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MUTIARA SALAF 

 

Para penuntut ilmu ketika hendak menuntut ilmu 
hendaknya mereka memiliki tekad dan target, berikut 
ini kami kutipkan dari kitab "Qurrotul Abshar min 
Shihahil Atsar wa Ahaditsil Qishor" (pada Kitabul 
Ilmi/cetakan kedua) tentang perkataan orang-orang 
yang telah mendahului kita dalam menuntut ilmu: 

�Alloh Ta'ala berkata tentang tekad Nabi-Nya Musa 
'Alaihishsholatu Wassalam dan muridnya dalam 
melakukan rihlah (perjalanan jauh) untuk menuntut 
ilmu di sisi Nabiulloh Khidhir 'Alaihishsholatu 
Wassalam: 
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"Dan ketika Musa berkata kepada muridnya, aku tidak 
akan berhenti sampai aku sampai ke Majma' Al-
Bahraian (pertemuan dua laut) atau aku terus berjalan 
sampai bertahun-tahun". 

�Al-Ustadz Abul Abbas Harmin bin Salim Al-Limboriy 
-semoga Alloh merohmatinya- berkata: 
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"Janganlah kamu safar (pulang) kecuali setelah 
sepuluh tahun atau setelah kamu mumpuni dalam 
keilmuan". 

�Al-Ustadz Abu Dujanah Muhammad Al-Amin bin 
Nurdin Al-Amboniy -semoga Alloh merohmatinya- 
berkata: 

" َّ��َ��ُ=ِ�7َ
ُ
�أ

َ
�ٍج ! َّ�:َ�ِ�HِIْ:ِJَ

ْ
Kَداِر�ا�ABِ�NِOَ

ْ
6 ِ

ْ
Pا�Q

َ
R9َ�Sِ َّTUِ�َ;َ

ْ
�Sِا�

َ
V

ُّ
����ِ�Xَ

ُ
Y

ْ
Z

َ
�أ

ْ
ن

َ
TْYَِ��أ

َ
#7ْ

َ
��أ". 

 

"Aku tidak akan safar (pulang) sampai aku mampu 
untuk berkhutbah dengan berbahasa Arob di atas 
mimbar di Darul Hadits Dammaj".

�

Bandawiy 

 

"Aku tidak akan safar sampai aku mengumpulkan 
faedah
masalah kemungkaran dan penyelisihan (terhadap 
syari'at) di pulauku".

�

Alloh merohmati mereka
bapakku berkata:
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"Aku tidak akan safar (pulang) sampai aku mampu 
untuk berkhutbah dengan berbahasa Arob di atas 
mimbar di Darul Hadits Dammaj". 

�Al-Ustadz Abu Jauhar Adam bin Ahmad Al-
Bandawiy -semoga Alloh merohmatinya- berkata: 
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"Aku tidak akan safar sampai aku mengumpulkan 
faedah-faedah yang berkaitan dengan masalah-
masalah kemungkaran dan penyelisihan (terhadap 
syari'at) di pulauku". 

�Al-Imam Abdulloh bin Yahya bin Abi Katsir -semoga 
Alloh merohmati mereka- berkata: Aku mendengar 
bapakku berkata: 
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"Tidaklah diperoleh ilmu dengan bersantai-santainya 
diri". 
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Edisi: Perdana/Jum'at 1/Muharra

SETIAP MU'MIN BERSEDIA 

MENERIMA DAN MENGIKUTI 

Alloh Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan salah 
satu dari sifat seorang mu'min adalah bersedia 
menerima dan mengikuti apa
diserukan oleh Al
Alloh Ta'ala berkata:

Buletin AL-AMIN 
 ��م 
 ا�ر�	ن ا�ر��م

Edisi: Perdana/Jum'at 1/Muharram/1436 

 

 

 

 

SETIAP MU'MIN BERSEDIA 

MENERIMA DAN MENGIKUTI 

DA'WAH AL-AMIN 

 

Alloh Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan salah 
satu dari sifat seorang mu'min adalah bersedia 
menerima dan mengikuti apa-apa yang telah 
diserukan oleh Al-Amin Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, 
Alloh Ta'ala berkata:           (1) 



 

(2) 

����� إذا ��� � ور��� و�
 آ
ن ����� و� 
 أ��ا أن "!ن � � ا����ة �� أ��ه�

"Dan tidaklah keberadaan bagi seorang mu'min laki-
laki dan tidak pula bagi mu'min prempuan jika Alloh 
dan Rosul-Nya telah memutuskan suatu perkara bagi 
mereka ada pilihan dari perkara mereka". 

Diantara perkara paling penting yang telah Alloh 
Ta'ala putuskan adalah menjadikan-Nya sebagai 
sesembahan yang satu-satu-Nya, tidak dibolehkan 
bagi seorangpun yang mengaku sebagai penganut 
agama Islam atau mengaku sebagai mu'min untuk 
berdoa kepada selain Alloh Ta'ala, tidak boleh berdoa 
kepada roh-roh nenek moyang, tidak boleh berdoa 
kepada batu yang dikeramatkan, tidak boleh berdoa 
kepada penghuni kubur, dan tidak boleh pula berdoa 
kepada jin dan syaithon, barang siapa berdoa kepada 
selain Alloh maka sungguh dia telah berma'siat 
kepada Alloh Ta'ala, Dia berkata: 
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"Dan barang siapa yang berma'siat kepada Alloh dan 
Rosul-Nya maka sungguh dia telah sesat dengan 
kesesatan yang nyata". 

Al-Amin 'Alaihissholatu Wassalam telah menyebutkan 
ancaman bagi setiap orang yang tersesat: 

 وآ' &%�� *- ا��
ر

"Dan setiap kesesatan adalah di dalam neraka". 

Kalau seseorang kesesatannya berupa menyekutukan 
Alloh Ta'ala dengan berdoa kepada selain Alloh Ta'ala 
maka ancaman baginya adalah menjadi penghuni 
neraka, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, Alloh 
Ta'ala berkata: 

 ��إن ا�2"� آ�1وا �� أه' ا�!0
ب وا��.�آ

"Sesungguhnya orang
dari kalangan ahlul kitab (Yahudi dan Nasroni) dan 
orang
di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya".

Abdilmuththolib, Nabiulloh dan Rosululloh

Sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan diutus sebagai 
rosul, beliau dikenal jujur, amanah dan terpercaya, dengan 
itu kaumnya menyebutnya dengan gelar "Al
(Silahkan membaca buku kami yang berjudul: BEGINILAH 
DAKWAH M
SALLAM, bisa pula dibaca di: 
assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/2013/10/beginilah
dakwah

Ketika beliau Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menda'wahkan 
untuk beribadah dan berdoa hanya kepada Alloh Ta'ala 
semata, beliaupun di musuhi dan digelari dengan pendusta, 
tukang sihir dan gila.

Beliau adalah Rosululloh Hud 'Alaihis Salam, Alloh Ta'ala 
berkata tentang perkataannya
kaumnya bahwa beliau adalah orang dungu:
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 ��إن ا�2"� آ�1وا �� أه' ا�!0
ب وا��.�آ
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"Sesungguhnya orang-orang yang mereka telah kafir 
dari kalangan ahlul kitab (Yahudi dan Nasroni) dan 
orang-orang yang berbuat kesyirikan (tempat mereka) 
di dalam neraka, mereka kekal di dalamnya". 

TANYA: 

Siapakah yang dimaksud dengan Al-Amin pada 
penjelasan tersebut?. 

JAWAB: 

Beliau adalah Abul Qosim Muhammad bin Abdillah bin 
Abdilmuththolib, Nabiulloh dan Rosululloh Shollallohu 'Alaihi 

wa Sallam. 

Sebelum beliau diangkat sebagai nabi dan diutus sebagai 
rosul, beliau dikenal jujur, amanah dan terpercaya, dengan 
itu kaumnya menyebutnya dengan gelar "Al-Amin". 
(Silahkan membaca buku kami yang berjudul: BEGINILAH 
DAKWAH MUHAMMAD SHOLLALLOHU 'ALAIHI WA 
SALLAM, bisa pula dibaca di: 
assaabiquunalawwaluun.blogspot.com/2013/10/beginilah-
dakwah-rasulullah-muhammad.html) 

Ketika beliau Shollallohu 'Alaihi wa Sallam menda'wahkan 
untuk beribadah dan berdoa hanya kepada Alloh Ta'ala 
semata, beliaupun di musuhi dan digelari dengan pendusta, 
tukang sihir dan gila. 

TANYA: 

Siapakah yang dikatakan sebagai An-Nashih Al-Amin 
(penasehat terpercaya)?. 

JAWAB: 

Beliau adalah Rosululloh Hud 'Alaihis Salam, Alloh Ta'ala 
berkata tentang perkataannya ketika menjawab tuduhan 
kaumnya bahwa beliau adalah orang dungu: 

�� ��م ��� �	 ���ه� و��
	 ر��ل �� رب 
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"Wahai kaumku, tidaklah ada padaku kedunguan, akan 
tetapi aku adalah rosul (utusan) dari Robb alam 
aku menyampaikan kepada kalian risalah Robbku dan aku 
bagi kalian adalah Nashih Amin (penasehat yang 
terpercaya)".

Siapakah dari kalangan ulama yang disebut dengan An

Beliau adalah guru kami Asy
Abdirrohman Yahya bin Ali Al

Guru beliau Al
telah menyebutkan beliau di dalam wasiatnya dengan gelar 
tersebut.

Dimanakah mendapatkan da'wah Islam atau mengikuti 

Di masjid Al

(4) 

�� ��م ��� �	 ���ه� و��
	 ر��ل �� رب 
��� ر���� ر�	 وأ�� ��� ���� �ا�!�� ��، أ�

 أ���

"Wahai kaumku, tidaklah ada padaku kedunguan, akan 
tetapi aku adalah rosul (utusan) dari Robb alam semesta, 
aku menyampaikan kepada kalian risalah Robbku dan aku 
bagi kalian adalah Nashih Amin (penasehat yang 
terpercaya)". 

TANYA: 

Siapakah dari kalangan ulama yang disebut dengan An -
Nashih Al-Amin?. 

JAWAB: 

Beliau adalah guru kami Asy-Syaikh Al-'Allamah Abu 
Abdirrohman Yahya bin Ali Al-Hajuriy 'Afallohu 'anhu. 

Guru beliau Al-Imam Muqbil Al-Wadi'iy Rohmatulloh 'Alaih 
telah menyebutkan beliau di dalam wasiatnya dengan gelar 
tersebut. 

TANYA: 

Dimanakah mendapatkan da'wah Islam atau mengikuti 
kajian Islam di kota Ambon?. 

JAWAB: 

Di masjid Al-Amin, kampung Kisar, Kebun Cengkeh Ambon, 
dekat UD. Amin. 

 

 


