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Rosulullah SAW bersabda 

"OBAT BAGI KEBODOHAN 

ADALAH DENGAN 

BERTANYA DAN 

BELAJAR" 
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Belajarlah menjadi figur 

imam yg bertanggung 

jawab,minimal untuk diri 

sendiri,dan responsif serta 

cepat tanggap,mungkin saat 

ini kita tidak menganggap 
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penting,tetapi suatu saat 

kita akan rasakan,jangan 

mati hati,mati iman dan 

mati rasa 
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3 

Pemimpin itu melayani 

bukan di layani,pemimpin itu 

bisa mengerti bukan harus 

selalu di mengerti,pahami 

dan rasakan kemudian 

pelayanan 
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Assallamuallaikum Wr Wb 

Sebuah kisah nyata fi 

jaman sekarang. Mr M 

mempunyai kebiasaan 

mengambil korek api teman 

dan itupun tdk ada unsur 

kesengajaan,mungkin lupa. 

Dari kebiasaanya berujung 

habisnya harta yg di 

milikinya pelan2. Aneh dan 
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sepertinya tidak 

mungkin,tapi ini nyata 

Mengapa kok bisa seperti 

itu? Setelah di kaji dan 

intropeksi ternyata 

penyebabnya dari sifat : 

 1. Suka menyepelekan  

2. Sering pura2 lupa  

3. Menganggap Harta 

adalah segalanya  

4. Enggan berbagi di jalan 

Allah  
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5. Selalu ingin mudah. 

Wassallam Barokallah 
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5 

Awali ikhtiar pagi dengan 3 

hal,1. Evaluasi kinerja hari 

kemarin, 2. Menyiapkan apa 

yg perlu di perbaiki hari ini, 

3. Berserah pada Allah 

untuk apa yang kita lakukan 

hari ini,semoga Allah 

memberkahi 
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6 

Apabila kamu melihat dunia 

dikuasai oleh ahli-ahli dunia 

dengan perhiasan dan 

kekosongannya, dengan 

penipuan dan perangkapnya 

dan dengan racunnya yang 

membunuh yang diluarnya 

nampak lembut tetapi di 

dalamnya sangat 

membahayakan, cepat 
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merusak dan membunuh 

siapa saja yang 

memegangnya, yang menipu 

mereka dan yang 

menyebabkan mereka 

lengah terhadap dosa dan 

maksiat; apabila kamu lihat 

semua itu, maka hendaklah 

kamu bersikap sebagai 

seorang yang melihat 

seseorang yang sedang 

buang air besar yang 
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membuka auratnya dan 

mengeluarkan bau busuk. 

Dalam keadaan seperti itu, 

hendaklah kamu 

memalingkan padanganmu 

dari ketelanjangannya dan 

menutup hidungmu supaya 

tidak mencium baunya yang 

busuk. Demikian pulalah 

hendaknya kamu bersikap 

kepada dunia. Apabila kamu 

melihatnya, maka hendaklah 
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kamu memalingkan 

pandanganmu dari 

pakaiannya dan tutuplah 

hidungmu supaya tidak 

mencium bau busuk 

gemerlapannya yang tidak 

kekal. Semoga dengan 

demikian kamu dapat 

selamat dari bahaya dan 

cobaannya. Apa yang telah 

ditetapkan Allah untukmu, 

pasti akan kamu rasakan. 
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Allah telah berfirman 

kepada Nabi Muhammad 

SAW : “Dan janganlah kamu 

tujukan kedua matamu 

kepada apa yang telah Kami 

berikan kepada golongan-

golongan dari mereka, 

sebagai bunga kehidupan 

dunia untuk Kami cobai 

mereka dengannya. Dan 

karunia Tuhan kamu adalah 
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yang lebih baik dan lebih 

kekal.” (QS 20:131) 

Sab 07:01 
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Assallamuallaikum Wb Wb 

Saudara2 ku........ Bagaimana 

kita menginginkan 

kebaikan? Jika akhlak kita 

belum baik. Bagaimana 

akhlaq kita menjadi 

baik,tanpa adanya 

permohonan pada Allah dan 

usaha dari diri untuk 

perbaikan akhlak. Agama 
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mengajarkan doa perbaikan 

akhlah : 
  َ لَّل ُ َّل   أَْحَسْنَت َخْلقِي فَأَْحِسْن ُخلُقِي

Allaahumma ahsanta kholqii 

fa-ahsin khuluqii. Ya Allah, 

Engkau telah memperbagus 

penciptaanku, maka 

baguskanlah akhlakku 

Semoga kita bisa menjadi 

umat yg mengikuti jejak 

akhlak Rosulullah 

Wassallam Barokallah 
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Assallamuallaikum Wr Wb 

Saudara2 ku Betapa sedih 

hati saya ketika sering 

mendapat pesan dari 

saudara2 kita,mereka 

mencari pencerahan dan 

kebaikan tetapi mereka 

lupa sebuah kebaikan 

seharusnya di awali dngn 

kebaikan juga. Pesan yg 



 

 

18 

sering masuk di awali salam 

tetapi salam yg tdk jelas : 

Askum ustad Mikum mau 

tanya Ass pak mohon 

pencerahan Dari contoh di 

atas terlihat sekali org yg 

enggan berbuat baik,apa 

susahnya menulis 

Assallamuallaikum Wr Wb 

Sebuah salam yg baik akn 

membawa kebaikan. 

Bagaimana kita bisa 
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berubah menjadi baik jk 

untuk salam yg baik sj kt 

engan??? Saudara2ku...... 

Tebarkan salam sebagai 

cerminan Islam yg penuh 

keindahan Semoga dapat 

menjadi renungan dalam 

Islahul Qulub ( perbaikan 

hati ) Dan kita di golongkan 

umat yg di berkahi dengan 

salam yg benar Wassallam 

Barokallah 
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@ Semoga Bermanfaat @ 
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Catatan : 
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