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Hendaknya para penuntut ilmu tidak malu ketika menuntut 

ilmu dan ketika mengamalkan ilmu mereka, karena dengan 

sebab ini -Insya Alloh- mereka akan meraih cita-cita mereka. 

 

m Ummu Abdillah Aisyah Ash-Shiddiqoh -semoga Alloh 

meridhoinya- mengatakan: 

 

" ا���ال �� ا����ء ������ ��ن �� �
	�ر، ���ء ��� . 

 

"Sebaik-baik wanitanya Ansor adalah tidaklah mencegah 

mereka rasa malu untuk bertanya". Diriwayatkan oleh Muslim. 

 

m Ummu Sulaim Al-Anshoriyyah -semoga Alloh meridhoinya- 

pernah bertanya kepada Rosululloh 'Alaihishsholatu 

Wassalam, ia memulai pertanyaannya dengan mengatakan: 

 

" ا��$ �� #�"! � � هللا إن ". 

 

"Sesungguhnya Alloh tidak malu dari kebenaran". 

Diriwayatkan oleh Al-Bukhoriy dan Muslim. 

 

m Ummu Harmin Aiyyah Al-Limboriyyah -semoga Alloh 

merohmatinya- mengatakan: 

 

"  ���9* إ23 و� ����* إ23 7�8) 56 ا�/)4$، إ23 وو0.& ا��.�، �/.- ,+"* �� ()'& إذا


4Aََ&  �� إ23 8	< =>� أ���* إ23 ا
7) و�:� ". 

 

"Jika kamu telah keluar dari rumahmu untuk menuntut ilmu, 

dan kamu telah sampai di jalan maka janganlah kamu melihat 

ke kananmu dan jangan pula ke kirimu, akan tetapi lihatlah ke 

depanmu hingga kamu sampai kepada apa yang telah kamu 

niatkan". (sumber: 

https://ahlussunnahthullab.wordpress.com/ ا�D.4EF-ا�C.��ت /  ). 

 

m Asiyah bintu Muzahim Ash-Shiddiqoh -semoga Alloh 

meridhoinya- ketika ilmu dan keimanan telah tertancap di 

dalam hatinya, diapun mengamalkan ilmunya dan 

merealisasikan keimanannya dengan mengkufuri suaminya 

Fir'aun dan tidak mengakuinya sebagai robbnya, namun ia 

mengakui bahwa Robbnya adalah Alloh Ta'ala, dengan itu ia 

hanya berdoa kepada-Nya semata: 

 

"Wahai Robbku, bagunkanlah untukku di sisi

di dalam Jannah (Surga), selamatkanlah aku dari Fir'aun dan 

 

*) Seorang wanita sholihah yang menjaga kehor

kesucian dirinya, ia dituduh sebagai pezina, pencuri.., hingga 

diseret 

bersabar dan selalu memohon kepada Alloh Ta'ala dan berdoa 

hanya kepada

 

 

"Cukuplah Alloh bagiku". Diriwayatkan oleh Al

Muslim dari Abu Huroiroh dari

Wassalam.

 

m 
meridhoinya

'Alaihimashsholatu Wassalam ditinggal di Makkah maka ia 

merasa cukup dengan Alloh Ta'ala dan selalu berdo

beribadah kepada

Ibrohim 'Alaihimashsholatu Wassalam:

 

 

"Apakah Alloh yang memerintahkanmu dengan (meninggalkan 
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ا�RS�7ن ا�AQم �� و
LMN و��.A�(6 Oن  �� و
LMN ا�J�� �"+, HK D�Fك H3 ا,� رب  

 

Wahai Robbku, bagunkanlah untukku di sisi-Mu sebuah istana 

di dalam Jannah (Surga), selamatkanlah aku dari Fir'aun dan 

prilakunya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zholim". 

 

*) Seorang wanita sholihah yang menjaga kehormmatan dan 

kesucian dirinya, ia dituduh sebagai pezina, pencuri.., hingga 

diseret di hadapan manusia, namun dengan ujian itu, tetap ia 

bersabar dan selalu memohon kepada Alloh Ta'ala dan berdoa 

hanya kepada-Nya, dan ucapannya ketika itu: 

 

LT�= هللا  

 

"Cukuplah Alloh bagiku". Diriwayatkan oleh Al-Bukhoriy dan 

Muslim dari Abu Huroiroh dari Rosululloh 'Alaihishsholatu 

Wassalam. 

 

m   Ummu Isma'il Hajar Al-Makkiyyah -semoga Alloh 

meridhoinya- ketika mengetahui bahwa ia dan putranya Isma'il 

'Alaihimashsholatu Wassalam ditinggal di Makkah maka ia 

merasa cukup dengan Alloh Ta'ala dan selalu berdoa dan 

beribadah kepada-Nya, ketika itu ia berkata kepada suaminya 

Ibrohim 'Alaihimashsholatu Wassalam: 

 

 

Uي آXا؟، أ�)ك ا�XZ[ إذن: \�ل ���،: \�ل � ����]�  

 

"Apakah Alloh yang memerintahkanmu dengan (meninggalkan 

kami) ini?, beliau menjawab: "Iya", lalu ia berkata: "Kalau 

begitu Dia tidak akan menerlantarkan kami". Diriwayatkan 

oleh Al-Bukhoriy dari Ibnu Abbas dari Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam. 

 

 

 

 

 

 

 

Alloh Ta'ala di dalam Al

sholihah, keduanya mentaati Alloh Ta'ala dan keduanya selalu 

berbakti kepada orang tua 

Ketika keduanya dibantu oleh seorang pria yang hijroh, maka 

keduanya bersyukur, Alloh Ta'ala berkata tentang mereka:

 

 

"Salah seorang dari keduanya berkata: Wahai ayahanda, 

jadikanlah dia sebagai pekerja, sesungguhnya sebaik

Buletin AL-AMIN 

Edisi: II/Jum'at/7/Muharrom/1436 

 

 

 

 

AL-QOWIY AL-AMIN 

TELADAN BAGI SETIAP MU'MIN 

ا�)=�� ا�)=�� هللا ^��  

Jا��� ،U J�9أن وأ � Oإ� �ور`O�A هللا �_J�!� Jا أن وأJ�9 هللا، إ  

^�J أ�� : 

Alloh Ta'ala di dalam Al-Qur'an telah menyebutkan dua wanita 

sholihah, keduanya mentaati Alloh Ta'ala dan keduanya selalu 

berbakti kepada orang tua mereka. 

Ketika keduanya dibantu oleh seorang pria yang hijroh, maka 

keduanya bersyukur, Alloh Ta'ala berkata tentang mereka: 

&��\ ��aاJ=إ b� &,ه، أ(Nde`إن ا fR) �� ت(Nde`ي  اAQن ا�R��  

"Salah seorang dari keduanya berkata: Wahai ayahanda, 

jadikanlah dia sebagai pekerja, sesungguhnya sebaik-baik orang  
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yang engkau jadikan pekerja adalah orang yang kuat lagi 

terpercaya". 

 

Siapakah Al-Qowiy Al-Amin pada ayat tersebut?. 

Ketahuilah bahwasanya beliau adalah Musa 'Alaihishsholatu 

Wassalam.  

Wanita sholihah yang mensifati beliau sebagai orang yang kuat 

lagi terpercaya, karena wanita tersebut telah menyaksikannya 

ketika beliau membantu dengan mengangkat beban berat yang 

tidak bisa diangkat oleh seorang diri dari anak manusia, juga 

ketika membantu keduanya dengan tidak meminta upah dan tidak 

pula mengganggu keduanya, dengan itu seorang wanita tersebut 

mensifatinya dengan "al-qowiy al-amin". 

 

 

KEKUATAN NABIULLOH MUSA 'ALAIHISHSHOLATU 

WASSALAM DALAM MEMIKUL DA'WAH TAUHID 

 

 
 

Beliau Shollallohu 'Alaihi wa Sallam ketika berda'wah benar-benar 

memperhatikan aqidah dan tauhid kaumnya, ketika kaumnya 

mulai melihat kepada penyimpangan dari nilai-nilai tauhid maka 

beliau langsung mengingkari mereka, Alloh Ta'ala berkata: 

 

�
 إ�ً�� ��� ا'�< �lmA� �� A��\ا ���، أ��0م �Ak:�# 2jن  \Aم �A8i6 2jا ا�_!) إ`)اLM_, >�h و'�وز

��o ��� ،Dل آ���\ �:
A.�N8ن  \Aم إ  

 

"Dan setelah kami menyebrangkan Bani Isroil ke sebrang lautan 

itu, merekapun mendapati suatu kaum yang sedang beribadah 

kepada patung-patung mereka, maka mereka (Bani Isroil) 

berkata: Wahai Musa buatkanlah kepada kami sesembahan 

sebagaimana mereka memiliki sesembahan, beliau berkata: 

Sesungguhnya kalian ini adalah kaum yang bodoh". 

 

Apa yang dikatakan oleh Bani Isroil ini kemudian diikuti pula 

semisal itu oleh beberapa orang yang hidup di zaman Rosululloh 

Shollallohu 'Alaihi wa Sallam, mereka berkata: 

 

أ
Aاط ذات ��� ��o أ
Aاط ذات ��� ا'�<  

 

"Buatkanlah untuk kami dzat anwath sebagaimana mereka 

memiliki dzat anwath". 

 

Maka beliau 'Alaihishsholatu Wassalam langsung mengingkarinya: 

 

آ����o ��� D إ�ً�� ��� ا'�<: (lmAS� إ`)اA�, >h \�ل Xa ��oا أfqo، هللا ). 

dikatakan oleh Bani Isroil kepada Musa: "Jadikanlah 

 

Di zaman kenabian saja sudah muncul ide seperti itu maka 

bagaimana dengan di zaman ini?. 

Oleh karena itu hendaknya bagi yang mengerti tentang kesyirikan 

untuk melakukan pengingkar

tulisan.

Ketahuilah bahwa pada awalnya di Ka'bah tidak terdapat 

sesembahan berupa berhala

seseorang dengan mendatangkan suatu patung yang terbuat dari 

batu lalu diletakan di Ka'bah hingga 

kepada patung tersebut, meminta berkah dan pertolongan 

kepadanya, dan perbuatan ini telah muncul di dusun Wailapia di 

pulau Seram Maluku (lihat jawaban kami yang berjudul 

"MENELADANI PARA BIKSU DALAM MENGAGUNGKAN BATU" atau 

kunjungi:

https://ashhabulhadits.wordpress.com/2014/09/10/tanya

insyaallah

 

 

Wahai para ibu dan saudara

berkata dan berbuat seperti 

kita tersebut?!, masihkah anda sekalian berdoa kepada selain 

Alloh Ta'ala?!, masihkah anda sekalian berdoa kepada roh

nenek moyang dan masihkah anda sekalian berdoa kepada batu 

atau benda

lupa kepada A

Ta'ala berkata:

 

 

"

lupa kepada Alloh maka Dia menjadikan mereka lupa kepada diri

Alloh Ta'ala dengan keutamaan
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"Alloh adalah Akbar (Maha Besar), ini adalah seperti yang telah 

dikatakan oleh Bani Isroil kepada Musa: "Jadikanlah untuk kami 

sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-

sesembahan"". 

Di zaman kenabian saja sudah muncul ide seperti itu maka 

bagaimana dengan di zaman ini?.  

Oleh karena itu hendaknya bagi yang mengerti tentang kesyirikan 

untuk melakukan pengingkaran baik dengan lisan maupun dengan 

tulisan. 

Ketahuilah bahwa pada awalnya di Ka'bah tidak terdapat 

sesembahan berupa berhala-berhala, namun kemudian muncul 

seseorang dengan mendatangkan suatu patung yang terbuat dari 

batu lalu diletakan di Ka'bah hingga kemudian mereka berdoa 

kepada patung tersebut, meminta berkah dan pertolongan 

kepadanya, dan perbuatan ini telah muncul di dusun Wailapia di 

pulau Seram Maluku (lihat jawaban kami yang berjudul 

"MENELADANI PARA BIKSU DALAM MENGAGUNGKAN BATU" atau 

kunjungi: 

https://ashhabulhadits.wordpress.com/2014/09/10/tanya-jawab-

insyaallah-bermanfaat-rabu-14-dzul-qaedah-1435-h/  ). 

 

PEMBUKA WAWASAN 

 

Wahai para ibu dan saudara-saudariku, bisakah anda sekalian 

berkata dan berbuat seperti dua wanita yang telah mendahului 

kita tersebut?!, masihkah anda sekalian berdoa kepada selain 

Alloh Ta'ala?!, masihkah anda sekalian berdoa kepada roh-roh 

nenek moyang dan masihkah anda sekalian berdoa kepada batu 

atau benda-benda yang dikeramatkan?!, masihkah anda sekalian 

lupa kepada Alloh sehingga tidak berdoa hanya kepada-Nya, Alloh 

Ta'ala berkata: 

�
Aا وAC8 ��X��� اA�� هللا �a���i6 ���k
ا�AQ`�kن  �a أو�d* أ  

"Dan janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang mereka 

lupa kepada Alloh maka Dia menjadikan mereka lupa kepada diri-

diri mereka sendiri, mereka itu adalah orang-orang fasiq". 

 

AKIBAT DARI TIDAK BERDOA KEPADA ALLOH SEMATA 

 
Alloh Ta'ala dengan keutamaan-Nya telah menyatakan: 

r�Aاد� -N"`أ �:�  

"Berdoalah kepada-Ku niscaya Aku akan kabulkan bagi kalian". 

Namun seringkali 

bahkan mereka menyelisihinya dengan berdoa kepada selain

dengan berdoa kepada roh

batu dan benda

penghuni kubur dan yang semisal itu, padah

ancaman bagi yang berdoa kepada selain Alloh Ta'ala, pada 

kelanjutan ayat tersebut Alloh Ta'ala berkata:

 

 

"Sesungguhnya orang

beribadah kepada

Pada ayat ini Alloh Ta'ala sebutkan keumuman "ibadah", yang di 

dalamnya telah mencakup "doa", sebagaimana pada ayat 

sebelumnya telah Dia perintahkan untuk berdoa hanya kepada

Nya, dan Rosululloh 

menyebutkan pula:

 

 

Apakah mengucapkan "Amin" setelah membaca Al

sholat berjama'ah jahriyyah ataukah umum setiap selesai 

membaca Al

 

Umum, mencaku

(sendirian), karena keumuman perkataan Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam:

 

 

"Jika kalian telah mengucapkan "Waladhdholin" (dan tidak pula 

orang

Syaikhuna An

dan beliau

 

 

"Dan (dalil) ini adalah umum, mencakup imam, ma'mum dan 

Dengan keumuman itu, maka 

mengucapkan "amin" ketika telah selesai membaca surat Al

Fatihah, baik dibacanya pada sholat jenazah atau ketika di dalam 

sholat atau di luar sholat. Wallohu A'lam.
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Namun seringkali manusia tidak mengindahkan perintah ini, 

bahkan mereka menyelisihinya dengan berdoa kepada selain-Nya, 

dengan berdoa kepada roh-roh nenek moyang, berdoa kepada 

batu dan benda-benda yang dikeramatkan, berdoa kepada 

penghuni kubur dan yang semisal itu, padahal telah disebutkan 

ancaman bagi yang berdoa kepada selain Alloh Ta'ala, pada 

kelanjutan ayat tersebut Alloh Ta'ala berkata: 

دا()A.)J�` ���' �4ن  �_�دfq:"�# �� rtون ا���X إن  

Sesungguhnya orang-orang yang mereka sombong dari 

beribadah kepada-Ku maka mereka akan masuk Jahannam 

(Neraka) dalam keadaan hina dina". 

 

Pada ayat ini Alloh Ta'ala sebutkan keumuman "ibadah", yang di 

dalamnya telah mencakup "doa", sebagaimana pada ayat 

sebelumnya telah Dia perintahkan untuk berdoa hanya kepada-

Nya, dan Rosululloh 'Alaihishsholatu Wassalam telah 

menyebutkan pula: 

ا��_�دة Aa ا���Jء  

"Doa adalah ibadah". 

TANYA: 

Apakah mengucapkan "Amin" setelah membaca Al-Fatihah khusus 

sholat berjama'ah jahriyyah ataukah umum setiap selesai 

membaca Al-Fatihah?. 

JAWAB: 

Umum, mencakup sholat berjama'ah maupun sholat munfarid 

(sendirian), karena keumuman perkataan Rosululloh Shollallohu 

'Alaihi wa Sallam: 

" آ�Rن: A�AQ6ا) ا�[��Rن و�( \."� إذا ". 

"Jika kalian telah mengucapkan "Waladhdholin" (dan tidak pula 

orang- yang sesat) maka ucapkanlah "Amin" (Ya Alloh 

kabulkanlah). 

Syaikhuna An-Nashihul Amin -semoga Alloh mengampuni kami 

dan beliau- mengatakan: 

واk�S)د واA�iSم v��م HK ��م وXaا . 

"Dan (dalil) ini adalah umum, mencakup imam, ma'mum dan 

munfarid". 

Dengan keumuman itu, maka dianjurkan bagi seseorang untuk 

mengucapkan "amin" ketika telah selesai membaca surat Al-

Fatihah, baik dibacanya pada sholat jenazah atau ketika di dalam 

sholat atau di luar sholat. Wallohu A'lam. 


