
3 Cara Membuat Komitmen 

dalam Melakukan Kebaikan 

Assalamualaikum, sahabat  Gamais.
Tidak jarang setiap orang ingin menekuni suatu amalan, 

seperti konsisten membaca dan menghafal Al-Qur’an. Tetapi 
kesibukan kadangkala memendam semua keinginan tersebut. 
Demikian pula yang lain, ada yang dalam seharinya ingin 
membaca sebuah buku. Tetapi, lagi-lagi karena padatnya 
kegiatan, semua seperti sangat sulit untuk diwujudkan.

Terhadap situasi tersebut tentu nurani ke-Islam-an 
setiap jiwa menolak untuk memilih angkat tangan. Lantas 
bagaimana mengatasinya?
a. Kuatkan niat

“Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya.” 
Sebelum ingin melakukan apapun, pastikan niat dalam hati 
sudah cukup kuat, sehingga kesadaran diri untuk melakukan 
niat tersebut terus mendorong hati untuk benar-benar 
menepatinya.

b. Lakukan dan lakukan segera. 
   “Niat baik, jika ditunda kemungkinan terbesarnya adalah tidak 

terlaksana”. Ketika hati sadar akan niat, jangan memilih 
untuk menunda.  Lakukan dan segera lah untuk 
melakukannya. Karena begitu dilakukan, apa yang 
berkumpul dalam hati sebagai asumsi untuk menunda 
ternyata tidak benar-benar terjadi.

c. Susun schedule.
  “Kebenaran yang tidak terorganisir akan dikalahkan oleh 

kebathilan yang terorganisir.” Artinya, hari yang tidak diatur 
oleh seorang Muslim tidak akan menjadi ladang kebaikan 
yang maksimal. Sementara waktu terus bergulir dan 
ketidakmaksimalan kebaikan diri terus berjalan. Inilah 
sebenarnya awal dari segala kerugian. 
Pentingnya perencanaan yang matang bukanlah teori, 
buktinya adalah bagaimana Muhammad Al Fatih 
mencurahkan berbagai upaya untuk merencanakan dan 
mengatur penaklukan Konstantinopel, hingga akhirnya bisa 
terwujud setelah menanti berabad-abad lamanya. 
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AL-QUR’AN

MeSSAGE

”Demi masa. 
Sesungguhnya manusia itu 

benar-benar dalam kerugian, 
kecuali orang-orang yang beriman 

dan mengerjakan amal shalih 
dan nasihat-menasihati supaya 

mentaati kebenaran dan 
nasihat-menasihati supaya 

menetapi kesabaran.”

(QS. al-‘Ashr [103]:1-3)
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Embun Hadits 
“Sebaik-baik puasa setelah puasa 

Ramadhan adalah puasa pada bulan 
Allah –Muharram-. 

Sebaik-baik shalat setelah shalat 
wajib adalah shalat malam.” 

(H.R.Muslim no. 1163)
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Muslimah Corner

Phasmina (Public Health Class of Muslimah on Friday) datang kembali dengan 
teman-teman yg fresh dan terkini. Open house Phasmina kali ini bertema "CLBK". 
Iya, CLBK ini bukan CLBK (Cinta Lama Bersemi Kembali) tetapi CLBK yang 
sebenarnya Cinta Lillah Bersama Kamu. Jumat, 18 September 2015 tepatnya 
dilantai 2 mushollah Ar Ruyan FKM, Phasmina mengupas tentang Cinta yang 
sesungguhnya. Cinta merupakan fitrah manusia.

Dalam firman  Allah dijelaskan bahwa,
"Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang 
diinginkan yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, 
perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan 
hidup di dunia dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik". (Q.S. Ali Imron:14) 

Dalam ayat ini dijelaskan bahwa manusia sebagai makhluk hidup akan 
mempunyai rasa cinta pada apa-apa yang ada di dunia. Namun, sebaik-baiknya 
cinta adalah Sang Pemilik Cinta yaitu Allah. Jika kita mencintai sesuatu hal baik 
manusia, harta benda, dan lain-lain maka kita cintai dulu Sang Pemiliknya agar kita 
juga mendpatkan cinta sebaliknya.
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CLBK:

Cinta Lillah Bersama Kamu
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Kabister
(Kabar Islam Internasional)

Sebuah foto mengejutkan menunjukkan seorang anak kecil menyerahkan bunga ke salah satu 
petugas polisi Turki yang menghalanginya. Foto lain, seorang bayi sedang duduk dengan tenang di 
depan garis polisi Turki yang memblokir imigran di jalan raya dekat Edirne, Turki, 19 September 2015.

Diperkirakan ada 2 juta pengungsi Suriah di Turki. Sebagaimana diketahui, imigran dan pengungsi 
Suriah berkumpul di dekat jalan tol pada 15 September 2015 di tengah perjalanan menuju perbatasan 
antara Turki dan Bulgaria di kota Edirne, Turki.

Para pengungsi ini berharap menyeberangi perbatasan Turki ke Yunani atau Bulgaria, kamp di 
sebuah lapangan di Sarayici, di mana festival gulat minyak Kirkpinar tahunan yang terkenal terjadi.

Lebih dari setengah juta imigran menyeberang ke perbatasan Uni Eropa tahun ini, naik dari 280.000 
pada 2014, kata badan perbatasan Uni Eropa Frontex. Hanya sebagian kecil pengungsi yang 
menyebrang ke Eropa, sebagian besar ke Negara Arab, termasuk Turki yang diperkirakan hampir 
mencapai 2 juta pengungsi.

“Rabb kita turun ke langit dunia pada setiap malam, yaitu ketika sepertiga malam terakhir. Dia (Allah) 
berfirman : Siapa yang berdoa kepada-Ku, niscaya Aku kabulkan; siapa yang meminta kepada-Ku, niscaya aku 
beri, dan siapa yang memohon ampun kepada-Ku, niscaya Aku ampuni. Demikianlah keadaannya hingga 
terbit fajar.” (HR. Bukhari Muslim)

Sepertiga akhir malam adalah waktu yang sangat tepat untuk bermunajat kepada Allah, menyampaikan 
segala keluh kesah, berdoa memohon ampunan, dan meminta solusi terhadap masalah yang menimpa. Pada 
saat itu, Allah pun turun ke langit dunia, sehingga seorang hamba merasa begitu dekat dengan Sang Maha 
Pencipta. 

Dari sudut pandang medis, menangis memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan. Menangis 
menimbulkan efek berupa peningkatan frekuensi denyut jantung sehingga mampu mengalirkan darah secara 
optimal, peningkatan kadar oksigen dalam darah karena saat menangis tersedu-sedu kita akan lebih sering 
menghirup nafas serta pembuangan toksin dari dalam tubuh melalui air mata.

Menangis juga dapat merangsang sistem saraf pusat untuk melepaskan endorphin (morfin alami yang 
dimiliki tubuh) yang akan menimbulkan suasana nyaman dan bahagia, serta menurunkan jumlah hormon 
kortisol sehingga konsentrasinya dalam darah menurun. Hal tersebut akan meningkatkan kembali system 
kekebalan tubuh yang sebelumnya tertekan akibat pengeluaran hormone stress (kortisol).

Hidup Sehat Islami

Tangismu di Sepertiga Akhir Malam
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Untaian Bunga Gadis Suriah
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Allah telah mensyari’atkan jilbab  

atas kaum wanita, 

supaya kaum wanita mendapatkan kemuliaan dan 

kesucian di segala aspek kehidupan.

“Tidaklah sekali-kali seorang laki-laki 

berduaan dengan seorang perempuan

kecuali setan akan menjadi yang ketiga.”

(HR. Tirmidzi 2165, dishaihkan al-Albani)


