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kata Pengantar
َ َّْ م
َّ حن
الر ِحيْ ِم
ِ ِمْسِب ا
ِ هلل الر
َلَى
ُ ْ ْح
َ َْ ِّ َ َ ن
ْ ُ َ ََّ َ ُ َّ َ ُ لَى
آل
ِ ِهلل َوع ه
ِ  َوالصالة َوالسالم ع رسو ِل ا.الَمد لهلِ ِ رب العال ِمي
ْ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ
ُ: أَ َّما َب ْعد. ادليْن
ِّ ِح َسان إ ىَل يَ ْوم
وأصحابِ ِه ومن ت ِبعهم بِ ِإ
ِ ٍ
ِ
Kita sebagai umat Islam punya dua pedoman hidup, pertama
adalah kitab suci Al-Qur’an dan yang kedua adalah hadits Nabi n
yang shahih.
Hadits-hadits Nabi n itu banyak sekali, kita harus mempelajarinya agar kita punya pedoman hidup dan agar kita semakin cinta
kepada Nabi kita Muhammad n serta bisa meniru beliau dalam
masalah aqidah, ibadah, akhlak dan sebagainya.

III

buku ini berisi pilihan beberapa kata-kata mutiara Nabi Muhammad n yang singkat, jelas tapi padat isi kandungannya.
Selamat menghafal dan mengamalkan pesan-pesan Nabi Muhammad n. Ayo, semangat!!!

Abu Ubaidah Yusuf As Sidawi
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PENTINGNYA NIAT

ُ َ ْ َ َ َّ
َ َ
ْ ِّ َُ َّ َ ل
َّ
َ
ِّ
ئ مانوى
ِ إِنما األعمال بِانلي
ٍ ات وإِنما ِلك ام ِر
Sesungguhnya semua amalan itu tergantung kepada niatnya, dan setiap orang itu tergantung apa yang dia niatkan. (HR. Bukhari Muslim)
Niat adalah ruh bagi amal dan syarat diterimanya amal. Maka
perhatikanlah selalu niatmu dan koreksilah selalu setiap waktu.

RUKUN IMAN

ُْ ْ َ
َ َ ََ
ِْكته َو ُكتُبه َو ُر ُسله َو يْالَوم
َاآلخر َوتُ ْؤ ِمن
َ
ِِ
ِِ
ِ ِ ِهلل ومالئ
ِ أن تؤ ِمن بِا
ِ ِ
ِّ َبالْ َق َدر َخ رْيهِ َو ر
ِشه
ِ
ِ ِ
Iman adalah engkau beriman kepada Allah, MalaikatNya, Kitab-kitabNya, para RosulNya, hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik
maupun takdir buruk. (HR. Muslim)
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Iman merupakan landasan pokok agama dan kunci kebahagian
di dunia dan akherat. Perhatikanlah imanmu dan berusahalah untuk merawatnya agar tidak rusak.

RUKUN ISLAM

ُ
ََ لَىَ م
َ َُ َ َ َ ْ َ هَ َ َّ ُ َ َّ ح
َ ُب
 َوأن م َّم ًدا َر ُسول،اهلل
اإل ْسال ُم ع خْ ٍس شهاد ِة أن ال ِإل ِإال
ِ ن
ِي
ْح
َ
ََ َ َّ ا
َّ ِ َوإقَام، اهلل
 َو َص ْومِ َر َم َضان،الزك ِة َوال َ ِّج
 وإِيتا ِء، الصال ِة
ِ ِ
Islam itu dibangun di atas lima perkara: Bersaksi bahwa tidak ada
sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwasanya
Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke baitullah bagi yang mampu, dan puasa pada bulan ramadhan. (HR. Bukhari Muslim)
Islam adalah penentu nasibmu kelak di akherat. Maka jagalah
islammu dan buktikan dalam kehidupanmu, bukan hanya sekedar
identitas dalam KTP-mu.

IBADAH YANG SIA-SIA
ٌّ َ َ ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ًَ ْ َ َ َ َ لا
 فهو رد،من ع ِمل عم ليس علي ِه أمرنا

Barangsiapa yang mengamalkan suatu amalan yang tidak ada contohnya dari kami (Nabi) maka amalan tersebut tertolak. (HR. Muslim)
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Seorang yang beribadah namun tak sesuai dengan tuntunan
Nabi n bagaikan pengembara yang mengisi kopernya dengan
batu, tak ada gunanya dan hanya memberatkan dirinya.

HALAL DAN HARAM
َّْ حْ َلاَ َ َ نِّ ٌ َ َّ ح
ٌ ِّام َب ن
َ ال َ َر
ي
 وإِن،إن ال ل بي

Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan perkara yang haram itu
jelas. (HR. Bukhari Muslim)
Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan perkara halal dan haram secara gamblang dalam Al-Qur’an dan hadits, kewajiban bagi
kita untuk mempelajarinya dan mengamalkannya.

AGAMA ADALAH NASEHAT

َ ْ َّ ا َ ّدل ْي ُن
َ ْ َو َئ َّمة ال ْ ُم ْسلم ن،  َول َر ُس ْول،  َولكتَابه، : ح ُة
ْي َو اَع َّمتهم
ِ
ِ ِ ِانل ِصي لهلِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ هِ ِ لأ
ِِ
ِِ
Agama adalah nasihat, untuk Allah, Kitab-Nya, Rasul-Nya, pemimpin
kaum Muslimin, dan bagi kaum Muslimin pada umumnya.
(HR Muslim)
Nasehat adalah ketulusan hati menginginkan kebaikan untuk
orang lain. Salah satu pilar utama agama ini adalah saling mena
sehati dalam kebenaran dan kesabaran.
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MELAKSANAKAN PERINTAH
NABI

ُ ْ َ
ْ َ ُْ َ ْ ُ ُْ ََ َ
ُْ
ُ ُ َ
ُ ُاجتَنب
وه َو َما أ َم ْرتك ْم بِ ِه فاف َعلوا ِمنه َما
ِ ما نهيتكم عنه ف
ْ ْ
استَ َطعتُ ْم
Apa saja yang aku larang pada kalian maka jauhilah. Dan apa saja
yang aku perintahkan pada kalian maka lakukanlah semampu kalian.
(HR. Muslim)
Perintah Nabi n pada hakekatnya adalah perintah dan wahyu
Allah. Maka sejatinya ketika seorang hamba melaksanakan perintah Nabi berarti melaksanakan perintah Allah yang mengetahui
apa yang terbaik untuk hambaNya.

JANGAN RAGU-RAGU
َ
ْ َ
َ
َ ُ
يريبُك
ال
ما
إىل
ك
يريب
ما
ع
د
ِ
Tinggalkanlah apa yang meragukanmu menuju apa yang tidak meragukanmu. (HR. Tirmidzi dan Nasa‘i)
Ini kaidah penting dalam kehidupan yang akan membawa kepada ketenangan dan kebahagian, bukan was-was dan kegundahan.
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TINGGALKAN YANG TIDAK
BERMANFA’AT
ْ َ َلاَ ْ َ ُ ُ لا
ِم ْن ُح ْس ِن ِإ ْس مِ ال َم ْر ِء ت ْركه َما يع ِني ِه
Diantara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. (HR. Tirmidzi)
Tanda kebaikan seorang hamba tatkala dia sibuk dengan halhal yang bermanfaat bagi agama dan dunianya, serta meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi agama dan dunianya.

MENCINTAI TEMAN

ْ ُّ ُلاَ ُ ْ ُ َ َ ُ ُ ْ َ ىَّ حُ َّ َ ْ َ ح
ب لنِ َف ِس ِه
ي
ِ يب لأِ ِخي ِه ما
ِ يؤ ِمن أحدكم حت
Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga ia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintainya untuk dirinya. (HR.
Bukhari dan Muslim)
Islam menganjurkan agar kita sesama muslim saling mencintai
dan mengasihi, karena kita bagaikan satu bangunan yang saling
menguatkan.
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BERKATALAH YANG BAIK

َْم ْن اَك َن يُ ْؤم ُن باهلل َو يْالَ ْو اآلخر فَلْيَ ُق ْل َخ رْيا ً أً ْو لَ ْص ُمت
ِم
ِي
ِ ِ ِ
ِ ِ
Barangsiapa beriman kepada Allah dan Hari Akhir hendaklah dia berkata baik atau diam. (HR. Bukhari Muslim)
Ucapan adalah tanda keimanan. Ucapan yang baik muncul dari
hati yang suci, sebaliknya ucapan yang kotor lahir dari hati yang
kotor.

JANGAN MARAH YA!
َ
ْ ال َت ْغ َض
ب
Jangan marah. (HR. Bukhari)
Amarah adalah sumber kekacauan dan pertikaian. Oleh karenanya, penting sekali mengerem dari amarah agar tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan.

AYO BERBUAT BAIK
ِّ َُّ َ َ َ َ ْ ْ َ َ ىلَ َ ل
ْ َك ي
ش ٍء
إلحسان ع
ِ إِن اهلل كتب ا
Sesungguhnya Allah mewajibkan perbuatan baik pada seluruh
perkara. (HR. Muslim)
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Berbuat baik kepada Allah dan manusia adalah kewajiban agama, bahkan kepada binatang sekalipun kita dianjurkan berbuat
baik. Lantas, adakah agama yang lebih mulia dari Islam?!

TAQWA KEPADA ALLAH
َ ْاهلل َحيْثُ َما ُكن
َ اتَّق
ت
ِ
Bertaqwalah engkau kepada Allah di mana pun berada. (HR. Tirmidzi)
Taqwa adalah melindungi diri dari Neraka dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya. Taqwa adalah
kunci utama menggapai surga. Oleh karenanya, sangat penting
menanamkan ketaqwaan dalam kehidupan kita.

MINTALAH HANYA KEPADA
ALLAH
ْ َت ف
ْ  َوإ َذا،اهلل
ْ َت ف
َ ْاستَ َعن
َ ْإ َذا َسأَل
ْ استَع
َ اسأَل
هلل
ا
ب
ن
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ِ

Jika engkau hendak meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika
engkau hendak memohon pertolongan maka mohonlah kepada Allah.
(HR. Tirmidzi)
Begitulah Nabi n menanamkan Tauhid kepada anak kecil, se
bagai pelajaran tentang pentingnya pendidikan agama kepada
anak sejak dini.
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MILIKILAH SIFAT MALU
ْ َإ َذا ل َ ْم ت َ ْستَح ف
َ ْاصنَ ْع َما شئ
ت
ِ
ِ
ِ
Jika engkau tidak malu maka berbuatlah sesukamu. (HR. Bukhari)
Jika sifat malu sudah hilang maka hancurlah agama dan kehidupan. Betapa banyak orang menerjang keharaman karena hilangnya sifat malu baik pria maupun wanita.

TEGAR SELALU
ْ ت باهلل ُث َّم
ُ َْ ُْ
استَ ِق ْم
ِ ِ قل آمن
Katakanlah: Saya beriman kepada Allah kemudian istiqomalah (tegar).
(HR. Muslim)
Mengatakan Saya beriman itu mudah, tapi yang berat adalah
Istiqomah dalam keimanan, karena banyak sekali jerat-jerat yang
menggelincirkan. Maka perbanyak doa, ibadah, menuntut ilmu
dan bergaul dengan orang shalih agar bisa menjaga istiqomah.

JAGALAH KEBERSIHAN
َ ْور َش ْط ُر الإ
َّ
ُ الط ُه
ان
يم
ِ ِ

Kebersihan adalah separuh keimanan. (HR. Muslim)
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Islam mencintai kebersihan, baik kebersihan bathin dengan
menjernihkan hati dari noda-noda seperti syirik, sombong dan
dengki, serta kebersihan dhahir seperti kebersihan badan, pakaian
dan lingkungan.

BERPEGANG TEGUH DENGAN
SUNNAH NABI
َ
َ َ ُ ْ َّ ُ ْ َّ ُ ْ ُ ْ َ َ َ
ُّ
َ ْلم ْهد ِّي ن
َ ْ ْ الر
 َو َعض ْوا َعليْ َها,ي
ِ اش ِدي َن ا
ِ َّ ت َو سن ِة اخللفا ِء
ِفعليكم بِسن ي
َ َّ
اج ِذ
ِ بِانلو
Berpegang teguhlah kalian dengan sunnahku dan sunnah para Khulafaur Rosyidin yang mendapat petunjuk, gigitlah dengan gigi gerahammu (peganglah kuat-kuat). (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi)
Jalan keselamatan adalah dengan berpegang teguh secara kuat
dengan sunnah Nabi n dan para sahabat walau banyak orang
mencemooh dan mencela. Bagai orang yang memegang bara api,
berat tapi dia tetap kokoh memegangnya agar tetap mendapat
sinar yang menerangi perjalannya menuju surga.
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ZUHUD TERHADAP DUNIA
َ ُّ ُُّ ْ َ ح
ْ َْ
ُ ك
اهلل
يب
ِ ازهد يِف ادلنيا
Zuhudlah kamu di dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. (HR. Ibnu
Majah)
Salah satu kiat meraih cinta Allah adalah dengan zuhud dari
dunia dengan meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat untuk
akherat, dia mengambil secukupnya sebagai sarana menuju kampung akherat yang kekal dan abadi.

JANGAN MEMBAHAYAKAN
َ
َ ض
َ َال ر
َ ِض َر َولاَ ر
ار
Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan diri sendiri atau
orang lain. (HR. Ibnu Majah)
Agama Islam mengingkan kebaikan untuk umatnya dan tidak
menginginkan keburukan pada diri mereka, baik agama, nyawa,
harta, nasab dan akal mereka. Oleh karena segala hal yang dapat
membahayakan mereka, harus ditutup rapat.
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BUKTI DAN SUMPAH
َ ْ َ ْ َ ََ يْ َ نيُ لَى
َّ ْ َبْ َ ِّ َ ُ لَى
َكر
 وال ِم ع من أن،الينة ع ال ُمد يِع

Bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang mengingkari tuduhan. (HR. Al-Baihaqi)
Ini kaidah penting dalam masalah pengadilan agar tegak keadilan dan tidak ada yang terdzalimi di muka bumi ini, sehingga
seorang tidak sembarangan menuduh orang lain tanpa bukti yang
jelas.

SESAMA MUSLIM ITU
BERSAUDARA
ْ ُ َ ُ ْ ُْ
ْ
ُ
المس ِلم أخو المس ِلم

Seorang muslim itu saudara bagi muslim lainnya. (HR. Muslim)
Allah memerintahkan kita untuk bersuadara, saling membantu
dan mengasihi antar sesama dan tidak menyakiti saudaranya de
ngan bentuk apapun.
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JIKA LUPA, SALAH DAN
TERPAKSA

َ
ُ ْ ْ َ َ َ َ ْ ِّ َ َ َ َ َّْ َ جَ َ َ َ َ ْ ُ َّ ْ لخ
استُك ِره ْوا َعليْ ِه
إن اهلل تاوز عن أم يِت ا طأ والنسيان وما
Sesungguhnya Allah mengampuni umatku terhadap apa yang mereka
kerjakan karena salah, lupa dan terpaksa. (HR. Ibnu Majah)
Allah Maha Penyayang dan Islam agama yang muda. Ketika
seorang melakukan di luar dari keinginannya, maka tidak dicatat
sebagai dosa sebagai tanda kasih sayang Allah kepada hamba.

SIAPA YANG KAMU TIRU?
َ َ َ ََ
ْ
َم ْن تش َّبه بِق ْومٍ ف ُه َو ِمن ُه ْم
Barangsiapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk golongan mereka. (HR. Ahmad)
Jangan meniru ciri khas orang kafir dalam ibadah mereka, pe
rayaan mereka, ataupun gaya kehidupan mereka. Sebaliknya, tiru
lah orang-orang yang dijamin masuk surga dari kalangan para
Nabi, sahabat dan orang-orang shalih.
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AYO SEMANGAT BELAJAR
AGAMA
ْ ْ ُ ْ ِّ َ ُ ً َْ ر
ُ ْ َ
ُ
ف ا ِّدلي ْ ِن
ِمن ي ِر ِد اهلل بِ ِه خيا يفقهه ي
Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan faqihkan
ia dalam agama-Nya. (HR. Bukhari Muslim)
Tanda kebaikan bagi seorang hamba di dunia dan akherat
manakala Allah memudahkannya memahami ilmu agama yang
merupakan sumber semua kebaikan dan jalan pintas menuju surga.

KEUTAMAAN MEMPELAJARI
AL-QUR’AN
ُ َّ َ ُ ْ َّ َ
ُ َُْ ر
يك ْم َم ْن ت َعل َم الق ْرآن َو َعل َمه
خ
Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Qur’an dan mengajarkannya. (HR. Bukhari)
Al-Qur’an adalah sumber ilmu. Siapapun yang ingin menjadi
yang terbaik di dunia ini dan di akherat nanti maka harus bersemangat mempelajari Al-Qur’an dan mengamalkannya dalam kehidupan ini.
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SALING MENYAYANGI
َلا
َلا
 يُ ْر َح ُم،َم ْن يَ ْر َح ُم
Barangsiapa yang tidak menyayangi maka dia tidak disayang. (HR. Ahmad)
Allah adalah Dzat yang penyayang, Nabi Muhammad n penya
yang, Al-Qur’an berisi kasih sayang, Islam adalah agama kasih sa
yang. Maka tebarkanlah kasih sayang di muka bumi Allah niscaya
Allah akan membalas dengan kasih sayangNya padamu.

JANGAN SOMBONG
ْْ رُْ َ َ ُ ح
َّ  َو َغ ْم ُط،ال َ ِّق
اس
كب بطر
ِ انل
ِ ال

Sombong adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia. (HR.
Muslim)
Sombong adalah karakter tercela yang tidak pantas dilakukan
oleh hamba yang hina, baik sombong kepada Allah dengan menolak kebenaran atau sombong kepada manusia dengan merendahkan dan menghina mereka.
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JANGAN MEREMEHKAN
KEBAIKAN WALAU
SENYUMAN

ْ
َّ ْ َلاَ ح
ْ َ َ َ ََ ْ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ ى
ْ َْ
اك بِ َوج ٍه َطل ٍق
 ولو أن تلق أخ،وف شيئا
ِ ت ِق َرن ِم َن المع ُر
Janganlah kamu meremehkan kebaikan sedikitpun sekalipun hanya
sekedar senyuman untuk saudaramu. (HR. Muslim)
Semua amalan manusia akan ada totalannya kelak di akherat
sekecilpun apapun itu. Maka jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun dan jangan meremehkan kemaksian sekecil
apapun.

SEMANGAT DAN JANGAN
MALAS
َ ُ َ ْ َ َ َْ ْ لَى
ْ
َ استَع ْن باهلل َولاَ َت ْع
ج ْز
ِ ِ ِ  َو،اح ِرص ع ما ينفعك
Bersemangatlah untuk hal yang bermanfaat bagimu dan mohonlah
pertolongan kepada Allah serta janganlah engkau malas. (HR. Bukhari
Muslim)
Kunci kesuksesan di dunia dan akherat adalah dengan bersemangat melakukan kebaikan dan memohon pertolongan kepada
Allah. Maka jangan malas dan jangan juga bergantung pada di
rimu, tetapi bersemangatlah dan teruslah berdoa kepada Allah.
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PERMUDAHLAH
ُِّي َ ر
ُِّسوا َولاَ ُت َع ر
س ْوا
Permudahlah dan jangan mempersulit. (HR. Bukhari Muslim)
Agama Islam adalah agama yang mudah dan diantara kaidah
besar dalam agama adalah kesulitan membawa kemudahan. Oleh
karenanya, kita juga dianjurkan untuk mempermudah urusan
orang dan tidak mempersulit agar Allah mempermudah urusan
kita juga.

SIAPA IDOLAMU?
َّ ال ْ َم ْر ُء َم َع َم ْن أَ َح
ب

Seorang itu bersama orang yang dia cintai. (HR. Bukhari Muslim)
Tatkala kita mengidolakan seseorang maka akan terbius untuk
meneladaninya dan meniru gaya nya. Maka jangan salah pilih idola. Jadikan idolamu adalah Nabi n dan para sahabat serta orangorang shalih, jangan idolakan orang kafir dan fasiq.
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JANGAN BERBUAT DZALIM
ٌ َ ُ ُ ُ ْ ُّ
َ َات يَ ْو َم القي
ام ِة
الظلم ظلم
ِ
Kedzaliman adalah kegelepan-kegelapan di hari kiamat. (HR. Bukhari
Muslim)
Kedzaliman bisa kepada Allah dengan berbuat syirik dan bermaksiat kepadaNya dan bisa juga kepada sesama manusia dengan
menyakiti mereka baik nyawa, harta dan kehormatan mereka.

JANGAN TAAT DALAM
KEMAKSIATAN
ْلخ
ُ ْ َ َ َ َ َلا
ْ
وق يِف َمع ِصيَ ِة ا َا ِل ِق
ٍ طاعة لِمخل

Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat kepada Kholiq/
Sang pencipta (Allah). (HR. Tirmidzi)
Ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Tidak bisa dikalahkan
dengan ketaatan kepada siapapun selainNya, walaupun dia memiliki kedudukan yang tinggi seperti ulama, umara, orang tua, kyai
dan sebagainya.
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CARI TEMAN YANG BAIK
َْ َ ْ ُ لَى
ُ َ َُ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َ ْ خ
َ
 فلينظر أحدكم من يالِل،ين خ ِلي ِل ِه
د
ع
المرء
ِ
ِ

Seorang itu menurut agama temannya, maka lihatlah dengan siapa
kalian berteman. (HR. Ahmad)
Teman memiliki pengaruh yang luar biasa bagi agama dan
kpribadian seseorang. Oleh karena itu, harus selektif dalam mencari teman yang bisa mengagandeng kita menuju surga dan melindungi kita dari Neraka.

ADAB-ADAB MAKAN
ْ َُ ل
ْ َُ ُلاَ ُ َ ِّ َ ل
َ
 َوك ِم َّما يَ ِليْك،اهلل َوك ِبيَ ِمي ِنك
 سم،يا غ م
Wahai anak kecil, kalau mau makan maka bacalah bismillah, makanlah dengan tanganmu, dan makanlah yang dekat denganmu. (HR.
Bukhari Muslim)
Anak harus dididik sejak dini dengan adab-adab yang indah
agar kelak menjadi anak yang shalih, diantaranya adab makan
yaitu dengan membaca bismillah, makan dengan tangan makan,
makan yang terdekat.
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BERBAKTI PADA ORANG TUA
ْ َ َ ْ ِّ َّ ُ َ َ َ
ِّ َّ َ
َْ َ
ِ ِف سخ ِط ال َوالد
ِ وسخط الرب ي, ِ ِِرضا الرب يِف ِرضا الوالد
Ridho Allah dalam keridhoan orang tua dan kemurkaan Allah dalam
kemurkaan orang tua. (HR. Bukhari dalam Adabul Mufrod).
Orang tua adalah pintu surga yang paling utama. Kedudukan
orang tua sangat tinggi dalam Islam. Maka berbaktilah kepada
mereka dan jangan durhaka kepada mereka.

MENYEBARKAN SALAM
ُ َْ
ُ َ ْ َ َ ََّ لا
ْكم
أفشوا الس م بين

Sebarkanlah salam diantara kalian. (HR. Muslim)
Menyebarkan salam merupakan salah satu sebab memperkuat
persaudaraan. Dalam untaian salam terkandung doa yang amat
mendalam maknanya. Maka jangan pernah pelit untuk menyebarkan salam.
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ANJURAN BERTAUBAT DARI
DOSA
َ
َ ْ ُّ ُل
َ ي الخْ َ َّطائ
ُْاء َو َخ ر
َّ ني
ٌ آد َم َخ َّط
اتل َّوابُون
ك اب ِن
ِ

Setiap anak Adam adalah banyak salah, dan sebaik-baik yang banyak
salah adalah yang sering bertaubat. (HR. Tirmidzi)
Manusia amat sering berbuat salah dan dosa agar dia tidak
sombong dan merasa butuh kepada ampunan dan kasih sayang
Allah. Ketika kita terjatuh dan tersungkur dalam kubangan dosa,
jangan putus asa dari rahmat-Nya, ketuklah pintu-Nya niscaya Allah akan membukakan pintu ampunan untuk manusia.
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