Wasiat Untuk Penuntut Ilmu yang Akan Kembali Kke Negerinya

WASIAT UNTUK PENUNTUT ILMU YANG AKAN KEMBALI KE NEGERINYA
Asy Syaikh Shalih Fauzan bin Abdillah al Fauzan حفظه الله
Pertanyaan: Saya seorang pemuda yang datang ke negeri yang penuh berkah ini (Saudi)
untuk menuntut ilmu, dan sebentar lagi waktu libur telah tiba,
Aa yang anda nasehatkan bagi para penuntut ilmu yang akan kembali ke negerinya masingmasing?
Jawaban:
Aku nasehatkan kepada mereka dengan apa yang diwasiatkan oleh Allah dalam ﬁrman-Nya:
“Dan hendaknya mereka memberi peringatan kepada kaumnya ketika mereka telah kembali
ke tengah-tengah mereka agar supaya kaumnya bisa mendapatkan peringatan”.
Sebarkanlah ilmu yang telah engkau peroleh ketika menuntut ilmu dari ilmu yang
bermanfaat, sebarkanlah di negerimu dan berdakwahlah di jalan Allah agar mereka bisa
mendapat manfaat dan juga kamu bisa mendapat manfaat.
Sumber: http://alfawzan.af.org.sa/node/14610
Alih bahasa: Syabab Forum Salafy
*** ***
وﺻﻴﺔ ﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ رﺟﻮﻋﻪ إﻟﻰ ﺑﻠﺪه
اﻟﺴﺆال:
أﻧﺎ ﺷﺎب أﺗﻴﺖ ﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺒﻼد اﻟﻤﺒﺎرﻛﺔ واﻗﺘﺮب ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺴﻔﺮ ﻓﻬﻞ ﻣﻦ وﺻﻴﺔ ﺗﻮﺻﻲ ﺑﻬﺎ ﻃﻼب اﻟﻌﻠﻢ
اﻟﻤﻘﺒﻠﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﺮ إﻟﻰ ﺑﻼدﻫﻢ؟
ن( ﺗﺮﺟﻊ إﻟﻰ ﺑﺪﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ
َ ﺤﺬ َُرو
ْ َﻢ ﻳ
َ ﻢ إِذ َا َر
ْ ُﻬﻢ ﻟَﻌَﻠ
ْ ِﺟﻌُﻮا إِﻟَﻴْﻬ
ْ ُ )وَﻟِﻴُﻨﺬِ ُروا ﻗَﻮْ َﻣﻬ: ﺑﻤﺎ وﺻﺎﻫﻢ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ:اﻟﺠﻮاب
 ﺗﻜﻮن ﺗﺪﻋﻮ إﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ وﺟﻞ ﺗﻨﺘﻔﻊ وﺗﻨﻔﻊ،ﺣﺼﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻢ اﻟﻨﺎﻓﻊ وﺗﻨﺸﺮه ﺑﻴﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪك.
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