tanabbuh, hal. 9 

 

 
Gambar 8. Screenshot tterjemah tulisan Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Bangkitnya Kesadaran2, 
hal. 24 

 

Tetapi benarkah Syaikh Al Hajuri memang berbahaya bagi dakwah seluruh 
ahli batil?

14
??!! Ataukah Ahlul Haq pun dihantamnya? 

 
Janganlah kita menjadi Kura-kura dalam perahu yang menganggap seolah-olah semua ikhwah 
tidak ada yang mengetahui kedudukan Al Imam Jarh wat Ta‟dil Singa Hajuri di sisi Al Allamah 

Ahmad An Najmi rahimahullah
15

.  

                                                 
13

 Duhai mati satu ghuluw, tumbuh ghuluw lainnya. Tidakkah mereka teringat pesan kenabian 
yang telah dinukil oleh Asy Syaikh Shalih As Suhaimi hafizhahullah ketika memperingatkan 
pendusta, tukang ghuluw ekstrim yang menjuluki Al Hajuri sebagai Imamuts Tsaqalain:  

 

Nabi Shallahu „alaihi wa Sallam telah berkata kepada seseorang yang memuji saudaranya, beliau 
berkata : “Sungguh engkau telah memenggal lehernya!”  

Yang jadi musykilah, bagaimana kalau Syaikh Hajuri dan 3 Syaikh bawahannya malah 
mengACCnya? Mengizinkan penyebarannya sebagai Singa yang membagikan tamparan kepada 
seluruh musuh Allah dan membahayakan seluruh Ahli Batil? Yang jadi musykilah aneh lainnya, si 

pemuji ternyata bukan Masyayikh Kibar tetapi murid yuniornya sendiri….ya lanjuuut. Jadilah SK 
abu fairuz BI LA ADAB: Ulama Kibar, Asy Syaikh Rabi' DIJADIKAN sebagai PEMBANTU Yahya 
Al Hajuri!! Semoga saja dia bukan PENJILAT BILA ADAB. Allahu yahdikum.  
14

 Allahu Akbar! 
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Sekarang saatnya kita dengar sendiri sikap tegas Al Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi 

rahimahullah terhadap Al Allamah Singa Hajuri
16

 yang telah meletakkan diri seakan-akan selevel 
dengan beliau (seperti ketika mengkritik Rifqan).  
Rekaman ini sudah dilengkapi dengan bukti suara Syaikh Al Hajuri (file kami sajikan dalam 2 

bentuk .rm (lebih ramping)
17

 dan .mp3): 
 
Format RM (2,417 MB): 

http://www.4shared.com/audio/SEK1b_pR/Syaikh_Ahmad_Najmi
.html 

 
 
Format MP3 (14,613 MB) 

http://www.4shared.com/audio/WTUiFUKI/1Syaikh_Ahmad_Najm
i.html 

 
Penanya :   Orang ini mengatakan, bahwa tentu kaidah bahwa setiap mubtadi‟ (ahlul bid‟ah)  

pasti da‟i (penyeru) kepada bid‟ahnya. 

 
Syaikh :      Apa? 
 

Penanya :  Setiap mubtadi‟ (ahlul bid‟ah) pasti da‟i (penyeru) kepada bid‟ahnya. 
 
Syaikh :     Setiap mubtadi‟? 

 
Penanya :  pasti da‟i (penyeru) kepada bid‟ahnya. 
 
Syaikh :    Pasti dia da‟i kepada bid‟ahnya? 

Tidak, itu tidak benar. Yakni sudah ma‟ruf pembedaan antara yang da‟i kepada 
bid‟ahnya dan yang bukan da‟i kepada bid‟ahnya. Yakni mubtadi‟ yang ikut-ikutan saja, 
bisa jadi dia bukan da‟i (penyeru) kepada bid‟ahnya tersebut. Namun mubtadi‟ yang 

fanatik pada bid‟ahnya, menyebarkannya, dan berdebat membelanya, ini adalah da‟i 
kepada bid‟ahnya. 

 

Penanya :  Dia juga mengatakan bahwa Asy-Syaikh Muhammad bin „Abdil Wahhab At-Tamimi 
tidak menguasai seluruh ilmu hadits. 

 

Syaikh :  Siapakah orangnya yang bisa menguasai seluruh ilmu hadits? 
 
Penanya :   yakni, dia mengatakan bahwa ilmu beliau (Asy-Syaikh Muhammad bin „Abdil Wahhab 

At-Tamimi) dalam bidang hadits hanya sedikit dan tidak kuat. 
 

                                                                                                                                                 
15

 Sebagaimana akan kita dengarkan bahwa persoalan keyakinan ini jauh lebih besar daripada 
sekadar permasalahan duniawi seperti bisnis atau persoalan mencari ikan.  
16

 semoga pengekor fanatiknya yang lihai -lihai berbahasa arab tidak menutup telinga.  
17

 Masukan bagi pembaca yang belum tahu: Format .rm memiliki file yang jauh lebih ramping 
sehingga lebih cepat mendonlotnya. Untuk bisa mendengarkan file .rm atau berbagai jenis file 

suara lainnya (termasuk mp3 dll), komputer anda bisa diinstall dengan program K-
Lite_Codec_Pack (bisa di cari di internet yang free, file tersedia juga di folder program baca & 
dengar di link yang akan datang). Setelah masuk ke program, lewati DXVA hardware, centang 

MPC dan WMP, centang semua pilihan, speaker pilih 2, install.  

http://www.4shared.com/audio/SEK1b_pR/Syaikh_Ahmad_Najmi.html
http://www.4shared.com/audio/SEK1b_pR/Syaikh_Ahmad_Najmi.html
http://www.4shared.com/audio/WTUiFUKI/1Syaikh_Ahmad_Najmi.html
http://www.4shared.com/audio/WTUiFUKI/1Syaikh_Ahmad_Najmi.html
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Syaikh :   Tidak, tidak, dia tidak benar, dia tidak benar. Bagaimana dengan ribuan kitab-kitab 
(karya beliau) tersebut, (bagaimana bisa beliau dikatakan) ilmunya dalam bidang hadits 

hanya sedikit? 
 
Penanya :   Dia juga mengatakan tentang Asy-Syaikh Shalih Alu Asy-Syaikh, bahwa manhajnya 

adalah ikhwani, lebih mendahulukan hizbiyyin atas salafiyyin, dan mencukur 
jenggotnya. 

 

Syaikh :   Dia telah berdusta, dia telah berdusta, dia 
telah berdusta, dia telah berdusta. Manhajnya ikhwani? 

 
Penanya : dan mendahulukan hizbiyyin atas salafiyyin dan mencukur jenggotnya. 

 
Syaikh :  memotong jenggotnya ini perkara lain. Namun manhajnya ikhwani, maka itu tidak 

benar. … (suara kurang jelas) 

 
Penanya : Kami menuntut bukti, wahai Syaikh. Namun tidak ada buktinya, demi Allah. 
 

Penanya : Dia juga berkata tentang Asy-Syaikh Washiyullah, bahwa ia adalah turatsi. 
 
Asy-Syaikh : turatsi? 

 
Penanya :  ya. 
 

Asy-Syaikh :  Subhanallah! Subhanallahil „Azhim! Ini merupakan 
kelancangan yang sangat aneh sekali. Tidak mungkin 
seorang penuntut ilmu seperti ini kondisinya (lancang 
menuduh). Wajib atasnya untuk takut kepada Allah dan 
meninggalkan ini (kelancangan tersebut) 

….. 
Penanya : Apakah boleh belajar pada orang ini? 
 

Asy-Syaikh : Tidak boleh! 

 

Penanya : Selamanya? 
 
Asy-Syaikh : Demi Allah, demikian pendapatku. Dia, di mana dia mengajar? 

 
Penanya : Boleh saya memberitahukan kepada anda tentang siapa orang ini, wahai Syaikh? 
 

Asy-Syaikh : Apa? 
 
Penanya : Saya beritahukan kepada anda tentang orang ini? 

 
Asy-Syaikh : Katakan 
 

Penanya : dia adalah Yahya Al-Hajuri, wahai Syaikh. 
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Syaikh : Ya Rajjal!! Yahya Al-Hajuri!!18
 

 
Penanya :   Ya. Ini, semuanya terekam, kami mendengarnya dalam pelajaran dan terekam dalam 

kaset. 

Syaikh : hasbunallah wa ni‟mal wakil. (selesai sampai di sini)
19

 

 

Jika demikian keadaannya, dari celah sempit yang mana Al Allamah yang telah dirontokkan 

Nashihul Aminnya,  yang telah diJarh  4 X  oleh Al 'Allamah Ahmad Najmi rahimahullah sebagai 

PENDUSTA : “dia telah berdusta, dia telah berdusta, dia telah 
berdusta, dia telah berdusta” ini hendak menyelinap (dan diselinapkan oleh 

pembela fanatiknya), mengangkat (dan diangkat oleh pembela fanatiknya) derajatnya, 

menyejajarkan (dan disejajarkan oleh pembela fanatiknya) keilmuan dirinya dengan Kibarul 
Ulama setingkat Al Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah yang beliaupun telah 

menegaskan tidak boleh belajar pada "Singa Hajuri"??!!
20

  

 
Dari sisi mana kita menerima Jarh (terhadap Kitab Al Ibanah) dari seorang pendusta yang telah 
didustakan (sampai EMPAT KALI) oleh Kibarul Ulama setingkat Al 'Allamah Ahmad bin Yahya An 

Najmi rahimahullah??! 
Ya Rajjal!! Yahya Al-Hajuri!! 
 

Sungguh fenomena yang sangat sangat menakjubkan bahwa Abu Fairuz dan Abu Turob dan …  
entah berapa banyak lagi orang-orang pinter yang terlibat dalam "mengeroyok" SATU orang 
hanya sekelas Abdul Ghafur

21
 sebagaimana tulisan Abu Fairuz: 

 

 
Gambar 9. Para pejantan bikin Apel rame-rame, keroyokan nih 
 
Fenomena lain yang tak kalah menakjubkannya, tahukah pembaca, berapa lama Tim Keroyokan 

Abu Fairuz dkk. beserta Abu Turob (entah berapa banyak yang terlibat) yang notabene terdiri dari 
orang-orang pandai berbahasa arab yang langsung digembleng oleh Imam diJarh wala di Ta'dil 
Al Hajuri membuat 4 Apelnya untuk  menandangi SATU orang hanya sekelas Abdul Ghafur?

22
  

 
Berikut rinciannya: 

                                                 
18

 Karena mengundang reaksi sangat negatif dari kalangan Salafiyyin, pada akhirnya Syaikh 

Hajuri memerintahkan penghapusan “SK Pengencingan” yang terekam di kaset-kaset.  
19

 Semoga saja Abu Fairuz, Abu Turob dkk. tidak beralasan bahwa Syaikh Hajuri adalah seorang 
mujtahid, beliau bukan orang yang maksum. kalau Jarh beliau salah (baca: ngawur) maka 

mendapatkan satu pahala!   
20

 Meminjam istilah Abu Fairuz dari kota Nasi Jangkrik, Kudus.  
21 

Semoga pamor mereka tidak semakin padam sebagai pejantan. Akan datang 

buktinya…siapakah sesungguhnya pejantan dalam fitnah ini, Insya Allah.
 

22
 Yang kata Abul Abbas Khidhir putra Maluku di artikelnya Bingkisan Emas untuk Kawan kawan 

Al Mulkiy yang Berakal, (pengarang Taqdir Gadungan yang bertentangan dengan Taqdir Allah. 

Lihat rincian bukti Taqdir Gadungan orang ini di 

http://www.4shared.com/document/OwAMOENK/burkan_1.html  ): “Bung Abdul 

Ghafur Al-Malingiy hizbi yang paling tolol” 

 

http://www.4shared.com/document/OwAMOENK/burkan_1.html
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Apel 1 dibuat selama 2492 menit atau setara dengan 41, 533333 jam! 
Apel 2 dibuat selama 10400 menit atau setara dengan 173,33333 jam! 

Apel 3 dibuat selama 5888 menit atau setara dengan 98,133333 jam! 
Apel 4 dibuat selama 1114 menit atau setara dengan 18,566667 jam! 
Total waktu yang dihabiskan membuat 4 Apel untuk mengeroyok (yang katanya Al Mulkiy) 

“hizbi yang paling tolol”  : 19.894 menit atau setara dengan 331,56667 jam atau 

setara dengan 13,815 hari!!! 
 
Masya Allah, bukankah ini bukti paling nyata kecerdasan, kehebatan dan kehandalan murid-
murid Syaikh Hajuri?? Benar-benar beliau-beliau di Dammaj ternyata memiliki waktu "senggang" 

yang ruarbiasa!! 13 hari lebih hanya untuk rame-rame membuat 4 butir Apel Yaman 

(mengeroyok “hizbi yang paling tolol” murid-murid handal Al Hajuri sampai turun tangan??) kalau 
ditulis non stop, tanpa makan, tanpa minum, tanpa berhenti, tanpa istirahat dll!  

Dorang bisa dimasukkan MURI kalau sampai kedengaran si Jaya Suprana to? 
 
Menghiasi apelnya agar menggugah selera dengan nama harum Kibarul Ulama, Asy Syaikh 

Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah seolah-olah menganggap para pembaca sebagai 
aborigin yang bodoh (meminjam kamus Abu Fairuz), seakan tidak ada diantara pembaca yang 
tahu bahwa Asy Syaikh Ahmad Najmi rahimahullah

23
 telah menJarh, mendustakan sampai empat 

kali dari jarh sembrono yang dikeluarkan oleh Syaikh pujaannya.  
 
Maka apa yang menghalangi baginda team turis Apel di Dammaj untuk menyempurnakan hiasan 

apel Yamannya yang dibikin berame-rame dengan memasukkan pula fatwa Asy Syaikh Al 

'Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah (bahwa Syaikh Al Hajuri telah 

berdusta –diulang sampai EMPAT KALI- dan tidak boleh 
belajar pada orang ini selamanya!!) untuk membentengi ummat agar 

tidak terseret jatuh kepada penyimpangan dan jarh tidak senonoh Syaikh Hajuri??! Lengkapilah 
fatwa di atas ke dalam tulisan baginda … 
 

                                                 
23

 Faidah berharga bagi kita semua bahwa BEBERAPA penyelewengan Syaikh Al Hajuri 
sebenarnya sudah terjadi sejak lama dan sudah sampai ke Ulama Kibar, sejak Asy Syaikh Al 

'Allamah Ahmad An Najmi masih hidup. Apa mereka tidak pernah mendengar tahdzir beliau 
ataukah mereka lupa?  

 
“Lupalah Adam dan lupa pula keturunannya.” (potongan dari hadits Abu Huroiroh yang 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syaikh Muqbil rohimahulloh dalam Ash-
Shohihul Musnad) 
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Gambar 7.  Screenshot tulisan Apel Rame-rame jilid 4  
 
Nafsu apa yang menghalangi baginda sekalian tidak menyebarkan fatwa Ulama Besar Ahmad 

Najmi rahimahullah yang telah mentahdzir penyimpangan Syaikh Yahya Al Hajuri? Tentu baginda 
masih ingat dengan prinsip apel hizbiyyah di atas yang baginda susun berame-rame.  
 

Inikah bagian dari kejantanan itu? Bagaimanapun kata dunia…beliau tetap Syaikhna, tetap 
Nashihul Amin?

24
  

 

Kalau benar beliau Nashihul Amin, tentulah Al 'Allamah An Najmi rahimahullah tidak akan tegas 
mencapnya sebagai PENDUSTA atas jarh-jarh sembrono yang dia keluarkan. Kef seorang 
pendusta (empat kali) tetap digelari Nashihul Amin?! Kaidah Ta'dil di kitab apa karya siapa wahai 

Abu Turob dkk.?   
 
Ketidaksiapan untuk menerima kebenaran? Ataukah cintamu yang berlebihan menjadikan kamu 

tak mampu mendengarkan bayan kibarul ulama? 
 
Apakah baginda akan berlari-lari sambil berteriak…Kaset palsu! Allahul Musta'an. 

 
Bagaimana mungkin kita masih berbicara tentang kehormatan diri-diri kita yang miskin ini di saat 
kehormatan para ulama di atas, baik yang telah meninggal dunia ataupun masih hidup, orang tua 

kita, ulama mumpuni yang dikenal dan dihormati oleh segenap Salafiyyin di segala penjuru dunia, 
telah beruban di dalam dakwah, gunung yang menjulang, kokoh, tsiqah dan mantap 
keilmuannya, Asy Syaikh Robi‟ hafidhahullah, para ulama yang ada di sekitar beliau, beserta 

para Masyayikh Kibar Yaman lainnya sedang dilecehkan dan dihinakan oleh orang-orang yang 
merasa cukup hanya bermodalkan kefasihan kemudian berlagak (dan dilagakkan oleh para 
pembela fanatiknya) seolah-olah selevel dengan Kibarul Ulama, menghukumi dan memvonis 

rahimahumullah wa hafizhahumullah??!  Sungguh para turis indo produsen Apel tiruan di Yaman 
yang diberi cap Apel Manalagi khas Malang dan pembela fanatik si pendusta itu telah 
berpenyakit. 

Dengan kondisi carut-marut seperti itu... 
 

                                                 
24

 Hamba teringat dengan nama JOKO/JAKA di suku Jawa. Ketika beliau sudah menikah tetap 
dipanggil JAKA/JOKO, ketika beliau sudah beranak, bahkan sudah bercucu banyak dan 
rambutpun telah beruban, tetaplah beliau dipanggil Pak JOKO/JAKA walaupun keperjakaannya 

sudah sekian puluh tahun yang lalu hilang.  
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Merasa cukup bermodalkan kefasihan kemudian menyejajarkan diri dengan Ulama Besar selevel 
Al Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah (yang telah mendustakannya empat kali)??!  

 
Merasa takjub dengan kefasihan diri ….. lalu memperpanjang daftar kontroversinya dengan 
menJarh karya Kibarul Ulama semacam Asy Syaikh Al Imam Jarh wat ta‟dil Rabi‟ bin Hadi Al 

Madkhali beserta 6 Kibarul Yaman? Bagaimana Jarhnya akan teranggap sementara dia telah 
diJarh sebagai Pendusta (4 kali!) oleh Kibar Ulama, Al „Allamah Ahmad An Najmi rahimahullah?  
Dengan Jarh sembrononya Syaikh Al Hajuri telah memetik buahnya, diJarh oleh segenap ulama 

Ahlussunnah (akan datang buktinya).  
 
Lihatlah taringnya yang berbisa, orang yang kalian bela sampaipun harus mempertaruhkan 

nyawa!
25

 

 
Yang salah satu isinya: 

 
Gambar 8. Screenshot blog Abu Khalid per tanggal 14 Juni 2010, Abu Khalid dan SMS Muhsin 

masih tetap ngotot mempertahankan gelar ustadz. Apakah belum siap dipanggil Cak atau Nyak 
Muhsin oleh para pengagumnya?! Wallahu a'lam  
 

 
Gambar 9. Screenshot detik-detik turunnya SK penghizbian gelar USTADZ dari Dammaj per 7 
Mei 2010 

 
Lha iya, apa Abu Khalid dan Abu Hazim Muhsin lagi jadi Kura-Kura dalam perahu lha kok masih 
juga memakai gelar USTADZ? Apa belum rela dan ikhlas jika dipanggil oleh para pengekornya 

dengan sebutan CAK atau NYAK atau KANG Muhsin? Ataukah Baginda hendak mengajari kita 
semua pepatah menggunting dalam lipatan, menginjak-injak prinsip kawan seiring?  
 

                                                 
25

 Nampak jelas bahwa Eric Badar Abu Khalid Abu Hurairah menjadi Corong Dakwah SMS 

Muhsin Abu Hazim   
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Tetapi kalau lagi lupa ya sebaiknya HARAKIRI dengan Sawa' Bahayanya Senjata Makanan 
Tuan yang dibuat oleh Abu Abdillah Adib bin Ahmad dan dielus-elus oleh Panjenenganipun Abu 

Turob S.Ag Sp.M dan si cerdas Abu Fairus al Kudusi:  
"Apakah kalian lupa? 

 
“Lupalah Adam dan lupa pula keturunannya.” (potongan dari hadits Abu Huroiroh yang 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syaikh Muqbil rohimahulloh dalam Ash-
Shohihul Musnad)" 

 

Silakan simak lebih lengkap bukti HARAKIRI yang sampai 16 (enam belas) kali 

seputar masalah penghizbian gelar ustadz  di link artikel di bawah ini pada sub judul 

"SEKELOMPOK TURIS INDONESIA DI DAMMAJ KONDISINYA SEMANGKIN 
MEMPRIHATINKEN" :  

 

http://www.4shared.com/document/Qxb0O4Qe/burkan_edisi_2.html 
 

Itu kalau Baginda Muhsin Abu Hazim dan Abu Khalid yang lupa, lha bagaimana jika si pembuat 
SK yang ternyata bermasalah? Lho kok...simak saja bukti di bawah ini:  
 

Jauh-jauh hari sebelum SK USTADZ adalah istilah hizbi di kalangan Ikhwanul Muslimin 
dikeluarkan oleh murid-murid Syaikh Hajuri, murid beliau yang lain, Abu Sulaim Sulaiman Al 

Amboni di Dammaj malah menulis risalah khusus dengan judul :  

Tetapi jangan keburu dulu menuding bahwa beliau/Abu Sulaim adalah salah satu anggota 
Ikhwanul Muslimin yang bermarkas di Dammaj hanya karena menggunakan istilah USTADZ, 

bahkan dijadikannya sebagai judul risalah. Usut punya usut, ternyata beliau punya sandaran lho 
kenapa menggunakan istilah USTADZ, tidak main-main, ternyata Imam Asy Syafi'i-lah yang 
memperkenalkan istilah tersebut: 

 

 
Gambar 10. Screenshot isi risalah Agama Itu Nasehat, Abu Sulaim, tampak istilah USTADZ 
dipakai oleh Ulama besar, Al Imam Asy Syafi'i rahimahullah.  
 

Semoga saja tidak ada diantara orang-orang yang berakal sehat berkesimpulan bahwa Oooo… 
ternyata Imam Syafi'i rahimahullah adalah pendiri Hizb Ikhwanul Muslimin!! Buktinya beliau 
menggunakan istilah Ikhwanul Muslimin tersebut! Kapan Imam Syafi‟i rahimahullah hidup dan 

kapan pula Hizbul Ikhwan didirikan? Allahul Musta'an. 
 

http://www.4shared.com/document/Qxb0O4Qe/burkan_edisi_2.html
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Gambar 11. Scan Kitab 

  :  

    
26

 

Bagaimana ini wahai Muhammad Arsyad, "menteri penerangannya" Abu Turob?! Apakah 
Baginda telah lupa dengan tulisan rekomendasi istilah Ikhwanul Muslimin, USTADZ dari teman 
seperjuangan? Kalau Baginda lupa, ya sebaiknya HARAKIRI dengan Sawa' Bahayanya 

Senjata Makanan Tuan yang dibuat oleh Abu Abdillah Adib bin Ahmad dan dielus-elus oleh 
Panjenenganipun Abu Turob S.Ag Sp.M dan si cerdas Abu Fairus al Kudusi:  
"Apakah kalian lupa? 

 
“Lupalah Adam dan lupa pula keturunannya.” (potongan dari hadits Abu Huroiroh yang 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syaikh Muqbil rohimahulloh dalam Ash-
Shohihul Musnad)" 
 

Tetapi kalau yang Baginda maksud adalah hendak menegaskan kepada kita semua bahwa Imam 
Syafi'ilah yang menjadi Salafnya Ikhwanul Muslimin dalam penggunaan istilah USTADZ, maka 
hamba katakan: CELAKA KAMU!! Siapa kamu wahai miskin!?! Apakah karena kamu sudah 

duduk bersimpuh di depan Al Hajuri di Ma'had warisan Asy Syaikh Muqbil rahimahullah 
kemudian kamu berani bersikap bila adab terhadap para Masyayikh Kibar?? Bagaimana mungkin 
Asy Syaikh Muqbil rahimahullah ridha dengan kesombonganmu di depan para ulama besar di 
Markas yang beliau dirikan??! Iya, di depan ulama besar! 

 
Lihatlah ketika Asy Syaikh Al Albani rahimahullah juga menjadi korban "kegagahan" istilah hizbi 
USTADZmu karena beliau juga memanggil dengan istilah tersebut! 
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 Apakah Asy Syaikh Abdurrahman bin Muhammad bin 'Abdul Wahhab rahimahullah adalah 
salah satu dari da'i Ikhwanul Muslimin yang sedang mengajarkan kepada kita semua is tilah-
istilah di kalangan Ikhwanul Muslimin? Apakah hanya kalian yang tahu istilah-istilah Ikhwanul 

Muslimin sementara ulama besar di atas tidak mengetahuinya?! Celaka kalian!  
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) 
Jawab (Asy Syaikh Al Albani rahimahullah): "Ini adalah dalam rangka mendidik ya USTADZ, 

bukan dalam hal mengingkari kemunkaran atau beramar ma'ruf… (Al Mahajjatu al Baidha', karya 
Doktor Rabi' bin Hadi 'Umair Al Madkhali hafizhahullah, cetakan ke-3, 1418H, hal. 10) 
 

Apakah Asy Syaikh Al 'Allamah Al Muhaddits Al Albani rahimahullah dan Al 'Allamah Doktor Rabi' 
hafizhahullah sedang mengajarkan kepada kita istilah-istilah Ikhwanul Muslimin? Ataukah kedua 
Kibar Ulama tersebut adalah da‟i dari da‟I Ikhwanul Muslimin?!  

Apakah hanya kalian wahai Kibar Al Amboni yang tahu istilah-istilah hizbiyyun Ikhwanul Muslimin 

sementara ulama besar di atas tidak mengetahuinya?! Celaka kalian! Berkah bersama 
para ulama besar. 
Allahu Akbar! Ini merupakan perkara yang nyleneh, demi Allah, perkara yang nyleneh! …maka 
muridnyapun kencing sambil berlari-lari..Allahul Musta'an. 
 

HARAKIRI-lah dengan Sawa' Bahayanya Senjata Makanan Tuan yang dibuat oleh Abu 
Abdillah Adib bin Ahmad dan dielus-elus oleh Panjenenganipun Abu Turob S.Ag Sp.M dan si 
cerdas Abu Fairus al Kudusi. 

 
Dengan hasil tarbiyah "taruhan nyawa" aneh (sebagaimana bukti sebelumnya), dihasilkanlah 
pemikiran-pemikiran nyleneh, tak aneh jika muncul pengekor-pengekor yang luar biasa nyleneh 

ghuluwnya.  
Akhirnyapun mereka tampak "gagah" dengan menghiasi nama Asy Syaikh Sholih As Suhaimi 
hafizhahullah di apel Yamannya yang digarap berame-rame:  

 

"…mencaci dan mencerca Ahlussunnah yang mengkritik hizbiyyin dengan 

benar. Demikianlah seorang hizbiy. Asy Syaikh Sholih As Suhaimi -

hafizhahulloh- berkata: 

 
"Dan mereka melancarkan serangan gencar kepada orang yang menerangkan 

kesalahan-kesalahan jama'ah-jama'ah itu, atau yang mengkritiknya, atau yang 

membantahnya, atau yang menyerunya untuk membersihkan manhajnya dari 

penyelisihan-penyelisihan yang tidak cocok dengan manhaj Ahlussunnah Wal 

Jama'ah." (lihat "An Nashrul 'Aziz" /Syaikh Robi' -hafizhahulloh-/hal. 48) 
 
Tetapi kenapa tidak sekalian menyempurnakan kesegaran dan kegagahan apel Yamannya 
dengan suara fatwa Asy Syaikh Sholih As Suhaimi hafizhahullah yang memperingatkan hasil 

didikan Hajuri yang menjadi tukang ghuluw ekstrim yang pendusta?  

 

http://sharkawy1428.googlepages.com/224-001.mp3 

 

 

http://sharkawy1428.googlepages.com/224-001.mp3
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Pertanyaan : “Apa hukum memberi gelar kepada seorang „ulama dengan laqab “Imamuts 
Tsaqalain”?” 

Jawab : Wajib atas kaum muslimin untuk menjauh dari sikap ekstrim, dari sikap ghuluw, dan dari 

sikap berlebihan dalam memberi sifat-sifat.  Rasulullah  telah bersabda, “berkatalah kalian 
dengan sebagian ucapan kalian saja.” Tatkala ada yang mengatakan : “Engkau adalah tuan 
kami, ada tuan kami.” „alaihish shalatu was salam 

Dan beliau  juga bersabda : “Janganlah kalian berlebihan memujiku sebagaimana kaum 

Nashara telah berlebihan memuji (‟Isa) bin Maryam. Hanyalah aku ini seorang hamba, 
ucapkanlah oleh kalian, „Hamba Allah dan Rasul-Nya.‟ “ 

Sebagian ungkapan yang padanya berlebihan, dan pujian yang kelewatan maka tidak boleh. 

Nabi  telah berkata kepada seseorang yang memuji saudaranya, beliau berkata : “Sungguh 
engkau telah memenggal lehernya!” 

Maka kita harus menjauh dari pujian dusta, dari sikap ghuluw, berlebihan, 
dan ekstrim terhadap seseorang.  
(sumber : http://sahab.net/forums/showthread.php?t=367920 ) 
 
Lihat: 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/07/bolehkah-memberi-gelar-
imamuts-tsaqalain/  
 
Inna lillahi wa inna ilaihi raaji‟un. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://sahab.net/forums/showthread.php?t=367920
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/07/bolehkah-memberi-gelar-imamuts-tsaqalain/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/07/bolehkah-memberi-gelar-imamuts-tsaqalain/
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GIGINYA BUKAN RONTOK, 
TETAPI SINGA ITU MEMANG TELAH LAMA OMPONG 

 
ABU FAIRUZ BILA ADAB. Kalau jaringan internasionalnya Abu Turob SAg dkk. terus berupaya 

mengegolkan status Syaikh Yahya Al Hajuri dalam jajaran Kibarul Ulama dan bahkan salah satu 
bentuk pengabdian Abu Fairuz Al Kudusi yang layak dicatat dengan tinta EMAS oleh Syaikh 
Hajuri adalah ketika beliau menunjukkan kemahirannya berbahasa arab dengan menuliskan 

"Proposal Inbi'atsut Tanabbuh" untuk menerbangkan Sang Singa, Asy Syaikh Yahya dalam 

deretan Kibarul Ulama dengan cara menjadikan Asy Syaikh Al 'Allamah 

Rabi' hafizhahullah sebagai PEMBANTU Asy Syaikh Yahya 

dalam melawan Abul Hasan dan Falih Al Harbi.  
 

Dan setelah memberhentikan Asy Syaikh Rabi' sebagai PEMBANTU Al Hajuri, Singa 

Al Hajuri ternyata masih terus diterbangkannya setinggi-tingginya oleh Abu Fairuz Al Kudusi Al 

Jawi:  

 
(Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Inbi'atsut Tanabbuh, hal. 9) 
 
"Kemudian teruslah singa Hajury itu membagai-bagikan tamparan di antara 

seluruh musuh Alloh sehingga mereka merasa khawatir terhadap 
keselamatan diri mereka sendiri." (Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Bangkitnya 

Kesadaran2, hal. 25) 
 
Dan sebelumnya telah ditegaskan oleh produsen Apel di Yaman: 

"Jawaban yang ketiga: Memang benar, Syaikhuna Yahya -hafizhohulloh- 
sebagaimana perkataan Abu Turob dan beberapa tokoh yang mulia -

hafizhohulloh-, beliau memang berbahaya bagi dakwah seluruh ahli 

batil, sebagaimana dulunya Syaikh beliau Al Imam Muqbil Al Wadi’y -

rohimahulloh- dengan seidzin Alloh membahayakan dakwah mereka." (Abu 

Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Bangkitnya Kesadaran2, hal. 24) 
 

Subhanallah, demikianlah upaya ghuluw yang sangat mengerikan, tak kenal lelah dan terus-
menerus untuk melambungkan Syaikhnya setinggi-tingginya menembus batas kewajaran singa 
yang berakal sihat.  

 
Apa ya singanya ( yang bukan manusia super, memiliki segala keterbatasan sebagai seorang 
manusia biasa, masih butuh istirahat, makan, minum, berkeluarga dll ) mampu mencover 

seluruh person Ahli Batil dan musuh Allah sedunia ini sampaipun menggunakan kalimat 
mutlak seluruh musuh Allah sempat ditamparinya? Sampaipun seluruh ahli batil merasakan 
bahayanya?

27
 Huebat buetul tuh Singa, lha bagaimana kalau musuh Allah dan ahli batil itu ada 
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 Ya kalau terjemahan yang mereka sebarkan ini salah, silakan diralat sendiri to? Tapi kalau 
mengaku salah menerjemahkan berarti bahasa arabnya masih belum…. cukup untuk dijadikan 
modal menghina, membodohkan orang, membenjolkan orang, mengAboriginkan orang dus 

apalagi tulisannya ini merupakan bukti sangat sangat jelas akan kekurangajaran Abu 
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yang belum pernah mendengar nama Al 'Allamah Nashihul Amin Singa Hajuri??
28

 Apakah 
(person-person) penyeru ritual klenik Nasi Jangkrik di Kudus juga telah mendapatkan bagian 

tamparan dari Singa Al Hajuri?
29

 Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un. 
 
Apanya yang harus diherankan jika Proposal Singa Tak Kenal Lelah ini di(Nashihul) 

Aminkan penyebarannya oleh Al Hajuri dan 3 orang Syaikhnya? 

                                                                                                                                                 

Fairuz Al Kudusi kepada Kibarul Ulama yang diakui kekokohan dan kemantapan 

ilmunya oleh segenap Salafiyyin, yang telah beruban di dalam dakwah dengan menjadikan 
Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah sebagai PEMBANTU AL Hajuri yang telah ditahdzir 
oleh Al 'Allamah Ahmad An Najmi rahimahullah sebagai TELAH BERDUSTA 
(YANG BELIAU ULANG-ULANG SAMPAI EMPAT KALI) & tidak boleh belajar 
kepadanya selama-lamanya!! Hanya bermodal kepintaran berbahasa Arab sudah 
berani menghukumi posisi Kibar Ulama (Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah ) ketika 
menghadapi gembong fitnah. BILA ADAB, BILA ADAB. Allahul musta'an.  
Saya tidak perlu melibatkan nama Abu Turob SAg. Sp.M (Spesialis Muraja'ah) dalam masalah 

ini, karena dari sisi keilmuan dia belum mendapatkan penghargaan gelar Syaikh padahal 
pengACCan dan penyebaran Inbi 'atsut Tanabbuh langsung melibatkan Syaikh Al Hajuri dan 
ketiga syaikh bawahannya sebagaimana bukti tertulis.  

Artinya, SK Abu Fairuz BiLa Adab dengan menjadikan Asy Syaikh Al 'Allamah Imam Jarh 
wat Ta'dil Rabi bin Hadi hafizhahullah sebagai PEMBANTU Al Hajuri  telah disetujui oleh Al 
Hajuri sendiri beserta 3 orang Syaikh bawahannya. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un     
28

 Semoga kita sepakat bahwa nama Asy Syaikh Al 'Allamah Bin Baz, Al 'Allamah Al Albani atau 
Al 'Allamah Ibn Utsaimin rahimahumullah (maaf lo mas Abu Turob dkk.) jauh lebih dikenal ummat 
daripada Al 'Allamah Hajuri. Itupun kalau mas Abu Turpb SAg., Sp.M tahu diri dengan tabaqat 

ulama. Kalau tidak tahu ya semoga saja ketidaktahuannya ini menjadi udzur di  hadapan Allah 
kelak, amin. 
29 http://wisatamelayu.com/id/news/d/10395/ritual-buka-luwur-ribuan-warga-

berebut-nasi-jangkrik/   

http://wisatamelayu.com/id/news/d/10395/ritual-buka-luwur-ribuan-warga-berebut-nasi-jangkrik/
http://wisatamelayu.com/id/news/d/10395/ritual-buka-luwur-ribuan-warga-berebut-nasi-jangkrik/
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Gambar 12. Sampul depan buku Inbi'atsut Tanabbuh Abu Fairuz 
 

Sungguh "kemuliaan" akhlaq dan "ketinggian" adabnya telah membangkitkan kecemburuan dan 
kemarahan Salafiyyin!! 
 

 
Gambar 13. Screenshot tulisan Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Inbi'atsut Tanabbuh, hal. 9 
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Gambar 14. Screenshot terjemah tulisan Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Bangkitnya Kesadaran2 

 
Benarkah kedudukan Asy Syaikh Robi' adalah sebagai PEMBANTU  Singa Hajuri dalam 
menghadapi fitnahnya Abul Hasan dan Falih Al Harbi sebagaimana yang dutuliskan oleh Abu 
Fairuz? Simak bantahannya di bawah ini: 

 
http://www.4shared.com/get/1PSU_60Q/BANTAHAN_THD_ABU_FAIRUZ_D

LM_WA.html 30 
 

Teruslah singa Hajuri itu membagi-bagikan tamparannya sampaipun (celaka kalian!!) Nabi , 

manusia terbaik di dunia dan akhirat dan sebagian shahabat beliau, generasi terbaik ummat ini,  
orang-orang utama serta para ulama kaum muslimin-pun diberi tamparan pula!! Apakah Al Hajuri 

dan segenap pembela fanatiknya tidak merasa khawatir dengan keselamatan diri -diri mereka?  
 
Pembaca, ada kejadian yang aneh, entah karena singa itu kelelahan atau apa (karena sudah 

mengACC order proposal untuk menampari SELURUH musuh Allah dan membikin bahaya 
SELURUH ahli batil)... 

Beberapa waktu lalu Masyayikh Dammaj, diantaranya Asy Syaikh Ahmad Arbash Al-Wadi‟i, 

seorang „alim yang berasal dari kabilah Syaikh Muqbil yaitu Al-Wadi‟i berkunjung ke Ma‟had 

Darul Hadits di Fuyusy, Aden, Yaman. Beliau adalah murid senior dan Hurras pribadi Al-Imam Al-
Wadi‟i rahimahullah. 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/02/25/ziarah-hurras-pribadi-al-

imam-al-wadii-di-markiz-vyosh/  
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 Ralat: Penulis artikel Inbi‟atsut Tanabbuh di dalamnya tertulis “Abu Turob”, yang benar “Abu 

Fairuz”. 

http://www.4shared.com/get/1PSU_60Q/BANTAHAN_THD_ABU_FAIRUZ_DLM_WA.html
http://www.4shared.com/get/1PSU_60Q/BANTAHAN_THD_ABU_FAIRUZ_DLM_WA.html
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/02/25/ziarah-hurras-pribadi-al-imam-al-wadii-di-markiz-vyosh/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/02/25/ziarah-hurras-pribadi-al-imam-al-wadii-di-markiz-vyosh/
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Berikut rekaman nasehat dan muhadharah beliau (bagian 1 dan bagian 2) di Markiznya Asy 
Syaikh Abdurrahman Mar‟i: 

 
Sambutan dari Asy Syaikh Abdurrahman : 

http://www.4shared.com/file/ijmgHceJ/______.html 

 

http://www.4shared.com/file/A95nZ8Mh/Muhadharah_Asy-

Syaikh_Ahmad_Ar.html  
 
http://www.4shared.com/file/bzIM0k9N/Muhadharah_Asy-

Syaikh_Ahmad_Ar.html  
 
Tetapi yang sangat aneh dan luar biasa, "nasib" beliau lain, tidak sebagaimana para masyayikh 

lainnya yang berkunjung ke Fuyusy langsung mendapat gelar baru sebagai hizbi, komplotan 
Abdurrahman dan lain-lain julukan.  
 

(Wallahu a‟lam) ternyata Asy Syaikh Ahmad Arbash Al-Wadi‟i belum juga kita mendengar 
beliau dihizbikan oleh Syaikh Al Hajuri (apalagi dikomentari oleh Abu Turob SAg. Sp.M Al 

Jawi dan Abu Fairuz Al Jawi). Apakah karena beliau ber qabilah Al Wadi‟i 
sebagaimana qabilah Asy Syaikh Muqbil rahimahullah sehingga singa Hajuri dan 

singa-singa fanatiknya (termasuk Singa-singa Al Jawi itu) memilih menjadi singa jantan yang 

duduk manis dan  berubah menjadi pendiam??! Dimana order tamparannya untuk "menggulung 
sindikat Hizbi Abdurrahman Al Adeni" (meminjam kamus Abu Turob Al Jawi dkk.) wahai Abu 
Fairuz dan Abu Turob dkk.? Bukankah “hizbiyyah” di sisi kalian harus ditumpas? Apa Singanya 

kelelahan? Kok tamparannya belum terdengar juga sih? Tertidur atau ketakutan dengan Qabilah 
Wadi‟ah? Allahul Musta'an.  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

http://www.4shared.com/file/ijmgHceJ/______.html
http://www.4shared.com/file/A95nZ8Mh/Muhadharah_Asy-Syaikh_Ahmad_Ar.html
http://www.4shared.com/file/A95nZ8Mh/Muhadharah_Asy-Syaikh_Ahmad_Ar.html
http://www.4shared.com/file/bzIM0k9N/Muhadharah_Asy-Syaikh_Ahmad_Ar.html
http://www.4shared.com/file/bzIM0k9N/Muhadharah_Asy-Syaikh_Ahmad_Ar.html
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BAHKAN MANUSIA PALING MULIA 
DI ATAS ASY SYAIKH RABI’ HAFIDHAHULLAH-PUN  

TAK LUPUT DARI JARH-NYA 
 
AL HAJURI, IMAM diJARH wa La diTA‟DIL. Menjarh orang jelek, menjarh orang jahat, sesat 
tentulah upaya untuk melindungi umat. Tetapi bagaimana jika yang diJarh adalah orang-baik-

baik? Manusia-manusia utama? Bahkan manusia yang paling diutamakan oleh Allah di dunia dan 
akhirat??! Ini baru kaidah baru Jarh Kebablasan yang nyleneh yang tak pantas secuilpun 
diNashihul Aminkan

31
. 

 
Berbeda dengan kelompok di atas dengan penyesatannya yang serampangan terhadap Kitab Al 
Ibanah karena "bermimpi" sejajar dengan Al Allamah Ahmad bin Yahya An Najmi rahimahullah 

(yang beliaupun ternyata melarang belajar kepada orang seperti di atas) ternyata...... 
 
 

 

TARINGNYA YANG BERBISA TELAH DICABUTI32 OLEH SEGENAP ULAMA! 
 

Apakah hanya seorang Syaikh 'Ubaid hafizhahulah yang berani berbicara tentang penyimpangan 
Syaikh Hajuri sebagaimana yang dikesankan selama ini? Sama sekali tidak, telah lama sekian 
Ulama Besar mendapatkan keluhan tentang sepak terjang dan ucapan Syaikh Hajuri....  

  
Dengarkanlah wahai saudaraku

33
, bagaimana Masyayikh Kibar, Syaikh Shalih Fauzan 

hafizhahullah membuatnya menjadi Singa Ompong dengan mencabuti taring berbisa si Singa, 

Imam Jarh wat Ta'dil yang Kebablasan (yang telah lancang menjarh Rasulullah ), maka 

berubahlah sosok si Singa Hajuri menjadi Imam diJarh wa la di Ta'dil. 

 
Berikut file pertanyaan yang diajukan kepada Asy-Syaikh Al-‟Allamah Shalih Al-Fauzan 

hafizhahullah pada tanggal 5 Rabi‟ul Awwal 1430 H, tentang beberapa kesalahan yang 
diucapkan oleh Al-Hajuri dan sudah terlanjur tersebar di tengah-tengah kaum muslimin, yang 
kemudian kesalahan tersebut dibela dengan tanpa malu oleh fanatikusnya. 

 

http://www.4shared.com/audio/vVeXp2ME/alfwzan.html 
 

 (( : 
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 Hari telah berganti dan kebanggaan itupun telah berlalu. Masihkah tanpa malu 
memampangkan gelar dari Asy Syaikh Muqbil rahimahullah? Menakut-nakuti orang dengan gelar 

Khalifah Asy Syaikh Muqbil rahimahullah? Banggakah Asy Syaikh Muqbil rahimahullah dengan 
Jarhnya yang lancang dan kebablasan?   
32

 Baca : Dijarh wa la diTa'dil 
33

 Setelah kita semua mendengarkan bagaimana Al 'Allamah Ahmad An Najmi rahimahullah 
melarang untuk belajar kepada Al Hajuri dan bahkan menjarhnya sebagai pendusta sampai 4 
(empat) kali! Subhanallah nampak bagaimana beliau sampai terheran-heran bahwa semua 

persoalan miring yang ditanyakan tersebut sampai keluar dari lisannya seorang Al Hajuri. 

http://www.4shared.com/audio/vVeXp2ME/alfwzan.html
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. 

 

 
Semoga Allah memberikan kebaikan kepada engkau wahai Samahatul Walid.  

Seorang penanya berkata : Bagaimana hukum orang yang mengatakan bahwa sunnah sebagian 

besarnya adalah wahyu? Dan mengatakan juga bahwa Nabi  telah salah dalam wasilah 

dakwah, maka beliau dibenarkan dan diberi pelajaran oleh Rabbnya. Dan mengatakan juga 
bahwa Nabi dan orang yang di bawah beliau tingkatannya tidak bisa diterima ucapannya kecuali 

dengan dalil yang jelas. 
 
Apa hukum perkataan tersebut dan apa hukum belajar pada orang tersebut?  

 
Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizhahullah menjawab : 

“Ini adalah ucapan yang buruk, ucapan 
yang jelek, tidak boleh mendengarnya 
dan tidak boleh diam atas (kebatilan)nya. 
Ucapan tersebut telah menghina 
Rasulullah . 
 

Allah Jalla wa „Ala telah berfirman tentang beliau “Tidaklah dia berbicara dengan hawa 

nafsunya. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan.” [An-Najm : 3-4] 
 

Sementara orang ini berani menyalahkan Rasulullah  dalam urusan 

agama. Padahal urusan agama merupakan wahyu dari Allah. 
 

Adapun urusan dunia, urusan dunia maka Rasulullah  bermusyawarah dengan para 

shahabatnya dalam urusan-urusan dunia, bukankah demikian? 
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Dalam urusan dunia beliau  biasa bermusyawarah dengan para shahabatnya. Adapun urusan 

syari‟at, maka itu bersifat tauqifiyyah, wahyu dari Allah Jalla wa „Ala : “Tidak lah dia berbicara 
dengan hawa nafsunya. Tidak lain itu adalah wahyu yang diwahyukan.” [An-Najm : 3-4].” 

 
Link fatwa di bawah ini sudah dilengkapi dengan bukti suara Al 'Allamah La Nashihul Amin, Imam 
diJarh wa la diTa'dil Al Hajuri. 

 
Perhatikan kefasihannya dalam berbahasa arab, apakah dengannya otomatis mengajari kita 

untuk mencintai Nabi Besar Muhammad Al Amin ? Ternyata tidak.  

 

http://www.4shared.com/audio/9yjhExCY/a56a__2_.html 
 

Inikah yang dimaksud dengan senjata Sawa‟ Bahayanya Senjata Makanan Tuan?  
 
Bukan! Bahkan inilah upaya Kibarul Ulama untuk mencabuti taring-taring beracun yang berusaha 

ditancapkan oleh Al Hajuri (terhadap kehormatan Nabi Besar Muhammad Al Amin ) di depan 
pendengarnya. Walhamdulillah. 

 
Link terkait: 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/fatwa-terbaru-asy-syaikh-
al-fauzan-5-3-1430-h/  
 
Kita berharap tidak ada fanatikus yang menolak fatwa Kibarul Ulama di atas tentang 
penyimpangan-penyimpangan Al Hajuri dengan alasan bahwa Kibarul ulama tidak bisa fasih 

berbahasa arab. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un. 
 
Asy Syaikh Ahmad An Najmi rahimahullah (beliau juga dicomot namanya untuk menghiasi Apel 

Yaman) ketika ditanya: 

 

 

http://www.4shared.com/audio/9yjhExCY/a56a__2_.html
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/fatwa-terbaru-asy-syaikh-al-fauzan-5-3-1430-h/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/fatwa-terbaru-asy-syaikh-al-fauzan-5-3-1430-h/
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Gambar  15. Scan buku Menyingkap Kejahatan Aliran-aliran Sesat, HAS, hal. 51 
 

Bukankah Asy Syaikh Al 'Allamah Shalih bin Fauzan Al Fauzan hafizhahullah adalah salah satu 
pembesar Salafi yang direkomendasikan oleh Al 'Allamah An Najmi rahimahullah yang nama 
harum beliau telah kalian jadikan hiasan di dalam apel Yaman baginda sekalian? Lalu apa yang 

menghalangi baginda ustadz Abdul Alim dan Muhsin Abu Hazim de el el memegang fatwa Al 
'Allamah Al Fauzan dengan memilih menjadi pembela "sampaipun taruhannya nyawa" terhadap 

penghina Nabi  dan penJarh yang sembrono?! Duhai...    

 
Kalau mereka melontarkan tuduhan bahwa bukti suara Al Hajuri telah didubbing-diperankan oleh 

orang lain, kaset palsu atau suaranya telah diubah/dimanipulasi, silakan dibuktikan di bagian 
mana suara Syaikh Hajuri dimanipulasi atau dipalsukannya.  
 

Dimana kefasihan bahasa arabnya dan suara muraja‟ah yang menggelegar dari orang terdekat 
yang berlogo Al Jawi SAg. Sp.M?  
Apakah beliau menshahihkan penJarh-an Imam diJarh La Nashihul Amin terhadap Ash Shadiqul 

Masduq Muhammad bin Abdillah, Al Amin  karena La Nashihul Amin -lah yang “memberi” 

makan dan tidur dengan gratis?  
Apakah beliau menunggu dulu suara jarh (meresahkan dan membangkitkan kecemburuan kaum 

muslimin) si Nashihul Amin terhadap Al Amin  melanglang buana dulu ke segenap alam Islami 

baru beliau bisa membuka suara muraja‟ahnya dengan berbisik-bisik?  
 

Kalau menghadapi SATU orang sekelas Abdul Ghafur saja (yang katanya Pengarang Taqdir 
Gadungan: “hizbi yang paling tolol”) beliau sudi BERAME-RAME membuang-buang waktu 
berseri-seri meladeninya, maka apa yang menghalangi KEWAJIBAN beliau untuk melindungi dan 

membela kehormatan Al Amin  ketika itu?  

Dimana suaramu wahai pendekar gulat di saat rajjal ini menghina kehormatan Nabi Muhammad 

Al Amin ?!  

 

Murid yang jantan 
adalah yang berani berkata benar kepadamu 
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dan bukan... 

yang selalu membenarkan (baca:menashihul-aminkan) perkataanmu 
 
Jelas-jelas ucapannya adalah ucapan yang jelek (ingat, bukan saya lho yang berfatwa)!!  

 
Syaikh Shalih Fauzan hafizhahullah:  

 

. 

“Ini adalah ucapan yang buruk, ucapan yang jelek, tidak boleh 

mendengarnya dan tidak boleh diam atas (kebatilan)nya . Ucapan 
tersebut telah menghina Rasulullah .

34
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 Apakah baginda sekalian lupa dengan prinsip apel hizbiyyah yang disusun rame-rame untuk 
mengeroyok SATU orang sekelas Abdul Ghafur?  
(Sejenak Meminjam Kamus Apel Abu Fairuz-Abu Turob dkk.) Para ulama telah berbicara 

yang menjelaskan keadaan Yahya Al Hajuri, dan memperingatkan umat dari kesalahan-
kesalahannya, pokok-pokoknya dan kaidah-kaidahnya yang rusak. Dan yang pertama kali 
menyeru kebatilan tadi adalah Syaikh kita (Yahya Al Hajuriy) –ro‟ahulloh- di Yaman, dan para 

ulama yang di luar yang telah memperingatkan penyimpangannya adalah Asy Syaikh Ahmad An 
Najmiy rahimahullah dan Asy Syaikh Shalih Fauzan –hafizhohullohu ta‟ala- kemudian 
berbicaralah para ulama Mamlakah lainnya tentang Yahya Al Hajuri, sementara orang ini  (Abu 

Turob dkk.) tidak mau “menggerakkan air yang tenang” (diam saja), dan tidak punya sikap saling 
membantu dan menolong buat Ahlussunnah khususnya di Yaman. Tapi orang ini hanyalah 
bergumul dengan beberapa urusan pribadinya saja (misal tasawul binti ngemis-ngemis di pasar, 

akan dibahas dalam bab tersendiri). Dan itulah yang terjadi….. 
 
Maka di manakah perkara yang dia banggakan tadi? Dan di manakah pengetahuannya tadi?!! 

Kenapa gaya panasnya tadi berubah jadi dingin? Dan di manakah berbagai kasus dan kes alahan 
(Yahya Al Hajuri) yang banyak tersebut? Kenapa sekarang ditutupi? Dan kenapa disembunyikan 
pada kondisi paling dibutuhkan untuk dibeberkan?!! Yang lebih mengherankan lagi, dan bahkan 

lebih berat dan pahit adalah bahwasanya orang-orang ini secara lahiriyah senantiasa bersikap 
membela! 
 

Ternyata Abu Turob dkk. tidak punya saham yang pantas disyukuri dalam fitnah 

PENGHINAAN Al Hajuri terhadap Nabi , shahabat beliau  dan penyelewengan 

lainnya! 
 
Dari penuturan di atas kita bisa mengambil beberapa poin kebatilan Abu Turob dkk.  dalam kasus 

Yahya Al Hajuri sebagai berikut: 
 

Abu Turob dkk.  tidak menerangkan pada umat kebatilan Yahya Al Hajuri pada saat umat 

sangat membutuhkan penjelasannya.  
Asy Syaikh Robi‟ bin Hadi Al Madkholiy –hafizhohulloh- berkata: 

 .
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/- 
“Karena jika seseorang itu diam dari orang yang berhak untuk di-jarh dan ditahdzir, maka 
sungguh dia itu adalah pengkhianat dan penipu terhadap agama Alloh dan Muslimin.” (“Al 

Mahajjatul baidho‟”/hal. 28-29) 
Penipuan dan pengkhianatan merupakan salah satu ciri hizbiyyah, di antaranya: 

Ikhwanul Muslimin. Asy Syaikh Abu Ibrohim bin Sulthon Al „Adnaniy –hafizhohulloh- berkata pada 

Al Ikhwanul Muslimin yang menyembunyikan kebatilan jama‟ah-jama‟ah: 

 
“Jika kalian mengetahui hal itu merupakan pengkhianatan besar dan penipuan besar. Tidak boleh 
bagi kalian menyembunyikannya dari para pemuda umat ini pada khususnya, dan dari manusia 

pada umumnya.” (“Al Quthbiyyah Hiyal Fitnah”/hal. 56).  
Asy Syaikh Robi' -hafizhahulloh- berkata tentang Quthbiyyiin dan Ikhwaniyyin: 

 
 "Dakwah mereka berdiri di atas penipuan dan talbis terhadap anak baru yang masih bodoh." 
("Syarh Ushulis Sunnah Imam Ahmad" /hal. ) 

Asy Syaikh Ahmad An Najmi rohimahulloh berkata: 

 
"Seluruh dakwah hizbiyyah dibangun di atas takattum (menyembunyikan suatu rahasia), 

pengkhianatan, makar, kecurangan, dan talbis." ("Ar Roddul Muhabbir" hal. 124).  
 
Abu Turob dkk. tidak menyebarkan fatwa ulama yang berisi tahdzir terhadap Syaikhnya, 

Yahya Al Hajuri. Demikian pula para hizbiyyun berusaha agar al haq yang menyelisihi hawa 
nafsunya tidak tersebar. Asy Syaikh Ahmad An Najmiy –rohimahulloh- berkata tentang Ikhwanul 
Muslimin: 

/ 

”Upaya mereka untuk membungkam setiap orang yang berbicara tentang hizbiyyah mereka dan 
menerangkan kejelekan dan kekurangan mereka, dan menjadikannya sebagai musuh bagi 
mereka.” (“Ar Roddusy Syar‟i"/hal. 254). 

Beliau rohimahulloh juga berkata pada Syaikh Ibnu Jibrin rohimahulloh yang melarang beliau 
mencetak kitab bantahan terhadap hizbiyyin: 

 
"Aku mendengar bahwasanya sebagian hizbiyyin membeli sejumlah besar dari kitab-kitab yang 

menyebutkan kejelekan mereka, lalu mereka membakarnya. Maka apa beda antara orang yang 
membakar kitab setelah dicetak dengan orang yang berkata,"Jangan dicetak!"" ("Roddul Jawab" 
hal. 62-63) 

 

Abu Turob dkk. merasa sakit dan sedih jika PENGHINA Nabi  dan penyelewengan 

syaikhnya tadi diserang Ahlussunnah, maka diapun bangkit membela mereka. 
Syaikh Robi' -hafidhahulloh- berkomentar terhadap seorang hizbiy: 

 
"Maka penulis kitab "Al Mi'yar" dan hizbnya berusaha untuk membunuh manhaj salafy dengan 

cara melumerkannya, dan meremehkan nilainya, dan mencoreng para pembawanya, dan dengan 
pembelaan mereka terhadap ahlil bida', dan membalas dendam untuk mereka ." ("Bayan 
Fasadil Mi'yar" hal. 82). 
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Penulis benar-benar tidak memiliki hasrat untuk menikmati rasa apel mana lagi produksi Yaman 
karena penulis tahu benar bahwa apel mana lagi (yang memiliki cita rasa khas) hanya tumbuh di 

daerah perkebunan apel di Batu Malang (bukan di Yaman).  
 

 
Gambar  16. Apel busuk yang mahal harganya 

 
Pada uraian selanjutnya malah kita dapatkan bukti bahwa apel tersebut ternyata 

mengandung “ulat ganas”.. yang benar-benar PERKASA!! 
 
Masihkah kita membutuhkan apel berpenyakit manalagi dari negeri seberang sementara di kota 

sendiri tersedia apel manalagi asli Malang yang lezat nan menyegarkan? Apalagi pada uraian 
sebelumnya telah kita ketahui dengan jelas bukti kekurangajaran Abu Fairuz terhadap Asy 
Syaikh Al 'Allamah Imam Jarh wat Ta'dil Rabi' bin Hadi hafizhahullah dengan menjadikan 

beliau sebagai PEMBANTU Al Hajuri, mengacak-acak tabaqat ulama, memandang sebelah 
mata akan besarnya sumbangsih Asy Syaikh Rabi'  terhadap fitnah Abul Hasan dan Falih Al 
Harbi dan di saat yang sama menjadikan Asy Syaikh Rabi' sebagai PEMBANTU Al Hajuri yang 

inipun (innalillah) telah disetujui penyebarannya oleh Al Hajuri sendiri beserta 3 orang Syaikh 
bawahannya. Allahul Musta'an. Terhadap Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah saja seperti ini 
kelakuannya…. sudah bi la adab masih pula berlagak memuji bahwa Asy Syaikh Rabi' adalah 

seorang mujtahid, bila beliau salah berijtihad pahalanya satu. Masya Allah    
 
Lha kalau Nabi , sederetan para Ulama Kibar saja telah divonis (serampangan), apatah lagi 

artinya kita berbicara tentang harga diri-diri yang sangat miskin ini?  
 

                                                                                                                                                 
Abu Turob dkk. mencaci dan mencerca Ahlussunnah yang mengkritik Hajuri dengan 
benar. Demikianlah seorang hizbiy. Asy Syaikh Sholih As Suhaimi -hafizhahulloh- berkata: 

 
"Dan mereka melancarkan serangan gencar kepada orang yang menerangkan kesalahan-

kesalahan jama'ah-jama'ah itu, atau yang mengkritiknya, atau yang membantahnya, atau yang 
menyerunya untuk membersihkan manhajnya dari penyelisihan-penyelisihan yang tidak cocok 
dengan manhaj Ahlussunnah Wal Jama'ah." (lihat "An Nashrul 'Aziz" /Syaikh Robi' -

hafizhahulloh-/hal. 48) 
 
Abu Turob dkk. memuji, membela penghina Nabi  dan penJarh yang serampangan. 

Demikian ini bukan hanya salah satu ciri hizbiyyin tetapi malah ciri -ciri munafiqin. 
Saya tidak akan memperpanjang lagi penyebutannya, cukup contoh -contoh di atas menunjukkan 
kepandaian Abu Fairuz-Abu Turob dkk. Dari para penyusun apel hizbiyyah bahwa hidangan 

tersebut lebih layak mereka santap sendiri. Wallahu a'lam  
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Benar-benar mereka telah berhasil MENCURI perhatian sejenak agar segenap Salafiyyin 
menoleh dan memusatkan perhatian kepada sosok yang satu ini, siapa lagi  kalau bukan…. 

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/16/ahlus-sunnah-
bergembira-kecuali/  
 
Subhanallah, sebuah kitab berharga yang merupakan bukti betapa kasih sayangnya segenap 
Masyayikh Ahlussunnah terhadap segenap Salafiyyin 

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/14/melihat-kandungan-isi-

kitab-al-ibanah/  
 
Tapi jangan GR dulu karena ditoleh dan menjadi pusat perhatian segenap Salafiyin tidak 

otomatis identik dengan mengagumi dan mengelukannya.  
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/16/ahlus-sunnah-bergembira-kecuali/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/16/ahlus-sunnah-bergembira-kecuali/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/14/melihat-kandungan-isi-kitab-al-ibanah/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/14/melihat-kandungan-isi-kitab-al-ibanah/
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SYAIKH AL HAJURI, PAKAR JARH KEBABLASAN 
 
Saudaraku rahimakumullah, 

Kalau kehormatan Nabi  saja telah mendapatkan bagian kepanjangan lisan tajamnya, 

apalagi jika “hanya” ulama Yaman sekaliber Asy-Syaikh Al-Mubarak „Abdul „Aziz bin Yahya Al-

Bura‟i hafidhahullah?  
 

http://www.4shared.com/audio/v0SehSR8/Burai_mudabbir.html 

 
http://www.4shared.com/audio/EAPCpVHU/burai_mulabbis.html 
 

 
Jika demikian keadaannya sekarang, apakah layak pengikut fanatik Asy Syaikh Yahya masih 
pula berbangga-bangga dengan ke-Singa-an Al Hajuri dalam masalah Jarh wat Ta'dil (yang 

kebablasan) dengan pujian yang pernah dikeluarkan oleh Asy Syaikh 'Abdul 'Aziz Al Bura'i 
hafizhahullah dalam keadaan sikap Al Hajuri sekarang telah berubah total dan menampakkan 
permusuhannya terhadap beliau (sebagaimana tulisan pembela fanatiknya, Abu Fairuz Al 

Kudusi)? 

 
Gambar  17. Screenshot tulisan Abu Fairuz Al Kudusi Al Jawi, Bangkitnya Kesadaran2, hal. 8 
 

Benarkah ciri khas di wajah Ahlussunnah dan mahkota di atas kepala Ahlussunnah adalah 

keberanian untuk menJarh Rasulullah , sebagian shahabat beliau  dan beberapa contoh 

(di atas dan yang akan datang) lain dari penyimpangan fatal Al Hajuri?  Maukah Ahlussunnah 

mengenakan mahkota berduri dan berbisanya??  
Benar, Al Hajuri adalah Imam Jarh wat Ta'dil (dulu)... yang sekarang telah diJarh wa La diTa'dil 
karena Jarh-nya yang kebablasan. 

 
Sesungguhnya hari telah berganti dan kebanggaan itu benar-benar telah berlalu.... 
 

Walaupun sempat MENCURI perhatian dengan penyesatan terhadap kitab Al Ibanah yang 
direkomendasi oleh Asy Syaikh Rabi‟ beserta 5 ulama Kibar Yaman (kejadian JARH NYLENEH 
semacam ini bukanlah pertama kali terjadi sebagaimana sebagian bukti-bukti suara Al Hajuri 
yang kita hadirkan), tetapi ternyata para masyayikh kita dan segenap Salafiyyin tetap 

menghormati dan memuliakan Asy Syaikh Robi‟ hafidhahullah.  
 

http://www.4shared.com/audio/v0SehSR8/Burai_mudabbir.html
http://www.4shared.com/audio/EAPCpVHU/burai_mulabbis.html
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Ulama‟pun bangkit melakukan pembelaan ketika muncul sosok yang 
berupaya meletakkan dirinya selevel Ulama Kibar, 

mencoba menjatuhkan kehormatan Asy-Syaikh 
Rabi‟ (Al-Madkhali) dan Asy-Syaikh „Ubaid (Al-
Jabiri). Seolah-olah posisi dirinya dengan kedua 
syaikh tersebut adalah teman selevel 
(seangkatan). Sikap seperti ini merupakan adab 
yang jelek!! 

 
( http://www.salafy.or.id/modules/artikel2/artikel.php?id=1670 ) 
 
Walaupun ucapan ini ditujukan kepada Syaikh Ali Hasan, hendaklah mereka yang sedang 
menempuh jalan yang sama dengan Syaikh Ali Hasan (yang telah ditabdi‟ oleh Asy Syaikh Rabi‟) 

juga mengetahui konsekwensi sikap idem-nya dalam melecehkan dan merendahkan keilmuan 
Asy Syaikh Rabi‟ dan Asy Syaikh Ubaid hafidhahumallah (dan para ulama lainnya sebagaimana 
bukti yang kita hadirkan).  

 
Mereka tahu kedudukan mulia kedua masyayikh di atas di sisi Ahlussunnah dan kitapun tahu 
kedudukan kedua Syaikh mulia di atas di sisi mereka. 

 
Walhamdulillah nasehat beliau, arahan beliau, bimbingan beliau tetap menjadi pelita yang 
menenangkan dan melegakan bagi segenap Salafiyyin sebagaimana dalam kasus Syaikh Ali 

Hasan:  
 
Syaikh Rabi' ibn Hadi al Madkhali telah menyatakan bahwa Ali Hasan Al Halabi adalah mubtadi': 

 

- http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=7881 
- http://www.sahab.net/forums/showpost.php?p=785764&postcount=59 

- http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=25300 
- http://wahyain.com/forums/showpost.php?p=6317&postcount=1  

 

Syaikh Ahmad Bazmul berkata :  
"Sekarang saya nukilkan untuk anda dan untuk ikhwah salafiyyin lainnya, bahwa Asy -Syaikh Al 
Allamah Hamilu Rayatil Jarh wat Ta'dil telah mengatakan tentang Ali bin Hasan Al-Halaby dan 

Abi Manar Al-Iraqy bahwa keduanya MUBTADI' dan beliau mengatakan pada orang-orang Iraq: 
"Nukilkan hal ini dariku!".  
Ditulis oleh : Ahmad bin Umar bin Salim Bazmul.  

Hari Kamis, pukul 22.11. 23 Sya'ban 1431 H." 
 
 

Demikianlah kedudukan mulia Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah di sisi para Masyayikh sampai saat 
ini. 
 

Pembaca, jangankan Asy Syaikh Robi‟, (sebelumnya telah kita dengarkan bagaimana –

wal‟iyadzubillah- kehormatan Nabi  Muhammad  telah berani disentuhnya) beserta masyayikh 

lainnya, bahkan seorang Imam besar pada masanya, Al Imam Barbahari rahimahullah-pun tak 

luput dari celaan lisan tajamnya… 
 

http://www.salafy.or.id/modules/artikel2/artikel.php?id=1670
http://www.bayenahsalaf.com/vb/showthread.php?t=7881
http://www.sahab.net/forums/showpost.php?p=785764&postcount=59
http://www.albaidha.net/vb/showthread.php?t=25300
http://wahyain.com/forums/showpost.php?p=6317&postcount=1


42 

 

http://www.4shared.com/audio/qIqbg0A8/AlBarbahari_takfiriyyah.html  
 

Bukan hanya Nabi , Al Imam Barbahari rahimahullah, ternyata sebagian shahabat Nabipun 

tak sungkan-sungkan untuk digunjing kehormatannya, terlibat dalam kasus pembunuhan Utsman 
bin Affan radhiyallahu „anhu 
 

http://www.4shared.com/audio/bKGxfya8/sbgn_shahbt_trlibt_bunh_Utsmn.
html  
 

Dalam pelajaran fiqihpun kita diperdengarkan dengan istilah “mengerikan dan serampangan” 
yang keluar dari konteks fiqhiyah yang dibahas, yakni MADZHAB IBLISI bagi yang mengqashar 
shalat dalam safar tanpa batas waktu: 

 

http://www.4shared.com/audio/uFcsfap8/qashr_shalat_madzhb_iblisi.html  
 
Padahal itu merupakan madzhab/pendapat beberapa shahabat yang mulia, juga pendapat yang 
dipilih oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah, termasuk juga pada masa ini merupakan pendapat 

Faqihul „Ashr Asy-Syaikh Al-‟Utsaimin rahimahumullah, dan para „ulama ahlus sunnah lainnya
35

. 
Inna lillahi wa inna ilaihi raaji‟un. 
 

Dan tahukah pembaca atsar dari tarbiyah madzhab Iblisi di atas? Ekor sekaligus corong dari 

murid terkemukanya yang bercokol di Magetan telah mempraktekkannya dengan jelas: 
 

 
Gambar 18. Screenshot komentar salafyindependent di blog dammajhabibah, atsar dakwah Pak 
Hajuri, vonis DAJJAL..IBLIS ABDUL GHOFUR AL MALANJI   
 

                                                 
35

 Sungguh vonis sesat Al Hajuri terhadap Kitab Ibanah yang diNashihul Aminkan oleh pengikut 

fanatiknya masihlah LEBIH SOPAN daripada vonis MADZHAB IBLISI yang ternyata pendapat 
tersebut dipegangi oleh beberapa shahabat mulia termasuk Al 'Allamah Ibn 'Utsaimin 
rahimahullah. Untuk kesekian kalinya kita disuguhi……Semoga Alah melindungi kita dari 

fitnahnya, amin.   

http://www.4shared.com/audio/qIqbg0A8/AlBarbahari_takfiriyyah.html
http://www.4shared.com/audio/bKGxfya8/sbgn_shahbt_trlibt_bunh_Utsmn.html
http://www.4shared.com/audio/bKGxfya8/sbgn_shahbt_trlibt_bunh_Utsmn.html
http://www.4shared.com/audio/uFcsfap8/qashr_shalat_madzhb_iblisi.html
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Demikianlah hasil rusak yang dipetik dari tarbiyah bi la adab yang tidak pantas untuk ditiru sama 
sekali.  

 
Kalau kita membaca lagi kapasitas keilmuan Syaikh Yahya Al Hajuri tentulah penetapan hukum 
yang jauh keluar dari konteks permasalahan yang dibahasnya memang bukan hal baru yang 

mengejutkan… 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/29/mengenal-lebih-dekat-

%E2%80%9Cal-%E2%80%98allamah%E2%80%9D-syaikh-yahya-al-hajuri/  
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/05/mengenal-lebih-dekat-
%E2%80%9Cal-%E2%80%98allamah%E2%80%9D-syaikh-yahya-al-hajuri-2/  
 

Benar-benar saya tidak habis pikir, bagaimana mungkin mereka (orang-orang cerdas yang 
langsung digembleng bertahun-tahun oleh Syaikh Hajuri) sampai memiliki waktu untuk menulis 
berseri-seri mengeroyok SATU orang hanya sekelas Abdul Ghafur,  bahkan kedua pucuk 

pembesarnya (Abu Turob dan Abu Fairuz DKK.) langsung turun tangan menanganinya
36

 karena 

“kehormatan” seorang Al Hajuri disentil sementara manusia yang paling mulia (Nabi )37, 

sebagian shahabat beliau  dan para ulama Salafush shalih (yang jelas-jelas jauh dan 

juaaaauh tidak sebanding dengan derajat Al Hajuri) yang disentuh kehormatannya oleh lisan 
tajam Al Hajuri mereka bisa berdiam diri??!  

 
Apakah karena mereka telah terlanjur memvonis durhaka, tidak sopan  kepada segenap thullab 
Darul Hadits (yang telah diberi makan dan minum gratis) yang tidak mau seia sekata dengan 

Syaikhnya?! Sehingga merekapun memilih menjadi Sag. (Sarjana angguk-angguk) kepada 
syaikhnya daripada vonis durhaka tersebut kembali pada diri mereka sendiri sebagai bumerang 
Aborigin ??!  

 
Sesungguhnya, benjolnya kepala kita tidaklah lebih sakit daripada sakitnya hati kita menyaksikan 

Rasulullah  dicela kehormatannya, mendengarkan sebagian shahabat radhiyallahu ‘anhum 

dan sederetan para ulama Ahlussunnah rahimahumullah yang dilecehkan dan direndahkan 

kemuliaannya. 

     
Subhanallah, masih pantaskah kita berbicara tentang pembelaan kehormatan diri-diri kita???!! 

Menikmati buah apel berulat, Al Wala‟ wal Baro‟ aneh hasil tarbiyah seperti di atas? 
 
Tak heran jika pelajaran biologi, istilah anatomi tubuh, (maaf) kentut

38
, berak, kebun binatangpun 

tak luput diajarkannya di dalam Baitullah (masjid). Inna lillahi wa inna ilaihi raaji‟un. 

                                                 
36

 Semoga saja pamor keduanya tidak "anjlok pangkat"  
37

 Yang wajib untuk dibela! (lihat fatwa Asy Syaikh Shalih Fauzan menanggapi celaan Al Hajuri 

terhadap Nabi Muhammad  ) 
38

 Subhanallah ternyata salah satu kelebihan Syaikh Al Hajuri adalah beliau bisa 

mengidentifikasi kentutnya seorang nenek tua!! Masya Allah. Lihat ucapannya: 

 
 
“Saya katakan padanya (Asy-Syaikh „Ubaid Al-Jabiri) : wahai Syaikh, bahwa tahdzir mu itu 
seperti kentut nenek tua. Demi Allah, benar.”  

 

  

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/29/mengenal-lebih-dekat-%E2%80%9Cal-%E2%80%98allamah%E2%80%9D-syaikh-yahya-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/29/mengenal-lebih-dekat-%E2%80%9Cal-%E2%80%98allamah%E2%80%9D-syaikh-yahya-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/05/mengenal-lebih-dekat-%E2%80%9Cal-%E2%80%98allamah%E2%80%9D-syaikh-yahya-al-hajuri-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/05/mengenal-lebih-dekat-%E2%80%9Cal-%E2%80%98allamah%E2%80%9D-syaikh-yahya-al-hajuri-2/
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http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/24/kedudukan-para-ulama-

ahlus-sunnah-di-mata-al-hajuri/ 
 
Dimana Abu Turob dkk. ketika pelecehan demi pelecehan tersebut diperdengarkan oleh "Khalifah 

Asy Syaikh Muqbil", Syaikh Hajuri? Apakah mereka sudah merasa cukup bangga menjadi 
menteri penerangan yang mengumumkan rujuk demi rujuknya ulama besar Al Hajuri setelah 
mendapatkan reaksi keras Salafiyyin dan bahkan lebih dari itu, peringatan dari Masyayikh 

Salafiyyin?  
 
Jika demikian halnya…bagaimana menyikapi "Ulama yang diBesarkan" (yang mengACC 

penyebaran malzamah bahwa Asy Syaikh Rabi' hafizhahullah adalah PEMBANTUNYA dalam 
menghadapi gembong fitnah Abul Hasan dan Falih Al Harbi)? 
 

Fatwa Asy-Syaikh Al-‟Allamah Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizhahullah (anggota Al-Lajnah Ad-
Da‟imah lil Buhutsil „Ilmiyyah wal Ifta‟ dan Hai‟ah Kibaril „Ulama Kerajaan Saudi „Arabia) sekitar 7 
tahun yang lalu

39
 : 

  

 r 

 

 ] 

Beliau ditanya : Seorang pengajar mengatakan kepada para muridnya ucapan-ucapan berikut : 

Pertama, bahwa Allah beristiwa‟ di atas „arsy dengan tanpa menyentuhnya. Kemudian dia rujuk  

Kedua, mengatakan bahwa Nabi telah salah dalam kisah (dalam surat) „Abasa wa Tawalla, 

kemudian dia rujuk. 

Ketiga, menisbahkan kepada Syaikhul Islam al-qaul bit tasalsul, kemudian dia rujuk. 

Demikianlah dia mengulang-ulang kesalahan dan rujuk darinya. Apakah boleh belajar dari syaikh 

seperti ini? 

Maka Asy-Syaikh Al-Fauzan menjawab : 

Ini adalah orang yang membuat ragu, membuat umat ragu dalam urusan 

aqidah mereka. Tidak boleh belajar padanya, tidak boleh pula talaqi ilmu 
darinya, karena dia termasuk ahludh dhalal. Membuat umat ragu. 

Menampakkan aqidahnya yang batil, namun ketika ia melihat umat 
mengingkarinya, maka ia menampakkan seolah-olah dirinya telah rujuk 
untuk mengelabuhi. Maka tidak boleh menerima sosok seperti ini, dan tidak 

boleh berguru padanya, bahkan wajib waspada darinya!” 

                                                                                                                                                 
“Aku katakan kepadamu, bahwa ucapanmu ini seperti kentut nenek tua. Aku akan terus katakan 
ini, bahwa tahdzir dari Dammaj seperti kentut nenek tua. Demi Allah !!  
39

 Bukti jelas bahwa penyimpangan Syaikh Hajuri sudah lama disampaikan pada Masyayikh  

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/24/kedudukan-para-ulama-ahlus-sunnah-di-mata-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/05/24/kedudukan-para-ulama-ahlus-sunnah-di-mata-al-hajuri/
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[ ditranskrip dari Durus Al-Haram Ramadhan 1423 H ] 

 

Kita tutup acara ini dengan mendengarkan kumpulan Fatwa Kibarul Ulama yang mencabuti taring 
berbisa Al Hajuri, iya menjadikan Syaikh Al Hajuri sebagai Singa Ompong, Imam di Jarh Wa la 
diTa'dil hadahullah: 

 
File format RM yang sudah kita pecah-pecah : 

http://www.4shared.com/audio/SEK1b_pR/Syaikh_Ahmad_Najmi.html 

http://www.4shared.com/audio/bea_Uvsw/2Syaikh_Fauzan_1.html 

http://www.4shared.com/audio/p6YeCYZH/2Syaikh_Al_Ubaikan.html 

http://www.4shared.com/audio/XFC06OFj/2Syaikh_Al_Aqil.html  

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/21/pembelaan-terhadap-
para-shahabat-yang-mulia/ 

http://www.4shared.com/audio/gARnE8vc/2Syaikh_Sadlan.html 

 

File fatwa gabungan format RM (3,845 MB): 

http://www.4shared.com/audio/Qd0nrmk_/____.html  
 

File fatwa gabungan format MP3 (64,4 MB): 

http://www.4shared.com/audio/7mdbiXZm/JARH_HAJURI.html 

 

Semua file bukti suara (termasuk format .mp3) dapat diunduh di folder: 

http://www.4shared.com/dir/d0TXfL-q/Sy_Hajuri.html 

 
Selengkapnya: 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/rekaman-berbagai-
ucapan-al-hajuri-yang-berisi-celaan-dan-kesalahan-ilmiah/ 
 

Laa hawla wala quwwata illa billah. 
 
Walhasil 

 
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/fatwa-para-ulama-besar-
terhadap-al-hajuri/  

 
Betapa sepak terjang ucapan-ucapan Syaikh Al Hajuri yang mengundang kritikan tajam, 

penghinaannya terhadap Nabi , tuduhan jahatnya kepada sebagian shahabat Nabi , 

celaan-celaannya terhadap para ulama, tuduhan-tuduhan dengan sandaran kedustaan-
kedustaan lainnya silakan simak kembali: 

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/04/05/kritik-

tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-6/     
 

 

http://www.4shared.com/audio/SEK1b_pR/Syaikh_Ahmad_Najmi.html
http://www.4shared.com/audio/bea_Uvsw/2Syaikh_Fauzan_1.html
http://www.4shared.com/audio/p6YeCYZH/2Syaikh_Al_Ubaikan.html
http://www.4shared.com/audio/XFC06OFj/2Syaikh_Al_Aqil.html
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/21/pembelaan-terhadap-para-shahabat-yang-mulia/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/21/pembelaan-terhadap-para-shahabat-yang-mulia/
http://www.4shared.com/audio/gARnE8vc/2Syaikh_Sadlan.html
http://www.4shared.com/audio/Qd0nrmk_/____.html
http://www.4shared.com/audio/7mdbiXZm/JARH_HAJURI.html
http://www.4shared.com/dir/d0TXfL-q/Sy_Hajuri.html
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/rekaman-berbagai-ucapan-al-hajuri-yang-berisi-celaan-dan-kesalahan-ilmiah/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/rekaman-berbagai-ucapan-al-hajuri-yang-berisi-celaan-dan-kesalahan-ilmiah/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/fatwa-para-ulama-besar-terhadap-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/03/08/fatwa-para-ulama-besar-terhadap-al-hajuri/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/04/05/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-6/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/04/05/kritik-tajam-terhadap-asy-syaikh-al-hajuri-6/
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NASIB PISANG, TOMAT DAN TERONG AFKIR 
DI BAKUL DAMMAJ40 

 

    
Gambar 19. Sekilas info: Nampak gambar pisang, tomat dan terong building 
  
Beda Lap top dan Lap pot. Saatnya kita beralih ke topik yang lebih ringan dan nikmat, urusan 

perut.  
Pembaca tentu telah maklum bahwa prinsip penghizbian yang mereka tegakkan, selain isyu 
yayasan hizby (lihat kembali fatwa yang tidak disebarkan di  

http://www.4shared.com/document/7rEjXTmx/Yayasan_hizbi_ImamAhmadH
ajuriy.html ) dan majalah, salah satunya adalah “dosa” tasawul/meminta-minta.  

 

Pengumpulan dana muslimin untuk pembangunan masjid, ma‟had atau demi kemaslahatan 
bersama menjadi salah satu target utama penghizbian tersebut. Tetapi tahukah pembaca bahwa 
untuk kepentingan yang lebih sempit/pribadi (baca: masalah perut), pisang, tomat dan terongpun 

nasibnya masih tetap tasawul “Ahlussunnah” jika yang melakukan adalah Kanjeng Panglima Abu 
Turob SAg.?  
 

Benar-benar suara menggelegar Panjenenganipun ingkang asmo Panglima Tinggi Abu Turob Al 
Jawi SAg. Sp.M telah menggentarkan kancah perbakulan di pasar Dammaj. Cukup bermodal 
suara (tanpa proposal), buahpun berpindah tangan…gratiz tiz : 

 
Berikut kiriman surat elektronik dari saudara kita di Yaman yang menceritakan bagaimana 
kefasihan bahasa Arab dan kelantangan suara menggelegar panjenenganipun Kanjeng Abu 

Turob Al Jawi dipraktekkan di kalangan penjual buah
41

. Adakah hasilnya? Silakan menyimak 
dengan seksama, relax saja, tidak usah tegang…. 
--- 

 
 

                                                 
40

 Diarsipkan di: 
http://www.4shared.com/document/aTNQcjvl/Tasawwul_bin_ngemis_ala_Abu_Tu.
html  
 
41

 Sangat saya sarankan kepada para pembaca agar jangan tergoda untuk meniru dan atau 
mempraktekkan kepiawaian berbahasa Arabnya di pasar-pasar, bisa-bisa berakibat fatal, mulai 

dari yang ringan, dicokok dan diamankan Satpol PP atau malah dikira sebagai pemalak/preman.  

http://www.4shared.com/document/7rEjXTmx/Yayasan_hizbi_ImamAhmadHajuriy.html
http://www.4shared.com/document/7rEjXTmx/Yayasan_hizbi_ImamAhmadHajuriy.html
http://www.4shared.com/document/aTNQcjvl/Tasawwul_bin_ngemis_ala_Abu_Tu.html
http://www.4shared.com/document/aTNQcjvl/Tasawwul_bin_ngemis_ala_Abu_Tu.html


47 

 

Tasawwul bin ngemis-ngemis alias minta-minta… 

Bismillah… 

Segala puji hanya milik Allah penguasa jagat raya. 

Sholawat dan salam semoga tercurah kepada rasul-Nya 

 

Berikut ini akan ana sebutkan beberapa keadaan si Mas Abu Turob S.Ag dan gaya dia ngemis -

ngemis atau minta-minta atau yang lebih tenar dikalangan salafiyyiin disebut dengan Tasawwul.  

 

HADZA KHORBAN SHOH??? 

Apabila si Mas Abu Turob S.Ag memasuki ruang penjual bumbu dan buah-buahan, (baqolah) di 

Dammaj kemudian melihat ada tumpukan barang yang rada rusak maka tak segan-segan dia 

menyatakan kepada si penjual """Hadza Khorban Shoh""" yang artinya """ini barang dah afkir 

khan""""??? 

 

Di antara Para pembaca mungkin akan ada yang berkata """yah tidak mengapa kan minta barang 

yang dah hampir rusak itu ketimbang nantinya di buang, kan bisa mubadzir"""  

 

Maka jawabannya adalah. Terlepas dari mubadzir atau tidak, tapi tentunya kita semua tidak ingin 

terjatu kepada dosa, nah sekarang siapa yang menyatakan bahwa hal itu bukan tasawwul?? 

 

Perlu diketahui lagi bahwa ternyata barang yang hampir rusak itu masih tetap di jual walau 

dengan harga murah. Tapi karena telah di tasawwuli oleh si Mas Abu Turob S.Ag ini akhirnya 

sipenjual merasa risih kalau tidak memberikannya. Apalagi yang tasawwul itu adalah """Muadzin 

Dammaj""" dan juga """Orang Indonesia yang paling dipercaya Syaikh""" yah hitung-hitung 

sedekah kepada si """Muadzin Dammaj""" begitulah pikir si penjual tadi… 

 

PISANG INI AFKIR KAN??? 

Kejadian ini sudah berlangsung lumayan lama, ketika itu penulis memasuki baqolah (warung 

bumbu dan buah) kepunyaan Abdul Hakim yang tempatnya bersebelahan langsung dengan 

tempat pemotongan ayam di Dammaj. penulis melihat ada setumpuk pisang yang sudah hampir 

rusak, karena keadaan demikian maka penulis bertanya berapa harga tumpukan pisang yang 

hampir rusak itu?? Kemudian dijawab bahwa tumpukan pisang yang hampir rusak itu seharga 

150 real yaman atau 7500 Rupiah. Karena merasa mahal maka penulis tidak berminat untuk 

membelinya…  

Eh tiba-tiba masuklah sosok manusia aneh dan setelah sedikit berbasa basi dengannya (ketika 

itu perseteruan sesama anak Indonesia yang di Dammaj tidak separah sekarang ini) maka 

penulis memilih barang-barang lain yang mau di beli. ternyata tiba-tiba penulis dikejutkan dengan 
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suara yang sangat tajam terdengar keras serta lantang seperti dia Adzan sembari memegang 

sebatang pisang yang dah hampir rusak tadi kemudian berkata """HADZA KHORBAN 

SHOH"""??? yang artinya ini dah afkir khan??? 

Si Mas Abu Turob S.Ag ini dengan tanpa malu mengatakan demikian dengan tujuan agar 

tumpukan pisang yang dah hampir rusak itu diberikan gratis kepadanya. Apakah ini bukan 

tasawwuul??? Untuk seorang Abu Turob S.Ag  tentu bukan…. 

Yah itulah sekelumit tentang tumpukan pisang yang hampir rusak.  

 

TERONG INI AFKIR KAN???  

Setelah cerita tentang pisang sebagaimana telah penulis sebutkan ternyata banyak dari ikhwah 

Indonesia yang Anti Turoby juga menyaksikan kisah-kisah yang sama. Kisah malu tapi mau alias 

ngemis atau tasawwul yang dilakukan oleh si Mas Abu Turob S.Ag ini. Entah kalau teman-

temannya sendiri juga memiliki kisah yang sama. Wah jadi lebih seru nee….  

Mari kita simak berikutnya 

 

Kali ini ceritanya di saksikan oleh Akh Abu Muhammad Kholid dari Jogja asal Ternate. Ketika dia 

di baqolah dia menyaksikan si Mas Abu Turob S.Ag ini sedang mencermati tumpukan terong, eh 

para pembaca sekalian ingin tau apa kejadian selanjutnya???? Yah ternyata sejurus kemudian si 

Mas Abu Turob S.Ag ini nyeletuk """HADZA KHORBAN SHOH'''"??? yang artinya Terong ini afkir 

kan??? 

 

Si Mas Abu Turob S.Ag ini dengan tanpa malu mengatakan demikian dengan tujuan agar 

tumpukan pisang yang dah hampir rusak itu diberikan gratis kepadanya. Apakah ini bukan 

tasawwuul??? Untuk seorang Abu Turob S.Ag  tentu bukan….  

 

TOMAT INI AFKIR KAN??? 

Lain pisang lain terong lain pula dengan tomat, nah kejadian ini sungguh lebih memalukan, tapi 

apa yang harus di herankan dari orang-orang yang tengah berkumpul dalam barisan sakit hati, 

otak dan badan??? 

 

Kejadian kali ini sempat di saksikan oleh beberapa ikhwah yang masih belum ingin disebutkan 

namanya. Heheheheh…… tapi ini memang benar-benar kejadian nyata. 

 

Seperti dua kasus sebelumnya dan dengan bahasa yang lugas pula si Mas Abu Turob ini juga 

seakan telah fashih mengatakan """HADZA KHORBAN SHOH"""??? ini afkir khn??? 

Tomat  kali ini juga mengalami nasib yang sama. Diminta tapi dengan cara paksa?????? 
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Kog minta tapi maksa???? Yah memang demikianlah kejadiannya. Berawal dari ketika si Mas 

Abu Turob S.Ag ini minta tomat yang hampir rusak itu, kemudian dikatakan oleh penjualnya 

(pekerja yang menjaga baqolah ini adalah pekerja baru, jadi tidak faham keadaan si Muadzin 

Dammaj ini) """tidak! Tomat ini masih bagus""" yah artinya si penjual tidak rela kalau tomatnya 

dikatakan rusak dengan tujuan untuk di minta. Maka si Mas Abu Turob S.Ag ini mengambil satu 

diantara yang ada di dalam Satel (ember) kemudian berkata """"syof-syof….""" Artinya liat-liat 

ini""" sambil menunjukkan tomat yang emang dah benjot alias lembek. Yah akhirnya si penjual 

bilang """bilang sama abdul hakim""" akhirnya s abdul hakim (yang punya baqolah) bilang dah 

ambil ya Aba Turob…. Yah itung-itung sedekah lah kepada Muadzin Dammaj. Piker si penjual… 

yah si Mas,,,, minta kog maksa Mas,,,,,,  

 

LAPTOP ITU TERNYATA HASIL TASAWWUL 

Di Dammaj ada ikhwah yang bernama Arifin. Dia menuturkan bahwa si Mas Abu Turob S.Ag ini 

pernah tasawwul untuk beli laptop dengan cara menyuruh orang-orangnya untuk iuran beli 

laptop. Dan akh Aifin ini juga sempat menyumbang sejumlah dana. Kemudian terjadilah 

pengecekan berita oleh akh Mirza antara abu turob dan akh Arifin. Kemudian si Mas Abu Turob 

S.Ag ini bilang ke akh Mirza bahwa ide tasawwul beli laptop itu dari akh Arifin, maka 

disampaikanlah ke akh Arifin perkataan si Mas tadi. Nah jawaban akh Arifin bahwa beliau 

mengigkari tudingan dan tuduhan si Mas Abu Turob S.Ag ini, dan mengatakan  """Abu turob itu 

dah lama di Dammaj, kalau seandainya ide tasawwul ini dari ana (Arifin) tentu dia tau kalau itu 

adalah tasawwul kenapa dia tidak mengingkarinya"""??? 

Yah apa yang harus diherankan dari orang yang juga tasawwul memiliki ide tasawwul tapi 

ngingkari tasawwul??? Itulah si Mas Abu Turob S.Ag..  

 

Usut punya usut ternyata si Mas Abu Turob ini juga tasawwulan orangnya, walau sebatas tomat, 

pisang dan terong juga laptop. Tapi mana tuh kaidah kog tidak di terapkan??? 

Masa nyuru orang ninggalkan maksiat tapi dia sendiri terus tasawwul??? 

Gimana ini si Mas????? 

 

Abu Fulan, Fulan bin Fulan Al Fulany 

Bocah Dammaj Anti Turoby 

Dammaj, Selasa 24 Jumadil Ula 1430 Hijriyyah 

--- 
 

Apakah Abu Turob dkk. akan berkata, penulisnya majhul, tidak jantan?! 
Yaa memang prinsip hizby majhul itu hanya diberlakukan kepada musuhnya, adapun kepada diri-
diri mereka sendiri? Yaaa ..silakan lihat sendiri aksi kegagahan kumpulan majhulnya:  
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http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/16/mengkritisi-mukhtashar-
al-bayan/  
  
Untuk Penegakan Hukum Hizbi bagi Yayasan, sambil memamerkan kepandaiannya berbahasa 
arab, bersaksi dustapun dilakukan: 

 
http://www.4shared.com/document/ROTjA6CH/Kedustaan_Abdul_Wahhab_

Thowil_.html  
 
 

Majhul kalau saudara kita yang menulis, tetapi kalau “tetangga sebelah” yang menulis ya tentu 
saja tetap salafy asli murni kagak pake basa basi.  
 

Tasawul hizbi kalau untuk pembangunan masjid dan kepentingan umat, kalau untuk kepentingan 
perpisangan, pertomatan dan perterongan afkir panjenenganipun Kanjeng Panglima? Tentu saja 
tetap Salafy asli,murni.  

 
Gambar 20. Screenshot tulisan pemilik Taqdir Gadung Abul Abbas Al Mulkiy yang berakal, 
tembakannya jitu mengenai Panglima Tertingginya sendiri, Abu Turob SAg. 
 

Lha ngemis sambil memamerkan kefasihan bahasa Arab seperti yang dipraktekkan Abu Turob di 
pasar tersebut apakah bagian dari dakwah Salafiyyah? 
 

Kalau di Indonesia, kami menyebutnya GELANDANGAN YANG 
MINTA BELAS KASIHAN. Bukannya da‟i berwibawa apalagi berilmu 
mantap. Lha kok bisa-bisanya, orang yang hampir saja pantas untuk 
mendapatkan gelar “SYAIKH”“ malah berkeliaran di pasar ngemis-
ngemis buah afkiran! Allahu yahdik ya (nyaris jadi) Syaikh! 
 
Tasawul untuk pembangunan ma‟had? Hizby kalau kita yang melakukannya, tapi kalau tasawul 

Lap Top (bukan Lap Pot lho, beda sedikit susunan hurufnya tapi beda jauh susunan fulusnya) ya 
tentu saja gelarnya tetap tak tergoyahnya, Salafy asli murni. Ajiib tapi nyata.  
Demikianlah, prinsip tersebut ditegakkan untuk kita dan “dilipat di saku” kalau untuk beliau-beliau 

sendiri. Masya Allah. 
 
 

 
 
 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/16/mengkritisi-mukhtashar-al-bayan/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/07/16/mengkritisi-mukhtashar-al-bayan/
http://www.4shared.com/document/ROTjA6CH/Kedustaan_Abdul_Wahhab_Thowil_.html
http://www.4shared.com/document/ROTjA6CH/Kedustaan_Abdul_Wahhab_Thowil_.html
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KEDUSTAAN DUSTANYA TUDUHAN DUSTA 
 
Kalau pembaca merasa janggal dengan judul di atas, semoga dengan uraian singkat dan 
pemaparan bukti di bawah ini akan menjadi jelas duduk persoalan “Kedustaan Dustanya 

Tuduhan Dusta” 

 
Sedikit berbicara tentang internet, ada yang menuduh bahwa penulis suka chating. Kalau ada 

pembaca yang menyaksikan tuduhan tersebut, silakan saja pembaca tanyakan dimana buktinya 
bisa disaksikan? Cukuplah Allah sebaik-baik Saksi. 
 

Tetapi kalau menyimpan file kiriman hasil chating, memang benar.  
 
Dikatakan oleh Abu Kholid alias Abu Hurairah (tinta hitam) (ssst... pengakuan dari ustadznya)  

bahwa Muhsin Abu Hazim ternyata berwatak plin-plan!  

 
Gambar 21.  Screenshot hasil chatting dengan Abu Khalid 
 

Selengkapnya: 

http://www.4shared.com/file/YsulpxTU/_2__fbchat.html  
 
Wallahu a‟lam, apakah pengakuan di atas bisa digunakan sebagai modal untuk mengidentifikasi 

kasus kelainan di bawah ini? 

 
MUHSIN ABU HAZIM, SANG PUTERA TERBAIK BANGSA 

 
Gambar 22. Ustadz Muhsin Salah Satu Putra Terbaik Bangsa Indonesia. Salah satunya apa? 
 
Kalau kita pernah mendengar istilah Ustadz Facebook serta fenomena geser manhaj, sekarang 

kita akan mengenal istilah lain, Ustadz SMS (menyebarkan pemikirannya via SMS, apakah beliau 
tidak terlalu PD dengan dakwahnya sehingga memilih menempuh jalur "gratis", murah meriah 
semacam ini? (Berbagai operator seluler menawarkan gratisan SMS, bahkan sampai 1000 

(seribu) SMS!! Pada kenyataannya, untuk mendatangkan 1000 orang di acara Dauroh Syaikhnya 
sangat sangatlah buerat, wallahu a‟lam).  
 

Berawal dari SMS yang disebar luaskan, baik kepada ikhwah yang ternyata juga dikirimkan 
langsung kepada asatidz kita telah menggugah salah seorang saudara kita, Al Akh Abu Naufal 
Tholhah Seno untuk memberikan pernyataan yang dengannya akan tersingkap bahwa keahlian 

http://www.4shared.com/file/YsulpxTU/_2__fbchat.html
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dan kedalaman ilmunya tidak hanya menguasai 7 jenis Qiro‟ah (sebagaimana yang tersebar 
selama ini), bahkan Qiro‟ah ke-8 pun dikuasainya….SMS KADZDZAB (na‟udzubillah)!: 

 

    

 

           

     

Apakah akan aku beritakan kepadamu, kepada siapa syaitan- syaitan itu turun?  
Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak dosa,  

Mereka menghadapkan pendengaran (kepada syaitan) itu, dan kebanyakan mereka adalah 
orang-orang pendusta. 

(Qur’an Surah Asy Syu’araa 221-223) 

 
SURAT PERNYATAAN 

 
Pada waktu Daurah Bantul 29 Rajab 1431H - 11 Juli 2010  yang lalu ana (yang asal Nganjuk) 
bertemu dengan seorang ikhwah dari Nganjuk. Setelah beramah tamah dengan ikhwah tersebut 
tiba-tiba dia bertanya kepada ana, yang membuat ana tersentak kaget: 

 
“Afwan pak, apakah benar tiap 2 bulan sekali asatidz ngumpul-ngumpul di Malang?” 

 

Ketika itu ana langsung bertanya balik, “Apa maksud antum dengan pertanyaan ini?” 
 

“Begini pak, ana dapat SMS dari seseorang namanya Abu Sona Hanto asal Nganjuk”, kemudian 

dia tunjukkan SMS tersebut: 
 
Ust. Abu Hazim

42
 b‟kt: Kemarin ktk ana ngisi di sidoarjo pak budi domisili malang asli 

sidoarjo cerita ke ana bahwa situs dammaj habibah pengelelolanya abdul ghofur almalangi 
tp otak utamax luqman, ahmad khodim dsb,juga sktr 20-50 ustadz selalu kumpul di malang 
2 bln sekali

43
 diantarax lupman,usamah.ahmad khodim,ayip,sewed,fauzan,qomar,afif, abdl 

haq dsb utk membuat makar ttg. s.yahya&dmj serta para pembela dmj.”   
 

Kemudian ana katakan: “Ana kenal sama pak Budi”, ana janji dengan ikhwah itu dan beberapa 

ikhwah Nganjuk lainnya yang ada di tempat tersebut (di bagian masjid Agung Bantul dekat 
bedug) untuk menanyakan SMS tersebut kepada pak Budi,  Insya Allah.  
 

Pada tanggal 5 Sya‟ban 1431H -17/07/‟10 ba‟dal Ashar ana sempatkan untuk ziarah ke pak Budi 
yang tinggal di Perum Sawojajar II Jalan Jaya Simandara II blok 6B No.8/9, ana agak lupa.  
Ana tanyakan masalah SMS tersebut untuk memenuhi janji ana kepada beberapa Ikhwah 

Nganjuk. 

                                                 
42

 Lho kok? Katanya “USTADZ” adalah istilah yang dipakai di kalangan Ikhwanul Muslimin?!  
43

 KADZDZAB!!! “selalu kumpul di malang 2 bln sekali”, duhai  baru kemarin sore Pak Budi 

terpengaruh oleh Para Perusak Dakwah dan sekarang sudah sedemikian berani berdusta kata 
(sebelumnya kami dan para ikhwah di Malang mengenal beliau sebagai sebuah sosok yang 
sangat santun, tutur kata yang lembut dan hangat penuh persahabatan yang baru pindah dari 

Sidoarjo). Inna lillahi wa inna ilaihi raaji‟un.  
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Pak Budi katakan tentang isi SMS tersebut bahwa memang benar ada bagian yang dia 

katakan dan ada 2 (dua) point yang tidak dikatakannya . Ditegaskan oleh pak Budi memang 
sempat terjadi dialog antara dirinya (Pak Budi) dengan Ust. Abu Hazim Muhsin.  
 

Adapun dua poin yang TIDAK DIKATAKAN Pak Budi adalah: 

 
1. “…otak utamax luqman, ahmad khodim dsb”  

2. “utk membuat makar ttg. s.yahya&dmj serta para pembela dmj.”  
 
Kata Pak Budi: 

 

“SMS ini KADZDZAB, ana berlepas diri dengan apa yang tidak ana katakan, selebihnya 

memang benar ana mengatakannya” 

 
Mengingat betapa berbahayanya fitnah ini, tuduhan-tuduhan keji yang tiada terperi dan 

menyangkut nama-nama 20-50 para asatidz kita, maka hanya dengan mengharap ridha   ana 

tergerak untuk membuat tulisan ini (dengan segala resikonya).  

       

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung (Ali „Imran 173) 
 

WALLAHI ini benar-benar terjadi pertemuan ana dengan Pak Budi di kediamannya. 

 
Selanjutnya Pak Budi katakan pada ana dalam pertemuan itu juga (5 Sya‟ban 1431H -17/07/‟10) 

ba‟dal Ashar bahwa dia ingin untuk pindah dari Malang ke Magetan bahkan anak laki-lakinya 
yang di pondok As Salafy Jember sudah dia tarik, juga 2 putra-putrinya yang di Ma‟had As 
Sunnah Malang juga sudah dia tarik (keluar atas permintaan sendiri).  

 
Ana sempat merasa aneh dengan orang ini (Pak Budi), ada apa dia ambil keputusan yang 
demikian?

44
 

Rupanya dia tanggap dengan perubahan sikap ana, buru-buru dia katakan: 
“Begini pak, ana mau tabayun sama ustad Abu Hazim

45
 sekaligus ana mau mencari ketenangan 

hidup beserta seluruh keluarga ana… Kepindahan ana dari Sidoarjo ke Malang juga karena 

alasan yang sama (merasa tidak tenang dengan suasana yang ada)” 
 
(Keinginan Pak Budi untuk pindah sekeluarga ke Magetan dan di sisi yang lain malah 

menegaskan sendiri tentang kedustaan isi SMS Abu Hazim Al Magetani atas nama dirinya) ana 
jadi teringat dengan surat Yusuf 26: 

       …. 

“…dan seorang saksi dari keluarga wanita itu memberikan kesaksiannya..”  

 

Sampai akhirnya ana telepon ikhwah Nganjuk untuk mengabarkan berita ini (SMS 
KADZDZAB) di hadapan Pak Budi, qadarullah tidak diangkat malah Pak Budi minta no. HP 

                                                 
44

 Mengakui kedustaan si ustadz penyebar SMS KADZDZAB tetapi di saat yang sama malah 

ingin pindah dari Malang ke Magetan untuk mendekati si ustadz penyebar SMS KADZDZAB  
45

 Pada catatan di akhir surat pernyataan ini terbukti dari sanad yang lain bahwa SMS tersebut 
memang benar-benar disebarkan oleh Muhsin Abu Hazim Al Magetani. Tabayun kepada seorang 

pendusta? Syari‟at dari mana?  
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akhi yang dimaksud untuk kemudian dia berjanji pada ana untuk menjelaskan duduk 

permasalahannya tentang SMS KADZDZAB tersebut. 

 
Ana kros cek ke ikhwah tersebut, apakah Pak Budi sudah menghubungi antum? Ternyata hingga 
ana tulis masalah ini Pak Budi belum memenuhi janjinya pada ana. Wallahu a‟lam.  

 
Sungguh teramat sangat memilukan bahwa orang yang dijuluki ustadz, semestinya menjadi 
panutan dan memberikan sikap keteladanan malah memiliki kenekatan untuk menyebarkan 

(silakan baca catatan di akhir Surat Pernyataan ini) berita dusta yang menyesatkan dus apalagi 
diatasnamakan orang lain!  
 

Bak pepatah….Lempar batu sembunyi tangan 
 
Orang yang jujur & amanah akan mendatangkan ridhaNya 

Tetapi orang yang dusta & khianat akan mengundang murkaNya 
 
Allahul Musta‟an. 

 
                                                                                                    Malang ba‟dal Isya‟, 
                                                                                                    19 Sya‟ban 1431H   

                                                                                                         31 Juli 2010 
                                                                                                               
 

 
 
                                                                                              (Abu Naufal Tholhah Seno) 

 
Catatan: 

1. SMS dari Abu Hazim ini juga disebarluaskan via internet (facebook) oleh Firman Hidayat 

Abu Kholid Jakarta yang sekarang berganti lagi namanya menjadi Abu Hurairah 
2. SMS ini juga langsung dikirimkan oleh Muhsin Abu Hazim Al Magetani kepada ustadz 

kita ketika Daurah di Veteran. Inna lillahi wa inna ilaihi raaji‟un.  

        
File asli pernyataan di atas bisa dilihat di: 
 

http://www.4shared.com/photo/wxXmCU9H/halaman1.html  
 
http://www.4shared.com/photo/1JiMma09/halaman2.html  
 

http://www.4shared.com/photo/Zu_8YTzx/halaman3.html  
 
 
 

Dengan keahliannya, semoga Abu Fairuz dan Abu Turob sudi melengkapinya dengan 
membawakan dalil-dalil tercelanya kedustaan, memberikan ziyadah dusta terhadap riwayat yang 
disebarkan. 

 
Lha berdusta itu termasuk maksiat apa tidak wahai pak Imam Magetan beserta jajaran bawahan 
kadzdzabnya, berapa puluh ustadz yang telah anda kadzdzabi di SMS tersebut? 

Kalau anda menjawab bahwa KADZDZAB termasuk maksiat maka sebaiknya anda 
mendengarkan suara nashihul amin: 
 

http://www.4shared.com/audio/-
YZGUUsM/pelaku_maksiat_bukan_sunni.html  

http://www.4shared.com/photo/wxXmCU9H/halaman1.html
http://www.4shared.com/photo/1JiMma09/halaman2.html
http://www.4shared.com/photo/Zu_8YTzx/halaman3.html
http://www.4shared.com/audio/-YZGUUsM/pelaku_maksiat_bukan_sunni.html
http://www.4shared.com/audio/-YZGUUsM/pelaku_maksiat_bukan_sunni.html
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Maap lo bukan saya yang menghukumi pelaku maksiat bukan sunni.  

 
Untuk melengkapi permasalahan di atas, kita simak Al Imam Barbahari (yang sudah dicap 
padanya ada pemikiran Takfiriyah) ketika memberikan penjelasan seputar permasalahan ini dan 

semoga Pak Imam Ngapusi tidak merasa “dibela” oleh Imam Barbahari rahimahullah:  
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-

pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-
benarkah/  
 
Tidaklah mengagetkan jika dengan tarbiyah semacam di atas akhirnya sampai pernah muncul 
anak didik yang menganggap dirinya sebagai murid dari Imamuts tsaqalain, Imamnya Jin dan 

Manusia, Yahya Al Hajuri. 
Walhasil… fanatikus hasil didikannya. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-benarkah/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-benarkah/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-benarkah/
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DENSUS 88 & PELECEHAN FIRMAN ABU HURAIRAH 
SI CORONG DAKWAH SMS ABU HAZIM AL KADZDZAB 
 

 

 
Gambar 23. Abu Hurairah alias Abu Khalid tebar SMS Kadzdzab dari salah satu putra terbaik 
Bangsa 

 

 

 
Gambar 24. Komandan Gadungan perintahkan DENSUS menyerbu 
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Pohon dusta itu
46

 telah berbuah ziyadah kedustaan
47

, dan buah kedustaannya (sebagaimana 
keterangan di surat pernyataan di atas) dikirimkan ke corongnya di Jakarta (dan asatidz kita) 

yang kemudian si Corong ini berlagak semena-mena di facebooknya bak seorang komandan 

Densus 88 yang memerintahkan anak buahnya melakukan penyerangan dari hasil informasi 
PALSU Imam Muhsin Al Ngapusi. 
 
Masih kurang juga, dibumbui lagi SMS kedustaan tersebut oleh sekutunya, Fery Desrianto yang 

menghubung-hubungkannya dengan jejak langkah teroris Nordin Top. Inna lillahi wa inna ilaihi 
raji‟un.  
 

http://www.4shared.com/document/_xBwGeWc/kadzdzab_Abu_Hurairah___
sms_ka.html  
 

Benar-benar pemandangan sekumpulan perkadzdzaban Salafy “Asli-Murni” tidak majhul yang 
sama sekali tidak menyejukkan padang pasir. 
 

SMS Imamnya ahli ngapusi, merekrut orang baru yang juga ngapusi (yang mending masih jujur 
mengakui keabsahan gelar SMS Al Ngapusi), dibumbui oleh tukang fitnah dan tukang ngibul Al 
Jakarti, si Ferypun tak lupa meraupi fitnah dan kepalsuan dengan jejak basi Nordin Top yang 

Khariji. DENSUS 88 dilecehi dan diperintahkan untuk mengeksekusi dari hasil olah data 
kedustaan yang disebarkan Imam Al Ngapusi!! Ittaqillah ya Muhsin. 
 

Ini semua adalah pelecehan wahai Muhsin Magetan (smg Abu Fairuz n 
Kanjeng Abu Turob SAg. Juga ikutan membaca)!! Pelecehan terhadap 

Aparatur Pemerintah, DENSUS 88, pelecehan terhadap Al Haq dan 
penipuan ummat!! 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

                                                 
46

 Lihat kembali catatan kaki no. 14 
47

 Lihat kembali pengakuan Pak Budi kepada Abu Naufal tentang 2 poin kedustaan SMS Muhsin  

http://www.4shared.com/document/_xBwGeWc/kadzdzab_Abu_Hurairah___sms_ka.html
http://www.4shared.com/document/_xBwGeWc/kadzdzab_Abu_Hurairah___sms_ka.html
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MEMBURU DAN MENEMBAK JITU 
 ABU KHALID ERIC PERKASA ERIC KONAK 

DUKETEKGUEBAU48 BADAR MOBBA PENJARAH 
DEADCALIFORNIA 

ABU HURAIRAH Kg.49, DR.jW50, MBA.D51, Lp.Z52, Mckr53 
AKTOR PENTING PEMBUSUKAN DAKWAH 

 

 
 

Firman Abu Hurairah: Masa bocorin status ane duda ? 

 
Gambar 25.  Screenshot komentar anto di bocalus 
 

Na‟udzubillah. Si mulut kotor corong SMS Muhsin Abu Hazim itupun akhirnya mengumpat …. 

 
Abu Hurairah  waduh gan kurang asem banget tuh orang (antosalafy)  

                                                 
48

 Si Bejat! 
49

 Komandan gadungan 
50

 Di Rumah jagain Warnet  
51

 Masa Bocorin status Ane Duda 
52

 Lelaki pengajak Zina 
53

 Mucikari_pimp bordil  
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masa bocorin status ane DUDA ? bisa turun pasaran dah.dodol emang tuh 
orang…….memang yang ada di bocoralus BOCOR SEMUA…..rahasia orang ude di simpen baik 

baik eh kebongkar juga. 
2 hours ago · Comment · Like 
 

 
Gambar  26. Screenshot isi fb Abu Hurairah alias Abu Kholid alias Firman Hidayat  
 
 

(maap kagak bisa sembunyikan senyum) hehehe… apakah kasus di atas dapat digolongkan 
sebagai sebuah modus penipuan… keperjakaan?   
Adakah tema lain selain tema "naikkan pasaran", menipu kaum hawa agar sudi menjadi istrinya? 

Wallahu a'lam. Wa‟iyadzubillah. 
 
Ya Abu Hurairah alias Abu Kholid alias Firman sang komandan gadungan ini ternyata bukan 

suka nongkrong di warnet tetapi malah mengaku sebagai penjaga warnet! 
 

 
Gambar  27. Screenshot isi fb Abu Hurairah Dr.jW (Di Rumah jagain warnet)   

 
Pada awalnya kita mengamati sepak terjang orang ini, sungguh dia tidak ada kaitannya sama 
sekali dengan permasalahan fitnah Yaman.  

Sepakterjangnya pertama kali terdeteksi di situs Ikhwanul Muslimin, mykuran menyamar sebagai 
sosok "bermanhaj Salafy" dengan pekerjaan melekatkan image bengis, buruk, jahat dan kejam. 
Menggembar-gemborkan diri sebagai mantan Laskar Jihad, main ancam, bantai seenaknya. 

Wal'iyadzubillah. 
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Gambar 28. Abu Khalid 8 Mei 2009 dengan nomor HP 02198833323/085885800080 
 
Muncul di situs hiphopindo dengan beragam identitas, deadcalifornia, mobba, duketekguebau, 

badar dll dengan karakter mulai biasa saja, jualan baju sampai karakter bejat dengan ucapan-
ucapan buruk, busuk, asusila, porno aksi sampai pornografi super bejat (mempertontonkan 
gambar kemaluan(nya?)!!!) Na''udzubillah. 

 
Kalau ada pembaca yang kurang sependapat dengan istilah "bejat " yang saya pakai untuk 
menggambarkan kekejian kelakuan orang ini

54
, maka cukuplah pengakuannya sendiri bahwa dia 

memang bejat: 
 

http://bocoralus.wordpress.com/2009/08/26/eric-mobba-walaupun-gue-

bejat-bro-tapi-ga-salahkan-gue-cari-perawan/  
 

Melihat kondisi yang sedemikian mengerikan, sepak terjang Firman Hidayat yang (ternyata 
memiliki sekian banyak nama alias dan karakter) mengaku sebagai Mantan Laskar Jihad dan 
yang lebih lebih besar dari itu fitnahnya adalah upayanya untuk melekatkan image buruk dan 

jahat terhadap manhaj Salaf di situs Ikhwanul Muslimin mykuran maka muncullah upaya untuk 
memperingatkan kepada segenap ikhwah dan akhwat betapa berbahayanya penyusup ini! 
Kenapa akhwat juga diperingatkan? Karena Firman juga getol untuk menggaet wanita sebagai 

mangsanya.    
 
Satu demi satu jejak-jejak kejahatannya di dunia maya diungkapkan dengan bukti-bukti yang 

nyata, maka mulailah Firman Hidayat merasa terancam "tugasnya" untuk merusak image Salaf 
sebagai dakwah yang mubarakah. Mulailah dia menggunakan taktik lari dan lari sambil berupaya 
menghapus jejak-jejak kejahatannya. Situs-situs yang mampu dikendalikannya, dikosongkannya 
dari postingan-postingan kebusukan yang pernah ditampilkannya. Sebagiannya berhasil (walau 

sempat juga dia kedahuluan karena sebagiannya sudah terlebih dahulu disave sebagai bukti).  
 

Demikianlah sampai kemudian dia membuat website "frustasi" salafyindependent, 
mengambil artikel-artikel yang sekiranya bisa mendukung tugasnya (merusak dakwah), 
melekatkan image yang buruk dan jelek tentang gambaran manhaj Salaf dan dakwahnya di 

Indonesia,  sambil masih terus berupaya menghapus rekam jejak kejahatannya.  
 
Tidak ada hal lain yang bisa mengamankan "tugas pembusukan dakwah" kecuali dia harus 

memakai topeng baru, nomor HP baru dan mendapatkan "host" baru yang bersedia untuk 
mengamankan si destroyer dakwah ini….. 
 

Perburuan dan pengejaran masih terus dilakukan ketika kita semua akhirnya dikejutkan oleh 
mulut besarnya: 

                                                 
54

 Atau ada saran, istilah yang lebih tepat untuk menggambarkan orang yang berani 

mempertontonkan gambar (maaf) kemaluan(nya?)????!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  

http://bocoralus.wordpress.com/2009/08/26/eric-mobba-walaupun-gue-bejat-bro-tapi-ga-salahkan-gue-cari-perawan/
http://bocoralus.wordpress.com/2009/08/26/eric-mobba-walaupun-gue-bejat-bro-tapi-ga-salahkan-gue-cari-perawan/
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Gambar 29. Screenshot isi fb Abu Khalid alias Abu Hurairah dijodohkan dengan ustaduna 

 
Bukan hanya "host" baru yang mendukung "tugas pembusukan dakwah" yang dia dapatkan, 
bahkan kokohlah kedudukannya sebagai corong penting PEMBUSUKAN DAKWAH  

 
Sebelum kita lanjutkan sepak terjang sang tokoh fenomenal ini, sebaiknya kita simak dulu betapa 
pentingnya tamu kita yang satu ini… 

 

Sejenak bersama si Corong Dakwah SMS 

 

 
Gambar 30. Screencshot isi fb Abu Hurairah,,,peluang untuk mengHAJR Al Ustadz Dzulqarnain 
Al Makassari  
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Gambar 31.  Screenshot isi fb Abu Hurairah,emangnya situ hadir ya?  
 

 
Gambar 32.  Screenshot isi fb Abu Hurairah, kebersamaannya dengan Abu Hazim dan Abu 
Mas'ud 
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Gambar  33. Tobat, sudah mendapatkan SK langsung dari Syaikhuna, "boleh" mentahdzir  

 
Sesungguhnya persoalan si Firman (sungguh dia tidak pantas menyandang nama ini) yang terus 
mendapatkan amunisi SMS dari "majikannya", Muhsin Abu Hazim, terang-terangan menyuarakan 

kelompoknya untuk menghiasi blognya tidaklah sekadar persoalan Rapper atau bukan, penipuan 
status duda atau lajang, penjaga warnet bahkan jauh lebih khabits dari itu semua!  
              

Adakah "rahasia" (maksudnya kita belum tahu tetapi khalayak malah sudah tahu) lain yang 
"TIDAK DISIMPANNYA" alias dipamerkannya kepada dunia  yang belum kita ketahui? 
Seberapa banyak dia berperan dengan nama berbeda beda sesuai jenis "pekerjaannya" masing-

masing? Tetapi sebelum itu mari kita lihat lagi dari apa dia bertaubat? 
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Gambar  34.  Screenshot isi blog Abu Hurairah, dibongkar kejahatannya akhirnya tobat secara 

jantan mengakui…sibuk dengan dunia… menjual PULSA, HP SECOND dll…toko baju hip hop, 
membuat lagu RAP 
 

Saya tanya kepada pembaca sekalian, apakah si Firman (entah ini nama aslinya atau nama 
samaran lainnya) di taubat "Jantan"nya menyinggung "taubatnya" sosok yang bernama Badar, 
ikhwan salaf yang mencari Akhwat yang siap menikah? 
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Gambar 35. Screenshot Proposal Tasawul Akhwat, Badar Ikhwan Salaf, lajang 31 th (jalan 32th), 
contack 02198833323 / 0858 858 00080 

  
Kalau ada pembaca yang ragu-ragu, apa hubungannya Firman Hidayat dengan Badar? Apakah 
kedua nama tersebut memiliki jasad yang satu? Semoga 6 bukti tasawul wanita dibawah ini bisa 

membantu anda meyakininya…tanpa ragu! 
 

 
Gambar 36. Screenshot Proposal Tasawul Ukti ke 6 Wanita Sukaligus, a/n firman hidayat 

badarhiphopshop@yahoo.com hubungi 02198833323 / 0858 858 0080
55

 

                                                 
55

 Wallahu a'lam, apakah karena demam panggung dan begitu menggebunya "menjaring cinta" 

sehingga menulis no HP ke-2 pun sampai kurang nol-nya yang mestinya 0858 858 00080 
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Iya, tak cukup si pengusaha ini membuat toko dengan nama “MOBBA FACTORY OUTLET”, 

setelah itu muncul kelicikannya untuk membikin rusak nama perang jihad BADAR dengan musik 
maksiat itu, ditempelkanlah nama BADAR dengan HIPHOP, jadilah nama tokonya sebagai 
BADAR HIPHOP SHOP. 

 
Seperti apa profil usaha badarhiphopshop sang pembuat Tasawul Jodoh ke 6 Ukti? 

 
Gambar 37. Screenshot sosok pengusaha Hiphopshop Badar Al Jakarti contack 

081388356315/02198833323  
 

 
Gambar 38. Screenshot alamat toko Badarhiphopshop di hiphopindo.yuku.com/topic/4421, sms 

0858 858 000 80  
 

                                                                                                                                                 
akhirnya salah tulis 0858 858 0080. Proposal Tasawul Ukti di Co-Pas 6 kali yaa identiklah 

samuanya. 
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Gambar 39. Screenshot foto toko Badarhiphopshop di hiphopindo.yuku.com, contack person 
02198833323 / 0858 858 000 80  

 

 
Gambar 40. Screenshot fb Abu Khalid alias badarhiphopshop, no .ponsel: 0858 858 00080, 
02198833323 
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Perburuan dilanjutkan sehingga titik tembaknya terfokus: 

 
Gambar 41. Alamat lengkap di iklan baris plus nomor telepon kebesarannya 

 
Saya tanyakan lagi: Apakah Firman (dan sungguh tidak pantas dia menyandang nama tersebut) 
menyebut-nyebut sosok bernama DEADCALIFORNIA lengkap dengan dua tanduk di kepalanya? 

 

 
Gambar 42. Munculnya sosok DEADCALIFORNIA dengan tingkah polah mesum dan bejatnya 
lengkap dengan nomor HP kebesaran 0858 858 00080 
 

Saya tanyakan lagi: Apakah Firman (dan sungguh tidak pantas dia menyandang nama tersebut) 
menyebut-nyebut sosok "SUPERBEJAT-PORNOAKSI" bernama DUKETEKGUEBAU? 
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Gambar 43. Screenshot Kebejatan Pornoaksi profil DUKETEKGUEBAU/MOBBA 
 
Kalau pembaca ada yang bertanya: benarkah si profil superbejat -pornoaksi DUKETEKGUEBAU 

alias Mobba adalah Firman Hidayat Silalahi alias Badar Al Jakarti Hiphopshop alias Abu Khalid Al 
Jakarti alias Abu Hurairah? 
 

Berikut petikan hasil wawancara dengan Eric Mobba: 
...… 
"10.Anda tiba menjadi lebih religius (terlihat dari post ingan anda di forum), merubah nama anda 

menjadi Abu Khalid, merubah nama toko anda jawab: menjadi Badar Hiphop Shop dan 
mengambil tema Badar Hiphop Muslim Militan, ada apa sebenarnya? Apa yg anda rasakan? 
ehm kami mengubah tuk perbaikan.akhir2 ini memang kondisi ekonomi indonesia terpuruk.kami 

mengubah tema tuk tidak menampakkan glomour di hadapan masyarakat luas..lebih 
mengarahkan perbaikan perilaku n semangat mencari nafkah.adapun abu khalid itu nama yang 
sudah lama sata pakai.BADAR label dari kami tuh merubah MOBBA sekuler kearah 

islami.muslim militan MILITANSI memang terkadang di indetikan dengan JIHAD kami mengubah 
buka karena bisnis memang di kwatirkan pihak2 non muslim memandang lain.kami mengartikan 
MILITAN tentara melawan hawa nafsu dengan berpakaian LORENG2.  

11. Definisikan kata-kata berikut:  
Hiphopindo: forum terbuka tuk menyuarakan pendapat atau opini  
Bloodz : SAUDARA SEDARAH 

Gangsta :KERASNYA KEHIDUPAN 
Homicide : KOMUNIS 
John Doe : PENDIRI WEB HIP HOP LOKAL 

Fruity Loops :SOFTWARE BEAT 
MPC :HARDWARE BEAT 
Iwa K : RAPPERS TERTUA 

Jakarta : FIRST BISNIS  
Batam : LAHAN PERGERAKAN HIP HOP  
Jovee :KOCAK 

Mobba :NAME GIMMICK 
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12. Pesan-pesan untuk orang yg tidak suka kepada anda? 
adapun semuan gue lakukan di forum itu hanya trik melihat perilaku2 sesama rappers,jadikan 

sumber anak didik kami tuk berhati hati bersosilisasi………………..kami bergerak tanpa KALIAN.  
nama saya firman hidayat SILALAHI." 
 

Begitu wawancara di atas muncul, datanglah komentar dari si Badar penyusup:  
 
BADAR // October 15, 2008 at 4:50 pm | Reply  

bismillah,asalamualaikum.  
eh busyet dah kok jadi begini,………….ngumpet.  
[http://pisciotta.wordpress.com/2008/03/29/interview-with-mobba/]

56
 

 
“Seribu” nama tapi hanya satu jasad, sebuah Persaksian Intern, RUU Itikad Baik terhadap 
MOBBA: 

 

  
Gambar 44. Screenshot RUU Itikad Baik terhadap MOBBA dari intern  komunitas HHI, 
MOBBA/MOBBA2/DUKETEKGUEBAU/RAPMUJADID/FIRMAN 

 
Oke Pasal Pertama:  
1. Segala masalah masa lalu 
MOBBA/MOBBA2/DUKETEKGUEBAU/RAPMUJADID/FIRMAN akan segera 

diselesaikan dan dianggap berlalu. Segenap anggota forum HHI.NET wajib menerima MOBBA 
dengan segala kekurangan dan kelebihannya.   

(http://hiphopindo.yuku.com/reply/43486/t/RUU-ITIKAD-BAIK-TERHADAP-
MOBBA.html#reply-43486 ) 
 

Saya tanyakan kepada Muhsin, Abu Fairuz, Abu Turob dan tim Apelnya: 
Apakah Firman (dan sungguh tidak pantas dia menyandang nama tersebut) menyebut-nyebut 
sosok "jantan" bernama Eric Konak dengan madzhab kebinatangan yang diumumkannya kepada 

dunia bahwa dia adalah penganut TASAWUL call me plz (maaf) FATNER SEX? 
 

                                                 
56

 http://www.4shared.com/document/NWsx8oJP/Interview_With_Mobba___Aksara_.html   

http://hiphopindo.yuku.com/reply/43486/t/RUU-ITIKAD-BAIK-TERHADAP-MOBBA.html#reply-43486
http://hiphopindo.yuku.com/reply/43486/t/RUU-ITIKAD-BAIK-TERHADAP-MOBBA.html#reply-43486
http://www.4shared.com/document/NWsx8oJP/Interview_With_Mobba___Aksara_.html
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Gambar 45. Screenshot profiles bejat Eric Konak Lp.Z (lelaki pengajak Zina) 
 

 
Gambar 46. Screenshot badarhiphop producer

57
 

 
Pemburuan terus dilakukan terhadap Eric Konak si maniac…hasilnya? 
Bandingkan foto di atas dengan sosok di bawah ini:  

                                                 
57

 Gambar utuhnya diarsipkan di http://a.imageshack.us/img828/8329/badar.jpg  

http://a.imageshack.us/img828/8329/badar.jpg
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Gambar 47. Screenshot akun friendster MOBBA‟S photo identik dengan profil Eric Konak!! 

 
Profil utuhnya diarsipkan di: 

 

http://a.imageshack.us/img202/3360/mobbakonak.jpg  
 

Mau bersembunyi dimana lagi? Tembakan jitu tepat mengarah ke Eric Konaknya Abu Hazim 
Muhsin Putra Terbaik Bangsa Indonesia!! 
 

Muncullah identitas lain, DEADCALIFORNIA, sang PETINJU (hit me Saykoji Badar): 

 
Gambar 48. Screenshot badarhiphopshop deadcalifornia dengan dua tanduk 
 

http://a.imageshack.us/img202/3360/mobbakonak.jpg
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Gambar 49. Screenshot HP tenarnya di bisnis rapper dan aksesories 081388356315, 1 

September 2009, 12 Desember 2009, 16 Maret 2010, 31 Maret 2010 masih aktif bergerilya 
 
Wallahi sungguh sangat menyedihkan bahwa hamba yang sangat miskin ini (yang sangat butuh 

ampunanNya, Allahummaghfirli) harus mengungkapkan semuanya yang sebenarnya tak layak 
untuk ditampilkan.  
 

Akan tetapi karena gerakan perusakan dakwah Muhsin Abu Hazim-Firman telah semakin 
menggila dan hizbiyyun pun ikut bergembira dengan munculnya blog perusak dakwah yang 
dikendalikannya, maka jalan sangat sangat pahit haruslah ditempuh agar semuanya menjadi 

jelas, terang benderang, tak ada lagi yang harus ditutupi agar tampak sejelas-jelasnya siapa 
sosok yang harus diwaspadai dan betapa berbahayanya manuver-manuver yang dilakukannya 
dalam tugasnya untuk menghancurkan dakwah Ahlussunnah..  
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Gambar 50. Screenshot petualangan mobba dengan nomor HP kebesarannya, 

(02198833323/08999918222/085885800080) 
 
Bahwa di sana ada “kolaborasi dakwah nyentrik” dengan sosok Pembusuk Dakwah yang 

memiliki berbagai macam nama alias (dan pemaparan bukti di atas belum selesai) akan tetapi 
memiliki satu jasad yang sama, Firman Hidayat Silalahi hadahullah dengan profesi yang berbeda 
beda!  

Berperan sebagai:  
Badar ( 02198833323 / 085885800080 ) 
Badar Al Jakarti ( 081388356315 / 02198833323) 

DUKETEKGUEBAU 
Abu Khalid Al Jakarti (badarhiphopshop@yahoo.com  085885800080 / 02198833323),  
Firman Hidayat (badarhiphopshop@yahoo.com  02198833323 / 0858 858 0080),  

Mobba (02198833323/08999918222/085885800080 ) 
Mucikari (pimp_bordil@yahoo.com, 0858 858 00080 / 021 988 33323) 
Penjarah (boroklecet@yahoo.com  085885800080 / 02198833323 ) 

Eric Perkasa (eric18cm@yahoo.com, 02198833323 / 085885800080) 
Eric Konak (02198833323/085885800080) 
Abu Khalid (02198833323 / 081388356315) 

 

 
Gambar 51. Screenshot isi fb Abu Hurairah SANG PENJUANG GANTENG INI 
(SYUHADA)…GENJOT LAGI GAN 
 

Tak cukup menghinakan perjuangan para shahabat di peperangan Badar dengan cara 
menggabungkannya dengan bisnis hiphopnya menjadi badarhiphopshop. 

mailto:badarhiphopshop@yahoo.com
mailto:badarhiphopshop@yahoo.com
mailto:pimp_bordil@yahoo.com
mailto:boroklecet@yahoo.com
mailto:eric18cm@yahoo.com
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Tak cukup menghinakan kehormatan shahabiyyun jalil Abu Hurairah radhiyallahu „anhu dengan 
mencomot nama beliau dalam menebarkan fitnah dan kerusakan. 

Tak cukup itu semua sampai akhirnya dia mengumumkan untuk berpetualang fitnah dengan 

memakai nama Nabi besar Muhammad : 

 

 
Gambar 52. Perburuan terus dilakukan sehingga diapun berganti topeng… 

Abu Hurairah alias Muhammad 
 
Walaupun hamba harus mempertaruhkan nyawa karena membongkar apa yang memang harus 

dibongkar!!! Sekaligus sebagai hujjah terhadap hizbiyyun yang mencibir dakwah dengan 
berlandaskan pada isi blog si free sex pemuas nafsu, pembusuk dan perusak dakwah yang 
menyamar sebagai seorang Salafy!!! Tidakkah kalian bangga –wahai hizbi- menghina 

Ahlussunnah dengan bersandarkan jasa seorang MUCIKARI/pimp_bordil?!! Apa buktinya??? 
 
Wahai Muhsin, wahai Abu Fairuz, Abu Turob dkk. apakah sosok itu yang menghiasi apel 

berulatmu telah menyatakan bertaubat dari kegilaan dan kebejatannya yang diumumkan kepada 
dunia?!!

58
  

(Seperti standar biasanya, kirim segera telegram kilat minta dia tulis dan umumkan taubat  karena 

ketahuan bejat dan langsung tancap gas lanjutkan tugas dakwah…? GENJOT LAGI GAN..)  
 
Atau kalau engkau wahai Muhsin ingin mengenal lebih dekat profil Eric Konakmu ini maka telah 

kusiapkan rinciannya: 
 

                                                 
58

 Sungguh kita semuanya tiada yang sempurna, tak kan mungkin lepas dari dosa dan 
kesalahan. Adapun memamerkan kekejiannya, mempertontonkan kemaluan(nya?) kepada 

dunia????? Ini adalah kegilaan di atas kegilaan dan di atas gila-gilaan dan mengandung ajakan 
untuk berbuat gila-gilaan. Selayaknya dia mendapatkan hukuman berat atas kegilaannya dan 
bukannya malah mendapatkan tempat penting untuk ikut serta bersama -sama melakukan 

pembusukan dakwah dan mencabik-cabik dakwah di Indonesia!!  
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Gambar 53.  Screenshot profiles friendster Eric Konak's 
 
Semoga Allah mengampuni hamba karena menampilkan bukti pameran kebejatan dan asusila di 

atas dan semoga semua yang berbangga-bangga segera tersadar, dengan siapa mereka bahu 
membahu. Rabbighfirli. 
 

Belum selesai wahai Muhsin, apakah si "jantan" itu menyinggung-nyinggung taubatnya sosok 
yang bernama Eric Perkasa plus pekerjaannya?

59
 

 
Gambar 54. Screenshot petualangan bejat Tasawul ML si Eric Perkasa 02198833323 / 0858 858 

00080  

                                                 
59

 Maaf, link hamba sensor, ucapan bejatnya juga harus hamba sensor. Kalau Muhsin Abu 
Hazim, Abu Turob dkk. menghendaki bukti seutuhnya, silakan kirim PROPOSAL TASAWUL 
BUKTI BEJAT kepada saya. Nanti akan saya pertimbangkan terlebih dahulu, apakah meluluskan 

tasawul paduka atau saya tolak.   
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Menjelajahi dunia kekejian tak peduli aturan Ar Rahman….  

 

 
Gambar 55. Screenshot petualangan bejat Tasawul ML si Eric Perkasa 02198833323 / 0858 858 
00080 

 

 
Gambar 56. Screenshot petualangan bejat Tasawul ML si Eric Perkasa 02198833323 / 0858 858 
00080 

 
Sekali lagi saya tanya kepada Muhsin Abu Hazim Al Kadzdzab, apakah ada pernyataan 
taubatnya seorang MUCIKARI (pimp_bordil)?? Kalau tidak, silakan cek bukti di bawah ini….  

 

 
Gambar 57. Screenshot sosok Mucikari, pimp_bordil@yahoo.com, 0858 858 00080 / 021 988 

33323  
 
Dari sekian banyak bukti, ada satu bukti yang tidak mungkin tega hamba tampilkan karena 

betapa beratnya kegilaan si Eric ini….(maaf) paraaaaaah bejat. 
 
Allah, Allah…bukan Apel Manalagi Asli Malang ini tapi Apel Perkasa Apalagi ni mas Muhsin, mas 

Abu Turob SAg. Sp.M dan mas Abu Fairuz yang cerdas?  
 
Eh malah Apel Manalagi Yamannya di hiasi dengan isi blog si Firman DuLa (Duda Ngaku 

Lajang). Yaaa nasib…Apelnya berulat (maaf) MUJAHIRIN KHABITS AL KADZDZAB. Siapa yang 
mau santap ..? 
 

Kalau begini…pinter yang mana? Mas Muhsin, Mas Abu Turob SAg. dkk. ataU mas Firman Kg. 
(Komandan gadungan), Lp. (Lajang palesu), Lp.W, Mckr.? Yaa pinter semuanyalah. 

 

mailto:pimp_bordil@yahoo.com
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http://bocoralus.wordpress.com/2010/07/15/firman-ngaku-sbg-pembual-
dgn-mulut-berkata-kotor/  
  

http://bocoralus.wordpress.com/2010/07/28/janji-sang-pembual-ngaku-

mandiri-tapi-butuh-mondok-lagi/ 
 
Rantai kedustaan yang mereka rangkai telah menghasilkan QIRO‟AH KE-8, permainan dusta dari 

si keji yang hina hina dan menghinakan.  
 

Maka berhati-hatilah wahai para akhwat! Jangan kalian terpedaya dengan 

pameran hartanya untuk memikat, walau dijodohkan oleh si Kadzdab 
Muhsin Syaikhul Qiroat dengan Eric si Penyusup Maniac. 

 

Kita katakan:  

KEPADA YANG KAMI HORMATI 

BAPAK-BAPAK DENSUS 88  
 
ADA PENYUSUP BEJAT SANGAT BERBAHAYA BERKELIARAN 

FIRMAN HIDAYAT SILALAHI ALIAS BADAR ALIAS DEADCALIFORNIA 
ALIAS MOBBA ALIAS DUKETEKGUEBAU ALIAS ERIC PERKASA ALIAS 

ERIC KONAK ALIAS MUCIKARI ALIAS ABU KHALID AL JAKARTI ALIAS 
ABU KHALID AL SAMURAI ALIAS ABU HURAIRAH alias… 
MENCORENG MORENG KEMULIAAN ISLAM 

DEMI HANCURKAN DAKWAH     
TAK TAHU DIRI MAIN PERINTAH DENSUS 88 
KOMANDAN GADUNGAN TAK TAHU ATURAN   

FITNAH KEJI TANPA UKURAN 
DI FACEBOOKNYA SEBAR SMS SI MAJIKAN  

IMAM NGAPUSI,  MUHSIN PENDUSTA DARI MAGETAN 
YANG PUNGUTI REMAH BAWAHAN  
DARI PAK BUDI YANG BARU DIMAKAN 
 
Bagi pembaca yang telah mengikuti kasus Daurah Magetan di Ngawi, tentu keahlian Ilmu Ngibul 

regu Abu Hazim Muhsin- Hasan Ngawi semacam ini tak mengagetkan lagi.  
Simak kembali rentetan seri Ngibulnya yang sampai 9 etape: 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/24/ada-apa-dengan-daurah-
ngawi-magetan-1/  
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/26/ada-apa-dengan-daurah-
ngawi-magetan-2/ 

 
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/28/ada-apa-dengan-daurah-
ngawi-%E2%80%93-magetan-3/ 

 
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/30/ada-apa-dengan-daurah-

ngawi-%E2%80%93-magetan-4/ 
 

http://bocoralus.wordpress.com/2010/07/15/firman-ngaku-sbg-pembual-dgn-mulut-berkata-kotor/
http://bocoralus.wordpress.com/2010/07/15/firman-ngaku-sbg-pembual-dgn-mulut-berkata-kotor/
http://bocoralus.wordpress.com/2010/07/28/janji-sang-pembual-ngaku-mandiri-tapi-butuh-mondok-lagi/
http://bocoralus.wordpress.com/2010/07/28/janji-sang-pembual-ngaku-mandiri-tapi-butuh-mondok-lagi/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/24/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-magetan-1/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/24/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-magetan-1/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/26/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-magetan-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/26/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-magetan-2/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/28/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-3/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/28/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-3/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/30/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-4/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/06/30/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-4/
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http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/03/ada-apa-dengan-daurah-
ngawi-%E2%80%93-magetan-5/ 

 
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/03/ada-apa-dengan-daurah-

ngawi-%E2%80%93-magetan-6/ 
 
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/04/ada-apa-dengan-daurah-

ngawi-%E2%80%93-magetan-7/ 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/06/ada-apa-dengan-daurah-
ngawi-%E2%80%93-magetan-8/ 
 

Begitu parahnya kedustaan-kedustaan yang dilakukan sehingga memaksa segenap Asatidzah di 
Ngawi dan sekitarnya untuk mengumumkan sikap berlepas diri dan tidak mau ikut 
bertanggungjawab dari acara tersebut: 

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/07/ada-apa-dengan-daurah-
ngawi-magetan-9/ 
 

Lihat pamfletnya disini : 

http://img7.imageshack.us/img7/4910/daurohngawi.jpg 

http://img141.imageshack.us/img141/4910/daurohngawi.jpg 

 
Lihat bukti ngibul lainnya di bawah ini, mencomot nama ustadz tanpa babibu alias permisi dulu: 

 

http://www.4shared.com/document/tkWIIitd/NGAWINgibul1.html  
 

Allahul musta‟an, regu Dakwah Ngibul dari Magetan.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/03/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-5/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/03/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-5/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/03/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-6/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/03/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-6/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/04/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-7/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/04/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-7/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/06/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-8/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/06/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-%E2%80%93-magetan-8/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/07/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-magetan-9/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/07/ada-apa-dengan-daurah-ngawi-magetan-9/
http://go2.wordpress.com/?id=725X1342&site=daurohsampung.wordpress.com&url=http%3A%2F%2Fimg7.imageshack.us%2Fimg7%2F4910%2Fdaurohngawi.jpg&sref=http%3A%2F%2Fdaurohsampung.wordpress.com%2F2009%2F06%2F28%2Fpamflet-dauroh-ngawi-kelihaian-panitia%2F
http://img141.imageshack.us/img141/4910/daurohngawi.jpg
http://www.4shared.com/document/tkWIIitd/NGAWINgibul1.html
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MEREALISASIKAN NASEHAT ASY SYAIKH RABI’ HAFIDHAHULLAH 
BUKANLAH MAKAR TERHADAP HAJURI 

DAN BUKAN PULA MEMBENTUK NEGARA DI DALAM TANAH!!  
 
Melihat Sang Imam sampai serampangan mencomot Jubir SMS sekelas Komandan Gadungan, 
Lajang Palsu yang mensyarah tak karuan, Densus 88 dijadikan bahan olokan dan permainan.  

 
Gambar  58. Screenshot fb Abu Hurairah alias Eric Konak, menyerang DARUL HADITS 
DAMMAJ… 
 
Alhamdulillah bahwa DENSUS 88 bukanlah detasemen khusus anti teror yang mudah diatur 

apalagi terpancing oleh provokasi penyusup bejat Abu Khalid alias Firman Hidayat alias Abu 
Hurairah alias Mobba alias Duketekguebau alias Badar Alias Eric Perkasa alias Eric Konak dari 
perusahaan free sex!! 

 

 
Gambar 59. Screenshot petualangan bejat PENJARAH boroklecet@yahoo.com, 0858 858 00080 
/ 02198833323 alias Eric Konak alias Abu Kholid alias Abu Hurairah  
 

Ini adalah bukti yang paling nyata bahwa orang ini benar-benar pembusuk dakwah, penyusup 
keji, Mujahirin Sejati, yang memang masuk menyamar dengan tugas untuk merusak dan 

menghancurkan dakwah serta mencabik-cabiknya. Memprovokasi 
DENSUS 88 agar menumpas para 
du'at Ahlussunnah dengan 

mailto:boroklecet@yahoo.com
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informasi PALSU DAN DUSTA
60

 
DARI MUHSIN ABU HAZIM AL 
KADZDZAB!!  
Sungguh Allah tidak akan ridha dengan perbuatan keji kalian wahai khabits pendusta dari 
kumpulan pendusta!! 
 

 
Gambar 60. Screenshot blog Eric Konak yang menyamar sebagai Salafy, tampak tulisan air 
matanya mengalir setelah mendapatkan amunisi SMS KADZDZAB dari Abu Hazim Muhsin 
 

Kilas Balik. Masih segar dalam ingatan kita bagaimana si Eric Konak agen dakwah Muhsin Abu 
Hazim Magetan ini gagal total dalam upayanya untuk menebarkan keresahan dengan cara 
mengadu domba asatidzah di kota Malang: 

 

 
Gambar 61. Screenshot isi fb penyusup, Abu Khalid alias Abu Hurairah, menebar fitnah dan 
dusta tanpa ukuran 

 
Dimana dia masuk menyamar sebagai Salafy, di situlah fitnah dan huru hara terjadi…  
 

                                                 
60

 Yang telah diberinya pula ziyadah dan syarah kedustaan demi kedustaan  
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Gambar  62. Screenshot komentar di bocoralus terkait keberhasilan "tugas Firman" di Batam 
dalam merusak image dakwah Salaf  sehingga dibenci masyarakat 
 

Masih segar pula ingatan kita ketika penyusup ini masuk menyamar sebagai seorang Salafy 
untuk mengobrak-abrik dan merusak image dakwah Salaf di situs Ikhwanul Muslimin, mykuran.  
 

Maka perburuan dan pengejaranpun mulai dicanangkan untuk menyingkap dan membongkar 
makar dan kejahatan Firman Mobba Eric Konak dalam mencabik-cabik dakwah Salaf atas nama 
Salaf. Sampai akhirnya dia lari dan lari sambil berupaya keras menghilangkan dan menghapus 

jejak-jejak kejahatan kejinya yang bertebaran. Sungguh kamu tidak akan tenang wahai Mobba 
dalam mengumbar kejahatan dan kejejianmu. Panah-panah bukti nyata kebusukanmu masihlah 
bertebaran untuk terus mengejar dan menyingkap jati diri serta tugas kejahatanmu. Sampai 

kemudian pengejaran ini dikejutkan dengan berlindungnya dia di balik ketiak si pendusta Muhsin 
Abu Hazim:  
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Gambar  63. Screenshot isi fb si penyusup, Abu Khalid Eric Konak dijodohkan oleh bosnya, 
Muhsin                                                                                                                                                                                                 

 
Demikianlah sampai pada akhirnya orang ini menjadi orang penting, memiliki hubungan jelas 

dengan para ustadz "murni" (apanya?) dan bahkan mengaku telah mendapatkan langsung SK 
boleh mentahdzir dari Syaikhuna (lihat kembali tulisan di bawah judul: Sejenak bersama si 
Corong Dakwah SMS). Inna lillahi wa inna ilaihi raaji'un. 

 
Benarkah asatidzah berkumpul/rapat di Batu Malang untuk melakukan makar terhadap Al Hajuri 
sebagaimana fitnah busuk yang ditebarkan oleh Eric Konak? Atau mendirikan Negara di dalam 

tanah atau kayak Nurdin Top si Khariji sebagaimana celotehan mulai dari Imam Ngapusi sampai 
si Komandan Gadungannya dan anak buahnya?  
 

Silakan simak sendiri hasil musyawarah asatidzah di Batu, berikut nama-nama yang bertanda 
tangan (yang ini dijadikan pijakan utama oleh pihak Al Hajuri untuk mengeluarkan tahdzir 
terhadap 60 da‟i. Di Daurah Magetan yang kemarin mereka selenggarakan, seorang ikhwah yang 
hadir di sana pulang dengan diberi daftar 60 da‟i yang ditahdzir pihak Al Hajuri, inna lillah. 

Apakah asatidzah sedang merencanakan makar terhadap pemerintah sehingga layak bagi 
Densus 88 untuk memberangus beliau hafidhahumullah?  

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/12/surat-terbuka-kepada-
utusan-syaikh-yahya-ke-indonesia/  

 
Pantaskah bagi SMS Muhsin dan kaki tangan kadzdzabnya untuk menghinakan acara tersebut  
dengan hiasan kedustaan? Apalagi melibatkan Densus 88 untuk melakukan penyerangan? 

Hadza buhtanun „adzim… 
 
Wallahi dakwah ini adalah milik Allah dan seorang Muhsin dengan komplotan Lp.Z (Lelaki 

pemuas Wanita) Kadzdzabnya hendak berbuat makar untuk menghancurkan dakwah dengan 
kedustaan-kedustaan tiada beban sampaipun mempermainkan dan memprovokasi aparatur 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/12/surat-terbuka-kepada-utusan-syaikh-yahya-ke-indonesia/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/12/surat-terbuka-kepada-utusan-syaikh-yahya-ke-indonesia/
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pemerintah, DENSUS 88 untuk mengeksekusinya?!!
61

 Semoga Allah membalas makar keji dan 
kedustaan keji mereka dengan balasan yang setimpal, amin.  

 
Yang tak kalah pentingnya adalah tanggapan dari pihak Al Hajuri sendiri terhadap pesan Asy 
Syaikh Rabi‟ hafidhahullah yang dikirimkan..  

 

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/13/harga-mati-dari-syaikh-
yahya-dan-murid-muridnya-dalam-tanggapan-mereka-terhadap-surat-

terbuka-para-duat-indonesia/  
 
Itulah sebab utama yang mendorong mereka untuk mengeluarkan tahdzir 60 da‟ i yang telah 
beredar selama ini. Kenapa ditahdzir? Karena berbuat "tidak sopan terhadap Al Hajuri"

62
, 

sebagian asatidzah tersebut merealisasikan perintah Asy Syaikh Robi‟ untuk mengirimkan pesan 

kepada Al Hajuri. Adapun Asy Syaikh Robi‟? Kenapa nama beliau (selaku yang memerintahkan 

pengiriman pesan/surat tersebut) justru tidak ikut ditahdzir hizbi? Inna lillahi wa inna ilaihi 
raaji‟un. 
 
Toh Para Ulama telah berbicara tentang keanehan-keanehan Syaikh Al Hajuri.  
 

Berbicara tentang makar, siapa yang sesungguhnya telah melakukan makar? Jangan 
bosan dengan fatwa Para Ulama Besar, silakan dengarkan lagi fatwa mereka: 
 

File format RM (3,845 MB): 

http://www.4shared.com/audio/Qd0nrmk_/____.html  
 

                                                 
61 Lihatlah wahai Muhsin kedustaanmu telah berbuah busuk sebusuk-busuknya dengan 

tersingkapnya kedok partner dakwahmu, sang Laki-Laki Pengajak Zina. Apakah kita akan 
merasa sempit hati karena Eric Konak telah mengaku mendapat fatwa dari Syaikhmu untuk 

memiliki kewenangan mentahdzir (lihat bukti sebelumnya)?!!  
   
Ini adalah kegilaan wahai Muhsin hadahullah, seorang lelaki pemuas wanita, company free sex, 

sekaligus pendusta, menyamar sebagai seorang Salafy, memprovokasi DENSUS 88 agar 
menyerbu dan menyerang segenap asatidzah dengan berlandaskan QIROAH KADZDZAB 
darimu wahai Muhsin Abu Hazim Al Kadzdzab, yang dia tambahi dengan kedustaan demi 

kedustaan! 
 
Ya Muhsin, motifasi apa yang menjadikanmu menjadi berbuat lacur tanpa malu melemparkan 

kedustaan ke sana kemari??!! Karena Allah wahai Muhsin?! Malulah dan malulah!! Kalian 
bergandengan tangan bersama seorang berakhlaq bejat yang menyamar sebagai seorang 
Salafy, dengan tugas "menghancurkan" kemuliaan dakwah dan engkau jadikan corongmu hanya 

demi tujuan yang sama untuk menyuarakan gerakan pembusukan dakwah??! Inikah dakwah 
murni yang kalian banggakan??! Berbanggalah wahai Muhsin di atas Apel keperkasaannya 
sebagai pemuas nafsu!! Sebagai Mucikari! Sebagai Eric Perkasa! Sebagai Eric Konak! Sebagai 

Penjarah! Sebagai apalagi wahai Muhsin??! 
 
Lupakah kamu dengan guru besarmu wahai Muhsin ketika dia berkata:  

http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-
pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-
benarkah/  
62

 Lalu apa kesopanan di sisi Al Hajuri? MenJarh Nabi  salah dalam wasilah dakwah? 

Tuduhan kejinya terhadap sebagian shahabat Nabi ? Jarhnya yang serampangan terhadap 

para imam dan ulama Ahlussunnah?. Nah ini baru "sopan?.. Allahul Musta'an.  

http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/13/harga-mati-dari-syaikh-yahya-dan-murid-muridnya-dalam-tanggapan-mereka-terhadap-surat-terbuka-para-duat-indonesia/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/13/harga-mati-dari-syaikh-yahya-dan-murid-muridnya-dalam-tanggapan-mereka-terhadap-surat-terbuka-para-duat-indonesia/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2009/07/13/harga-mati-dari-syaikh-yahya-dan-murid-muridnya-dalam-tanggapan-mereka-terhadap-surat-terbuka-para-duat-indonesia/
http://www.4shared.com/audio/Qd0nrmk_/____.html
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-benarkah/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-benarkah/
http://dammajhabibah.wordpress.com/2010/08/06/%E2%80%9Cawas-pelaku-maksiat-sudah-tidak-termasuk-ahlus-sunnah%E2%80%9D-benarkah/
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File format MP3 (64,4 MB): 

http://www.4shared.com/audio/7mdbiXZm/JARH_HAJURI.html  
 
Di satu sisi kita merasa prihatin dengan berbagai sepak terjang Syaikh Hajuri, tetapi di sisi lain 
kita juga bersyukur kepada Allah bahwa para Ulama Kibar tidak mendiamkan sepak terjangnya. 

Walhamdulillah. 

 
 

       

Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung  

(Ali „Imran 173) 
 
Tiada gading yang tak retak, tak kan mungkin hamba terlepas dari kesalahan. Hanya kepada 

Allah minta ampunan. Wallahu a'lam. 
 
Penyusun: Abu Dzulqarnain Abdul Ghafur Al Malanji 

 
 
 

 
Catatan: 
Link-link di atas dapat didonlot di alamat:  

 

http://www.4shared.com/dir/elHJ4RN9/sharin
g.html 
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