
 

 

  

                     Silakan dibaca ketika          Khatib belum berkhutbah 

 

3 

                          Silakan Menyebar          luaskan Buletin Ini 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

WASIAT AGUNG RASULULLAH a 
 

 

Dari Abu Ayyub Al-Anshari  berkata; 

 

“Datang seorang lelaki kepada Nabi  dan berkata; “Wahai Rasulullah, 

berilah saya nasihat dan persingkatlah.” Maka Rasulullah a bersabda, 

“Jika engkau berdiri mengerjakan shalat, maka shalatlah seperti orang 

yang berpamitan (akan meninggal dunia). Janganlah  engkau 

mengucapkan perkataan, yang engkau akan meminta maaf darinya 

keesokan hari. Dan berputus-asalah dari apa yang ditangan manusia.” 

(HR. Ahmad) 

 
PELAJARAN DARI HADITS 

 

1. Berupaya Menghadirkan Kekhusyu’an di Dalam Shalat 

Diantara cara menghadirkan kekhusyu’an di dalam shalat 

adalah dengan menganggap bahwa shalat yang sedang dilakukan 

adalah shalat yang terakhir kalinya. Dengan munculnya kekhusyu’an 

dalam shalat, maka shalat akan memberikan pengaruh kepada 

pelakunya, dan akan menjadikan seseorang terhalangi dari perbuatan 

keji dan munkar –dengan izin Allah-.  

 

 

 

 

TTAABBLLIIGGHH  AAKKBBAARR  
 

Rihlah ke Padang Mahsyar 
 

Ust. Anwar Zain 
 

Ahad, 18 Desember 2011 

Pukul 08.30 s/d Zhuhur 
 

Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan SMS Dakwah (Gratis), Silakan; 

Ketik : DAFTAR 

Kirim ke     : 0852-57693355 

 

Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan file buku-buku Islam  

(berupa file chm dan pdf), silakan kunjungi situs kami di; 

www.albayyinatulilmiyyah.wordpress.com 

 

4 1 

      Volume I / No. 001 

Tempat : 
ISLAMIC CENTER PONOROGO 
Abdullah Ghanim As-Sama’il 

Jl. Soekarno Hatta – 83, Keniten – Ponorogo 
CP. 0852-57693355 

 

Hadirilah…… 

 

http://www.albayyinatulilmiyyah.wordpress.com/


 

 

  

                     Silakan dibaca ketika          Khatib belum berkhutbah 

 

3 

                          Silakan Menyebar          luaskan Buletin Ini 

 

2 

BIOGRAFI 

ABU AYYUB AL-ANSHARI y 

 

Namanya aslinya adalah 

Khalid bin Zaid bin Kulaib bin 

Tsa’labah, kunyahnya adalah Abu 

Ayyub Al-Anshari dari Bani An-

Najjar. Beliau adalah sahabat 

yang ikut dalam bai’at Aqabah, 

perang Badar, Uhud, Khandaq, 

dan seluruh peperangan. Beliau 

adalah seorang pemberani, 

penyabar, dan bertaqwa. Beliau 

hidup sampai pemerintahan Bani 

Umayyah. Beliau tinggal di 

Madinah Al-Munawwarah, lalu 

pindah ke Syam. Beliau wafat 

pada tahun 52 H, bertepatan 

dengan 672 M, dia dimakamkan 

di bawah tembok benteng 

Konstantinopel. Dan beliau 

Meriwayatkan sebanyak 155 

hadits dari Rasulullah a. 

 

 

2. Berfikir Sebelum Berucap 

Hendaknya seorang mempertimbangkan dampak dari ucapan 

yang akan dikeluarkannya. Karena bisa jadi dengan satu kalimat 

yang keluar dari lisan seseorang, akan menjerumuskannya ke dalam 

Neraka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

”Sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan kalimat, 

ia terjerumus ke dalam Neraka karenanya sejauh antara 

timur dan barat.” (Muttafaq ’alaih) 

Karena demikian besar pengaruh lisan, maka diwaktu 

pagi hari anggota-anggota tubuh berpesan kepada lisan. 

Rasulullah a bersabda; 

“Ketika anak Adam di pagi hari, setiap anggota badan 

berpesan kepada lisan. Mereka mengatakan, “(Wahai 

lisan) Bertaqwalah kepada Allah, karena kami semua 

tergantung kepadamu. Jika kamu bertindak benar, maka 

kami akan bertindak benar pula. Tetapi jika kamu 

melenceng, maka kami juga ikut melenceng.”  

(HR. Tirmidzi Juz 4 : 2407) 

Ucapan yang keluar dari lisan juga mempengaruhi 

aktivitas seseorang. Jika ucapannya baik, maka akan 

tampak pada aktivitasnya. Demikian sebaliknya, jika 

ucapannya buruk, maka buruk pula aktivitasnya. Yahya bin 

Katsir t pernah mengatakan; 

“Tidaklah aku menemui seorangpun yang baik 

ucapannya, melainkan akan tampak dalam segala 

aktivitasnya. Dan tidaklah seorangpun yang jelek ucapannya, 

melainkan tampak pula dalam semua aktivitasnya.” 

Maka dari itu hendaklah seorang berfikir sebelum berucap. 

Karena jika ucapan telah terlontar, maka seorang akan mengikuti 

ucapannya. Sedangkan jika belum diucapkan, maka orang tersebut 

yang mengendalikannya. Abu Hatim bin Hibban Al-Busti t 

pernah mengtakan dalam Raudhatul „Uqala‟ hal. 47; 

“Perkataan yang telah diucapkan akan selalu mengikutinya, 

sedangkan perkataan yang belum diucapkan ia mampu 

mengendalikannya.” 
 

3. Tidak Meminta Kepada Manusia 

Hendaknya seorang merasa cukup dengan apa yang 

Allah q berikan kepadanya. Karena dengan demikian 

menunjukkan besarnya tawakkalnya kepada Allah q dan 

menjadika ia mulia ditangah-tengah manusia. Jibril j 

pernah datang kepada Rasulullah a kemudian beliau 

berpesan; 

“Wahai Muhammad. Hiduplah sekehendakmu, karena kamu 

pasti mati. Cintailah siapa pun yang engkau suka, karena 

kamu pasti berpisah dengannya. Beramallah sekehendakmu, 

karena kamu pasti dibalasi atasnya. Ketahuilah, bahwa 

kemuliaan seorang Mukmin terletak pada shalat malamnya 

(Qiyamul lail). Dan kejayaannya ketika ia tidak butuh 

kepada manusia.”   

(Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani t dalam 

Ash-Silsilah Ash-Shahihah Juz 2 : 831) 

Dan barangsiapa yang melatih dari untuk 

berkecukupan, niscaya Allah q akan memberikan 

kecukupan kepadanya. Nabi a bersabda; 
“Barangsiapa melatih diri untuk iffah (sikap menjauhi maksiat dan 

dosa), niscaya Allah menjadikannya bersifat iffah. Barangsiapa 

melatih diri untuk berkecukupan, niscaya Allah membuatnya 

berkecukupan.” (HR. Muslim Juz 2 : 1053)       ***** 


