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 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

MUKADDIMAH PENULIS  

 

          Segala puji hanyalah  bagi Allah yang telah memahamkan 

orang yang menghendaki kebaikan dalam agama dan 

meninggikan kedudukan para ulama di atas semesta alam. Aku 

bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dengan 

benar kecuali Allah saja yang tiada sekutu bagiNya. Dia sendiri 

yang menyaksikan akan keesaanNya. Begitu pula para 

malaikat dan para ulama kaum mukminin. Dan aku pun 

bersaksi bahwasanya Muhammad itu hamba dan utusanNya 

yang diutus sebagai petunjuk semesta alam dan sebagai hujjah 

atas seluruh hamba.  

          Semoga Allah memberikan shalawat dan salam atas 

Nabi, keluarga dan para sahabatnya serta orang-orang  yang 

mengikuti mereka dengan cara yang baik sampai hari 

pembalasan.  

          Ammaa ba’du: 

          Sesungguhnya Allah  جل جالله dan Mahasuci namaNya 

telah mengkhususkan orang yang dicintai dari makhlukNya 

untuk diberikan petunjuk keimanan. Kemudian Dia 

mengkhususkan orang yang dicintaiNya dari seluruh 



 

 

mukminin untuk diberikan keutamaan, diajarkan kitab dan 

hikmah, dipahamkan dalam agama, diajarkan takwil dan 

diutamakan atas seluruh mukminin dalam setiap waktu dan 

zaman.  

          Dia telah mengangkat mereka dengan ilmu dan 

menghiasinya dengan kesabaran. Dengan sebab merekalah 

diketahuinya halal dan haram, hak dan batil, yang madhorot  

dan yang  manfaat serta baik dan buruk. Keutamaan mereka 

Agung. Problematikanya banyak. Mereka pewaris para Nabi 

dan penyejuk pandangan para wali. Ikan di tengah lautan pun 

memohonkan ampunan untuk mereka. Para Malaikat juga 

menundukkan sayapnya untuk  mereka. Para Ulama dapat 

memberi syafaat pada hari kiamat setelah para Nabi. 

Majelisnya memberikan faedah hikmah. Dengan amal 

merekalah orang orang yang lalai merasa diingatkan. Mereka 

lebih utama dari para ahli ibadah dan lebih tinggi derajatnya 

dari orang orang yang zuhud. Kehidupan mereka penuh 

keberuntungan. Wafatnya adalah musibah. Mereka 

senantiasa memperingatkan orang yang lalai dan mengajari 

orang yang bodoh. Tidak diharapkan musibah menimpa 

mereka dan tidak pula ditakutkan keburukan berasal dari 

mereka. Dengan sebab bagusnya pendidikan adab merekalah 

orang orang yang taat saling berdiskusi (masalah agama). 

Dengan sebab indahnya nasehat merekalah,  orang orang yang 

meremehkan amal kembali  (bertaubat). Semua orang 

membutuhkan ilmunya. Yang benar menjadi hujjah atas orang 

yang menyelisihi perkataan mereka. Mentaatinya wajib bagi 

semua orang. Mendurhakainya adalah haram. Barang siapa 

Mentaatinya niscaya terbimbing. Barangsiapa 



 

 

mendurhakainya  berarti menentang. Urusan apa pun yang 

samar datang kepada imam kaum muslimin sampai terhenti 

padanya maka dengan perkataan Ulama lah  dia beramal dan 

dari ra’yu (akal)nya dia bersumber. Apa saja hukum yang sulit 

atas qodhi kaum muslimin maka dengan perkataan Ulama lah 

mereka menghukumi . Di atasnya mereka bersandar. Mereka 

adalah lentera  para hamba, cahayanya negeri negeri , pilar 

utama umat dan sumber sumber hikmah. Mereka membuat 

marah setan. Dengan sebab mereka pula setiap hati ahli 

kebenaran menjadi hidup dan matilah hati setiap orang yang 

melenceng. Perumpamaan mereka di bumi bagaikan bintang 

bintang di langit sebagai petunjuk di kegelapan daratan dan 

lautan. Apabila bintang bintang tiada mereka pun 

kebingungan. Apabila kegelapan menjadi terang karenanya 

maka mereka dapat melihat (1). 

          Sebaik baik perkataan adalah firman Allah Yang mulia di 

dalam al qur’an yang agung: 

“Allah pasti mengangkat orang yang beriman dan berilmu di 

antara kalian beberapa derajat. Dan Allah Maha mengamati 

apa saja yang kalian perbuat “ (Qs. Mujadalah: 11) 

          Dan firman Allah Yang Maha Tinggi: 

“ Hanya ulama lah hamba Allah yang takut kepada Allah “ (Qs. 

Fathir : 28). 

Dan nash nash lainnya yang begitu banyak dan berbilang di 

dalam kitab dan sunnah Yang berbicara tentang ketinggian  

__________________________________________________ 

(1) Akhlaqul    Ulama (halaman 9) 



 

 

 dan keagungan kedudukan mereka.      Di antara ulama 

rabbani adalah al allamah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin 

rahimahullohu. Beliau benar benar termasuk ulama yang 

cerdas, memiliki keutamaan yang agung, dan juru nasehat 

paripurna baik untuk kalangan  tua maupun muda dan 

kalangan penguasa maupun rakyat (2).  

Di dalam kitab  Shahih Muslim (3) ada riwayat dari Tamim Ad 

Dari bahwasanya Nabi shallallohu alaihi wa salam telah 

bersabda: 

“Agama itu loyalitas”. 

Kami berkata: untuk siapa? 

Beliau menjawab: “ Untuk Allah,  kitabNya, rasulNya, imam 

dan orang awam kaum muslimin “. 

          Loyalitas untuk orang awam kaum    muslimin           adalah  

(2).Oleh karena itu Seyogyanya bagi setiap penuntut ilmu 

bersemangat dengan atsar  (jejak) ilmiah yang banyak, 

bermanfaat lagi berharga yang ditinggalkan oleh beliau 

rahimahullohu  agar mereka dapat mengambil faedah darinya. 

Al Allamah Abdul Muhsin Abad  Al badr hafizhohullohu telah 

berkata: 

‘’ Wal hasil sesungguhnya syaikh rahimahullohu adalah orang 

alim besar. Ilmunya banyak. Benarnya juga sering.  

Manfaatnya merata. Aku berwasiat agar antusias menetapi 

jejaknya dan mengambil faedah dari jejaknya  (Asy Syaikh 

Muhammad ibnu Utsaimin minal ulamaa  halaman 28).  

(3).Hadits nomor 50 



 

 

Membimbing mereka kepada kemashlahatan, mengajari 

urusan  agama dan urusan dunianya, menutupi   auratnya, 

menutupi kekurangannya, menolong mereka menghadapi 

musuhnya, membela mereka, menjauhi sifat curang dan 

dengki terhadap mereka, menyukai untuk mereka apa saja 

yang dia sukai untuk dirinya, membenci untuk mereka apa saja 

yang dia benci untuk dirinya dan lain sebagainya.  

          Termasuk loyalitas terhadap mereka dengan cara  

menolak gangguan dan perkara yang tidak disukai menimpa 

mereka adalah mengutamakan si fakir, mengajari si jahil ilmu, 

mengembalikan orang yang menyimpang dari kebenaran 

dalam perkataan atau perbuatan secara halus  di dalam 

mengembalikan kepada kebenaran, bersikap lemah lembut 

terhadap mereka di dalam amar ma’ruf nahi munkar karena 

kecintaan untuk menghilangkan kerusakannya (4). 

          Di hadapanmu wahai saudaraku ada nasihat bermanfaat 

untuk seorang ulama zaman ini yang pena orang tenar itu 

telah menggoreskannya dengan indah dan di hadapanmu  ada  

lautan luas bagi seorang penuntut ilmu yang hatinya 

berguncang karena cinta dan loyal kepadanya. Nasihatnya 

bagaikan nasihat seorang ayah kepada anaknya. Dan sungguh 

benar dikatakan: (( Pena itu kurir hati )). Semoga Allah 

merahmati Al Allaamah Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. 

Dan yang menambah manfaat Wasiat ini adalah catatan kaki 

guru kami Syaikh Abdurrazaq bin Abdul Muhsin al badr 

hafizhohullohu dengan kata kata yang terarah dan diperkuat 

dengan kebenaran. Tidak panjang membosankan dan      tidak  

(4).Jaami’ul ‘uluumi wal hikam halaman 80. 



 

 

ringkas tak berkualitas. Maka semakin menambah pesona dan 

keindahannya. Semoga Allah membalas kebaikan beliau.  

          Aku sangat menginginkannya -meskipun Aku hanya 

seorang hamba yang lemah- untuk berkhidmat dengan cara 

memberi nomor ayat, menulis takhrij hadis dengan 

memberikan catatan kaki pada sebagian tempat bersandar 

pada perkataan para ulama sehingga faedahnya merata 

biidznillah.  

          Terakhir, aku memohon kepada Allah Ta’aalaa semoga 

menjadikan kita semua ulul albab yang telah Allah terangkan 

dalam firmanNya: 

“Mereka adalah orang-orang yang memperhatikan perkataan 

lalu mereka mengikuti sebaik baiknya perkataan  (al qur’an). 

Mereka itulah orang orang yang telah Allah berikan petunjuk.  

Dan mereka juga ulul albab “ (QS. Az Zumar: 18). 

          Demikian juga aku memohon kepada Allah Subhaanahu 

wa Ta’aalaa semoga menjadikan amal yang sederhana ini 

ikhlas semata mata karena wajah Allah yang mulia dan 

bermanfaat bagi penulis dan pembacanya serta 

menjadikannya masuk ke dalam timbangan kebaikan guru 

guru kami. Wallohul Muwaafiq! 

 

 

Yang mencintaimu karena Allah,  

 

Abu Abdil Aziz Munir Al Jazaairi 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 

Dari Muhammad bin Shalih Al Utsaimin kepada ananda (.......) 

Hafizhohullohu Ta’aalaa (5). 

Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh! 

Wa ba’du! 

          Sungguh engkau telah meminta kepadaku -semoga 

Allah memberkatimu- untuk meletakkan program harianmu 

agar dapat berjalan di atasnya sepanjang hayatmu. 

          Aku benar benar memohon kepada Allah Ta’aalaa agar 

memberikan kemudahan kepada kita semua untuk 

memperoleh petunjuk, bimbingan, keselarasan dan arahan 

serta menjadikan kita  sebagai pemberi petunjuk yang Shalih 

lagi menshalihkan orang lain. Lalu aku katakan: 

 

Pertama : Bersama Allah Azza  wa Jalla  

1. Berantusiaslah untuk senantiasa bersama Allah Azza wa 

Jalla , mengagungkanNya dan memikirkan ayat ayat 

kauniyah  (ayat tersirat) seperti penciptaan langit dan 

bumi dan apa saja yang Allah simpan pada keduanya 

dengan hikmah yang sempurna, pesona   kekuasaan 

__________________________________________________ 

(5). Syaikh dan muridnya telah meninggal dunia. Semoga 

Allah merahmati keduanya.  



 

 

Nya dan agung rahmat serta karuniaNya. Dan memikirkan 

ayat ayat syar’iyyah yang dibawa oleh utusan utusanNya 

terutama penutup para Nabi dan Rasul Muhammad 

shallallohu alaihi wa salam.  

2.Hatimu dipenuhi dengan kecintaan kepada Allah Ta’aalaa 

karena Dia telah memberimu  banyak nikmat dan menolak 

banyak siksa darimu terutama nikmat islam dan istiqomah 

sehingga Dia menjadi sesuatu yang paling dicintai olehmu.  

3. Hatimu dipenuhi dengan pengagungan kepada Allah Azza 

wa Jalla sehingga Dia menjadi sesuatu yang paling agung di 

dalam jiwamu. Dengan berkumpulnya kecintaan dan 

pengagungan kepada Allah di dalam hatimu niscaya engkau 

akan istiqomah di atas ketaatanNya sambil  melaksanakan 

perintahNya karena kecintaanmu kepadaNya  dan menjauhi 

semua laranganNya karena kamu mengagungkanNya.  

4. Engkau  harus ikhlas karena Allah Jalla Wa Alaa  di dalam 

beribadah sambil bertawakkal  kepadaNya di dalam semua 

keadaan untuk merealisasikan dan meraih kedudukan 

)إياك نعبد وإياك نستعين (   

Engkau hadirkan hatimu bahwasanya engkau hanyalah 

melaksanakan perintah karena perintahNya dan 

meninggalkan larangan karena mengindahkan laranganNya. 

Dengan sebab itulah engkau merasakan lezatnya ibadah yang 

tidak mungkin engkau mendapatkannya dengan kelalaian 

dan mendapatkan pertolongan yang tidak mungkin engkau 

peroleh hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri.  

 



 

 

Kedua : Bersama Rasulullah shallallohu alaihi wa salam  

1.Engkau mendahulukan kecintaannya daripada kecintaan 

seluruh makhluk dan mendahulukan petunjuk dan 

sunnahnya dari semua petunjuk dan sunnah selainnya.  

2. Engkau menjadikannya sebagai imammu dalam beribadah 

dan berakhlak dengan menghadirkan semangat ittiba  

(mengikuti dan meneladani rasulullah) di setiap amal 

ibadahmu seakan akan dia di hadapanmu. Engkau gambarkan 

langkahnya dan engkau meniti jalannya.  

Demikian pula di dalam bergaul dengan orang lain engkau 

mesti berakhlak dengan akhlaknya karena Allah telah 

berfirman: 

“Sesungguhnya engkau  (Muhammad) benar benar berakhlak 

mulia “ (QS. Al Qolam : 4). 

Kapan pun engkau menetapi akhlak ini pasti akan menjadi 

orang yang paling berantusias di atas ilmu berdasarkan  

syariat dan akhlaknya. 

3.Engkau harus menjadi dai yang menyeru, menolong dan 

membela sunnahnya karena Allah Ta’aalaa pasti akan 

menolongmu sesuai kadarmu menolong syariatNya.  

 

Ketiga : Amal Harian Selain  Kewajiban 

1. Apabila engkau bangun di waktu malam maka berdzikir 

dan berdoalah kepada Allah sekehendakmu. Karena 

berdoa di tempat ini layak untuk dikabulkan. Bacalah 

firman Allah Ta’aalaa: “ Sesungguhnya di dalam 



 

 

penciptaan langit dan bumi.........”. sehingga engkau 

mengkhatamkan 10 ayat terakhir Qs.  Ali Imran.  

2.  Sholat lah apa yang telah ditetapkan untukmu  

(semampumu) di akhir malam dan akhirilah dengan 

shalat witir.  

3.  Jagalah dzikir dzikir pagi yang mudah bagimu. Ucapkan 

100x : 

له الملك وله الحمد وهو على كل شيء ال اله اال هللا وحده ال شريك له 

                                                                          قدير

4. Kerjakanlah 2 rakaat shalat dhuha. 

5. Jagalah dzikir dzikir sore yang mudah bagimu. 

 

Keempat : Jalan Menuntut Ilmu  

1. Berantusiaslah menghapal kitabulloh  (al qur’an) dan 

buatlah untukmu setiap hari target membacanya 

dengan mentadaburi dan memahami (maknanya). 

Apabila engkau mendapatkan faedah ketika sedang 

membaca maka ikatlah  (dengan tulisan). 

2. Berantusiaslah mengapal sunnah rasul yang Shahih lagi 

mudah. Di antaranya kitab Umdatul Ahkam. 

3.  Berantusiaslah di atas ketetapan dan keteguhan dimana  

engkau tidak boleh mengambil ilmu sistem cabut sana 

sini. Karena hal ini akan menyiapkan nyiakan waktumu 

dan mengacaukan pikiranmu.  

4.  Mulailah menelaah kitab kitab kecil dan pelajari dengan 

baik kemudian barulah berpindah ke kitab yang lebih 

tinggi sehingga engkau mendapatkan ilmu setahap demi 



 

 

setahap dengan kokoh mengakar di hatimu dan 

menentramkan jiwamu. 

5.  Berantusiaslah mengetahui masalah masalah pokok dan 

kaidah kaidahnya serta ikatlah setiap perkara yang mele- 

wati di hadapanmu. Maka sungguh telah dikatakan : (Ba- 

rang siapa diharamkan memahami ushul  (pokok) maka 

diharamkan pula untuk sampai  (ke cabangnya). 

6. Diskusikanlah setiap masalah dengan gurumu atau 

teman kepercayaanmu dalam ilmu dan agama sekalipun 

engkau dapat menakar di dalam pikiranmu orang yang 

berdiskusi denganmu dalam masalah tersebut apabila 

diskusi tidak dengan orang yang kita ketahui namanya.  

Inilah yang aku memohon kepada Allah Ta’aalaa agar menga- 

Jarimu segala sesuatu yang bermanfaat,  memberikan manfa- 

at kepadamu dengan segala sesuatu yang Dia ajarkan 

padamu, menambahkan ilmu untukmu dan menjadikanmu 

termasuk hamba hambaNya yang Shalih dan golonganNya 

yang beruntung.  

Wassalaamualaikum warahmatullah wabarakatuh. 

 

 

Ditulis oleh: 

 

Muhammad bin Shalih Al Utsaimin  

Pada tanggal 3 rajab 1412 H 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


