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Facebook for Ummat 
Tren facebook terasa semakin mendominasi pergaulan 
online ala situs jejaring. Berbagai generasi dari latar 
belakang yang berbeda turut meramaikan komunikasi maya 
via internet ini. Lebih dari 200 juta pengguna aktif di seluruh 
dunia. perkembangan penggunaan Facebook oleh 
masyarakat Indonesia mencapai pertumbuhan 645% pada 
tahun 2008, sehingga Indonesia menjadi “the fastest 
growing country on Facebook in Southeast Asia”. 

Mengapa facebook begitu mendunia? Diantara berbagai 
alasannya adalah karena facebook mampu mempertemukan 
kita kepada siapa saja, teman lama, kolega atau seseorang 
dengan ketertarikan terhadap suatu hal yang sama. Tentu 
saja hanya kepada mereka yang mempunyai akun di 
facebook. Jika selama ini jalinan silaturahmi terkendala 
ruang dan waktu, maka facebook bisa dianggap sebagai tali 
tidak tampak yang berhasil menghubungkan seluruh akun di 
dunia dengan tingkat interaksi supertinggi. Melalui facebook, 
selain dapat berkirim message / surat kepada teman, 
berbagi ide, foto dan kegiatan sehingga si pengguna dapat 
mengetahui aktivitas terkini dari semua temannya, juga 
tersedia media chatting yang terintegrasi di halaman 
facebook. Komunikasi secara langsung inilah yang membuat 
facebook menjadi lebih unggul  dibandingkan situs jejaring 
lainnya, seperti friendster, hi5, tagged, dsb.  
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Sedemikian hebatnya tren facebook mempengaruhi dunia, 
terutama generasi muda, menginspirasi berbagai pihak 
untuk memanfaatkan facebook sebagai media pengumpul 
massa. Di sisi negatif, pendiskreditan atau pengecaman 
terhadap suatu golongan atau hal tertentu dapat dilakukan 
dengan cara mengajak orang lain untuk ikut bergabung 
dalam sebuah grup yang sengaja dibuat dalam aksi 
penentangan tersebut.  

Namun demikian, demi tujuan positif, facebook terbukti 
mampu berperan sebagai media penyampai thausiyah 
secara online. Kepadatan kerja, keterbatasan gerak dan 
sempitnya waktu bukan lagi penghalang seorang muslim / 
muslimah untuk memperoleh kajian - kajian islami. Dengan 
demikian bisa dikatakan bahwa facebook adalah juga 
termasuk ke dalam kategori media pendidik, tergantung 
bagaimana cara pemanfaatannya. 

Memperkuat ketakwaan dengan cara yang semakin mudah 
adalah tujuan utama minibook ini dibuat. Sayangnya tidak 
semua orang familiar dengan dunia internet, meskipun 
penggunaannya terus meningkat dari hari ke hari. Maka dari 
itulah berikut akan dijelaskan langkah - langkah membuat 
akun facebook sampai bergabung di group tertentu untuk 
mendapatkan thausiyah ataupun kajian Al-Qur'an. Let's go! 
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Mendaftar Akun 

1. Buka jendela web browser anda (Internet Explorer 
atau Mozilla Firefox) dan ketikkan alamat 
http://www.facebook.com pada address bar, tekan 
enter. 

2. Pada halaman home, isikan nama anda, alamat 
email, password, jenis kelamin dan tanggal lahir 
pada form Sign Up yang terdapat di sebelah kanan 
halaman. Kemudian klik tombol Sign Up. Isikan 
biodata anda pada form yang telah tersedia, 
kemudian klik tombol Submit. Oya, untuk membuat 
akun facebook anda harus mempunyai email 
terlebih dahulu, jika belum mempunyai email, pada 
bagian akhir minibook ini terdapat bonus track : 
Membuat Email. 
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3. Jika alamat email anda benar dan belum terdaftar, 
serta pengisian nama dan password anda dirasa 
cukup aman, kemudian akan muncul halaman 
verifikasi yang berisi kode – kode tak beraturan 
yang harus anda salin kembali pada kolom isian 
yang tersedia. Klik tombol Sign up.  
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4. Akun anda telah berhasil dibuat. Pada halaman 
berikutnya terdapat penjelasan mengenai langkah 
– langkah untuk menemukan teman, menambah 
informasi profil, serta bergabung dalam suatu 
jaringan komunitas tertentu. Namun anda boleh 
melewatkan langkah ini dengan meng-klik link Skip 
this step.  

5. Cek email anda, facebook akan mengirimkan email 
konfirmasi ke alamat email anda segera setelah 
proses terakhir pendaftaran dilaksanakan. Klik link 
konfirmasi yang ditampilkan di email anda, dan 
account facebook anda telah teregistrasi dengan 
sempurna.  
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Add Friend 

Setelah akun anda selesai dibuat, langkah selanjutnya 
adalah menambah teman. Ada beberapa cara untuk 
menemukan teman – teman yang sudah anda kenal 
sebelumnya. 

Cara Pertama : Search Nama atau Email Teman 

Ketikkan nama teman anda atau alamat email teman anda 
pada kolom pencarian yang terdapat pada bagian atas 
sebelah kanan halaman, Kemudian klik tombol yang 
berbentuk seperti kaca pembesar. Atau anda dapat 
mengisikan nama atau email pada bagian Find people you 
know, setelah menyelesaikan tahap registrasi. 
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Seketika kemudian akan muncul daftar akun – akun 
facebook yang sesuai dengan kata yang anda ketikkan tadi. 
Jika benar teman anda, klik link Add Friend di sebelah foto 
akun teman anda tersebut. 

 

Kemudian akan muncul jendela konfirmasi yang 
menanyakan apakah anda benar-benar akan mengundang 
akun tersebut menjadi teman. 
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Di  beberapa akun, anda akan menjumpai proses 
pengecekan keamanan. Ketikkan tulisan yang terlihat pada 
kotak teks. 

 

Menerima Undangan Pertemanan 

Suatu saat, jika anda telah ditemukan oleh teman anda atau 
ada yang ingin menjadikan anda sebagai teman, maka anda 
akan mendapatken notifikasi berupa jumlah permintaan 
pertemanan (friend requests) yang terletak di sidebar kanan 
atas halaman utama facebook anda (home). 
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Klik link friends request dan akan muncul daftar akun yang 
meminta anda menjadi teman. Jika setuju, maka klik tombol 
accept. 
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Jika sudah menerima, maka anda juga akan selalu 
mendapatkan kabar terbaru dari seluruh teman anda, baik 
itu berupa share status, link, foto maupun tulisan / note. 
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Cara Kedua : Teman dari Teman 

Jika anda sudah mempunyai teman, dan akan mencari 
teman dari teman anda tersebut, yang siapa tahu adalah 
juga teman anda, maka klik profil teman anda tersebut 
(ingat, profile seseorang baru dapat kita lihat setelah orang 
tersebut menjadi teman kita, atau telah menerima undangan 
pertemanan yang kita ajukan). 

Hal pertama yang harus dilakukan adalah klik link profil 
teman anda. 

 

Pada halaman profile teman anda tersebut, klik link Friends 
yang berada di sidebar sebelah kiri. Kemudian akan muncul 
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daftar teman dari teman anda tersebut. Jika anda ingin 
menambahkan salah satu teman dari teman anda tersebut, 
klik link Add Friends di sebelah kanan foto akun tersebut. 

Cara Ketiga : Search By Tag 

Misalnya anda ingin mencari siapa – siapa saja yang 
terdaftar dalam suatu komunitas / grup tertentu, anda dapat 
mencarinya dengan menuliskan kata kunci berdasarkan 
institusi, sekolah atau kategori lainnya. 

Ketikkan kata kunci yang anda cari pada kolom pencarian, 
kemudian klik tombol Cari / Browse. 

 



1 3  |  F a c e b o o k   f o r   U m m a t  

Kemudian akan muncul daftar akun yang mempunyai 
hubungan dengan kata kunci yang anda masukkan tadi. 
Kemudian klik pada nama akun yang ingin anda ajak 
berteman, Add Friends. 

 

Notifikasi 

Jika salah satu dari teman anda baru saja menambahkan 
komentar pada status / komentar anda, atau menambahkan 
tag berupa link ke profil anda yang diselipkannya pada foto 
atau note mereka. Maka anda akan mendapatkan notifikasi. 
Klik link pada notofikasi di pojok kanan bawah, jika ada 
notifiaksi yang belum anda lihat biasanya akan muncul kotak 
merah berisi jumlah notofikasi yang belum and baca. 
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Dengan menambah teman, maka anda sudah mempunyai 
akses untuk berbagi salam ataupun pesan berupa komentar, 
foto, video maupun bertukar link. Dengan demikian 
insyaAllah niat mulia untuk menjalin silaturahmi akan 
tercapai. 
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Join Group  

Seperti di dunia nyata, pertemanan via facebook juga dapat 
terjalin karena sama-sama tergabung dalam suatu 
komunitas tertentu, tentu saja komunitas tersebut 
mempunyai tujuan masing – masing. Sampai saat ini 
komunitas atau group yang dibentuk dalam media facebook 
mengarah ke berbagai bidang, baik itu politik, ekonomi, 
sosial, agama maupun regional. Keuntungan yang didapat 
sebagai anggota dari suatu group adalah penyampaian 
informasi baik berupa pesan / message yang terkirim ke 
seluruh akun anggota yang terdaftar, diskusi tentang suatu 
topic, laporan kegiatan komunitas (termasuk berbagi foto 
dan video), bahkan sampai undangan untuk mengikuti event 
yang akan diselenggarakan oleh komunitas. 

Berikut akan dipaparkan beberapa cara untuk mencari group 
dan ikut bergabung di dalamnya.  

Searching 

Sama seperti pencarian teman, pencarian group juga dapat 
dilakukan dengan search by group, yaitu dengan cara : 

- Klik ikon grup yang berada pada pojok kiri bawah 
halaman home anda. 
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Kemudian akan muncul daftar grup, di sisi kiri adalah daftar 
grup yang teman anda ikuti, sedangkan daftar yang 
terdapat di sisi kanan adalah grup yang telah anda ikuti. 
Jika ingin mencari grup berdasarkan kata tertentu, maka 
cukup ketikkan kata kunci di kolom pencarian, kemudian 
tekan enter.  

 

-  
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Berikutnya akan muncul daftar grup yang mengandung kata 
kunci yang anda ketikkan tadi. Klik pada bagian judul grup 
untuk mengetahui deskripsi tentang grup. 

 

Pada halaman grup, anda dapat melihat info berupa 
keterangan grup, homebase, anggota grup, topik diskusi dan 
wall grup yang biasanya berisi komentar dari anggota. 
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Jika anda ingin menjadi anggota, klik Join Grup yang terdapat 
pada halaman grup atau pada daftar setelah proses 
pencarian di awal tadi. 

 

 

Browse Group 

Selain melakukan pencarian dengan metode Search, 
menemukan suatu grup dapat dilakukang dengan Browse. 
Anda dapat menentukan kategori / tipe. dari grup yang 
diinginkan, misalnya kategori Religi atau Health & Wellness. 
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Lihat Daftar Group Teman 

Pada bagian kiri daftar group, anda dapat melihat daftar 
group yang baru saja diikuti oleh teman anda. Caranya, klik 
link yang ditujukan ke halaman group. Pada halaman 
tersebut anda dapat mengetahui deskripsi tentang group, 
jumlah anggota yang telah terdaftar, komentar – komentar 
yang dilayangkan oleh para anggota di wall group, diskusi 
dan bahan perbincangan serta owner group dan link 
penghubung ke group lain. 

 

Jika tertarik dan ingin bergabung, klik link Join Group di sisi 
kanan halaman. Dan jika ingin membagi link group kepada 
teman anda yang lain, klik Share This yang juga berada di sisi 
kanan halaman group. 
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Daftar group islami 

Berikut akan disajikan beberapa group islami yang aktif di 
facebook. 

"NGAJI, BIKIN KEREN" 

Basic Info 
Type: Common Interest - Religion & Spirituality 
Description: Grup ini dipruntukan bagi para pencari Tuhan 

yang taat ibadah, sedekah, amaliyah dan para 
pencinta Al-Quran 

Contact Info 
Email:  
Office: Baiti Jannati 
Location: Jalan Cinta Para Pejuang 
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♥ TARBIYAH in FACEBOOK ♥  

Basic Info 

Type: Organizations - General 

Description: Gerakan Tarbiyah tampaknya mulai membuka
diri secara terang-terangan. Bahkan tahun ini 
dicanangkan sebagai ‘Aam (Tahun Kebangkitan)
At-Tarbiyah. Apa latar belakangnya? 

Bismillah, sangat disadari bahwa setiap fase
perjuangan itu menuntut sikap-sikap sesuai 
dengan fase-fase tersebut. Sehingga ada doktrin 
dalam Tarbiyah yang disebut, likulli marhalatin
mutaqallabatuhaa (setiap fase itu ada
tuntunannya); kemudian li likulli marhalatin
muqtadhayatuhaa, (setiap fase ada konsekuensi
yang harus dilahirkannya), dan likulli marhalatin
rijaaluhaa (setiap fase ada orangnya, tokohnya 
atau kadernya). 

Kemudian, apa yang kita sampaikan ketika
dakwah ini mengalami satu fase yang berbeda
dengan masa lalu? Kemarin dakwah berhasil
melalui masa-masa sulit, mengayuh diantara dua
persoalan dan kondisi, yakni kondisi melawan 
arus yang tidak terlawan dengan kekuatan yang
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secara thobi’i (alami) susah dihadapi secara face 
to face, serta kondisi larut. 

Memang, dalam fase itu, kita lihat banyak juga
yang tidak memiliki istimroriyah
(kesinambungan), kontinyunitasnya tidak jelas.
Kalaupun ada yang berjalan terus,
perkembangannnya menyedihkan. Ada juga yang
berkembang tapi kehilangan asholah
(orisinalitas). Ini adalah kasus-kasus perjalanan 
dakwah dalam menghadapi rezim yang represif
dan tekanan budaya. Bisa jadi banyak yang larut.
Seperti para pengikut Nabi Isa, setelah beberapa
lama malah jadi pengikut penjajah yang nyaris
menyalib Nabi Isa sendiri. 

Nah, kita ingin, keberhasilan melewati masa-
masa kritis dan sulit semacam itu juga bisa kita
capai ketika keadaan ini berubah, karena tidak 
otomatis daya tahan itu ada. Makanya harus
dicanangkan sesuatu agar apa-apa yang menjadi 
doktrin Tarbiyah di atas, bisa direalisasikan. 

Bisa jadi, kader yang dulu tahan menderita lama,
tiba-tiba ketika segalanya terbuka seperti
sekarang ini, menjadi tidak tahan lagi. Kalau dulu 
kan jelas sekali perbedaannya, furqon-nya, 
antara haq dan batil, sehingga akhlak para kader
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itu selalu berlawanan dengan akhlak buruk
orang-orang memusuhi mereka. Nah, setelah
keadaan ini terbuka, apa ada jaminan bahwa
mereka tidak akan larut? 

Memang, secara doktrin sudah diantisipasi,
misalnya dengan pemahaman tentang tamayyu’
(mencairnya nilai-nilai), idzabah (pelarutan), 
istifdzadzat (provokasi), ighra’at (rayuan-rayuan), 
dan mun’athofat (tikungan-tikungan). Secara 
teoritis kita tahu semua tentang itu. Tapi ketika
kita menjalaninya, apakah kita cukup siap? 

Maka pencanangan ini beranjak dari kenyataan,
dimana sebuah komunitas dakwah sedang
mengalami fase-fase lain yang berbeda dengan
fase ketika mereka dibesarkan dulu.
Pencanangan ini untuk menyiapkan sesuatu
yang secara teoritis sudah mereka kenal, tetapi
secara komunal, penghayatan, apresiasi perlu
dihadapi secara lebih serius agar tidak
menimbulkan persoalan yang rumit yang
menyebabkan taurits (pewarisan) itu menjadi
terputus. 
 
Dulu dimulai satu langkah dan hasilnya adalah
hari ini. Bagi yang tidak mau melihat hasil yang
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sama di hari nanti, ya sekarang diam dan tidur
saja. Tapi kalau ingin melihat terus-menerus 
keadaan seperti ini, maka harus bergerak untuk
masa mendatang. Ini terutama yang 
melatarbelakangi pencanangan ‘Aam At-Tarbiyah 
(Tahun Tarbiyah). Dikutip dari catatan-catatan 
alm.Rahmat Abdullah. 

Contact Info 
Email:  
Website: http://wewewe.tarbiyah.yukssss 
Office: Kantor Pusat Tarbiyah Dunia Maya. 
Location: Jalan Kebenaran dan Kesabaran. 

Bandung, Indonesia 
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# PAHAM QUR'AN # 

Basic Info 
Type: Common Interest - Religion & Spirituality 
Description: Membaca, memahami, mengamalkan dan 

mensyiarkan Al Qur'an sebagai Life Style 
 
Contact Info 
Email:  
Website: http://www.pahamquran.com 
Office: Tatang Nana : Asah Asih Asuh Silih Wewangian 
Location: Jl. Airlangga V / 42 Cimanggu Permai. Telp : (0251) 

318491 
Bogor, Indonesia 
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SAY NO TO PACARAN BEFORE NIKAH !!!!!! 

Basic Info 

Type: Common Interest - Activities 

Description: muslimin sejati pasti mau baca ini sampai
habis....n_n.. 
 
Saudaraku, 
Bagaimana sikap kita jika mendapatkan teguran
dari orang lain saat kita melakukan kesalahan?
Apakah kita menerimanya begitu saja mengingat
dia orang yang kita segani atau takuti, atau 
mungkin kita justru merasa sebal dan terhina
karena peringatan itu datang dari orang yang
tidak kita sukai atau kita anggap lebih rendah
dari kita? Ataukah kita justru merasa cuek
dengan segala kesalahan dan peringatan yang
ditujukan kepada kita, karena merasa bahwa 
hidup kita adalah milik kita sepenuhnya?
 
Teguran yang baik adalah yang menghendaki kita
untuk kembali ke kebenaran. Sementara
kebenaran itu hanya satu, yaitu yang datang dari
Allah dan RosulNya. Alangkah jahil dan
berdosanya kita jika tidak tahu hakikat
kebenaran. Oleh karena itulah menuntut ilmu
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syar’i diwajibkan bagi kita, agar kita mengetahui
dan kita tidak terjerumus pada kesalahan
(kejelekan) yang boleh jadi menurut pendapat
kita itu justru sebuah kebenaran (kebaikan). 

Setiap Kita Akan Diminta Bertanggung Jawab
Sadarilah Saudariku, 

Allah Ta’ala memberikan kepada kita anggota
tubuh untuk bergerak, akal untuk berpikir, ini
semua kenikmatan yang harus disyukuri, dengan
cara menggunakannya untuk beribadah kepada
Allah Ta’ala semata, dan beraktifitas 
keduniawiaan yang bermanfaat dalam kebaikan.
Ingatlah firman Allah Ta’ala, 

“Apakah manusia mengira, bahwa ia akan
dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggung
jawaban)?” (QS. Qiyamah: 36) 

Hendaknya kita berhati-hati dalam berucap dan 
berbuat, karena semua pasti akan dimintai
pertanggungjawaban oleh Allah Ta’ala di akhirat.
“Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan
hati, semuanya itu akan diminta
pertanggungjawabannya.” (QS. Al Isra’: 36)
Dan balasan yang disediakan oleh Allah Ta’ala di
akhirat kelak sesuai dengan amalnya di dunia.
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Perhatikanlah firman Allah Ta’ala,
“Bagi orang-orang yang memenuhi seruan
Tuhannya, (disediakan) pembalasan yang baik.
Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruan
Tuhan, sekiranya mereka mempunyai semua
(kekayaan) yang ada di bumi dan (ditambah)
sebanyak isi bumi itu lagi besertanya, niscaya
mereka akan menebus dirinya dengan kekayaan
itu. Orang-orang itu disediakan baginya hisab
yang buruk dan tempat kediaman mereka ialah
Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat 
kediaman.” (QS. Ar-Ra’du:18) 

Mengikuti Kebenaran Bukan Berdasarkan Pada
Pembawanya, Tapi Pada Apa Yang Dibawanya
Abu Yazid bin Umairah, yakni salah seorang
sahabat Muadz bin Jabal, pernah menceritakan,
“Setiap kali Muadz bin Jabal duduk dalam satu
majlis, ia pasti berkata, ‘Allah adalah Yang Maha
Bijaksana Lagi Maha Adil, sungguh Maha Suci
Allah. Binasalah orang-orang yang meragu’. Lalu 
ia menceritakan hadits tersebut, di mana di
dalamnya disebutkan, ‘Aku pernah bertanya
kepada Muadz, ‘Apa pendapatmu tentang
seorang hakim yang telah memutuskan perkara
dengan salah ?’ Beliau menjawab, ‘Begini, bila
pendapat hakim jelas-jelas salah tanpa ada 
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keraguan, maka jangan diikuti, namun janganlah
hal itu membuatmu berpaling darinya. Karena
mungkin saja ia meralat ucapannya dan 
mengikuti yang benar apabila ia telah
mengetahuinya. Sesungguhnya kebenaran itu
membawa cahaya’.” 

Demikianlah Saudaraku, 

Sikap para ulama dalam menerima kebenaran.
Hendaknya kita sebagai tholabul ‘ilmi juga
mengikuti jejak para pewaris Nabi tersebut,
sehingga sikap kita ini akan menyelamatkan diri
kita dari kesesatan yang ditimbulkan oleh hawa
nafsu dan kejahiliyahan kita. 

Contact Info 

Email: 

Office: dimana aja dahh....dirumah2 allah yang terdekat 
<masjid deket rumah lo,,,musholla deket rumah lo 
jga boleh!!> 

Location: jl kecerdasan manusia muslim no 1 dimata allah n 
menuju ridhonya didunia dan akhirat 
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DOMPET UMMAT 

Global 
Basic Info 
Type: Organizations - Non-Profit Organizations 
Description: Lembaga nirlaba milik masyarakat Kalimantan 

Barat berkhidmat pada pendayagunaan Zakat 
Infak Sedekah Wakaf (ZISWAF) dan dana lain 
yang halal demi kemandirian ummat 
 
Call Center: 0561-7918676 
SMS Center 081 345 653 653 
 
Rekening a.n. Dompet Ummat: 
Zakat: 
Bank Muamalat - 621.00052.15 
Syariah Mandiri - 025.000444.0 
BRI - 3703-01-000002-50-2 
BRI Syariah - 732 334 12000 9 
Bank Kalbar - 102 5001 504 
BCA - 029 14747 55 
 
Infak/Sedekah/Kurban: 
Bank Muamalat - 621.00053.15 
Syariah Mandiri - 025.000445.3 
BRI - 3703-01-007572-53-2 
BRI Syariah - 732 334 12000 3 
Bank Kalbar - 102 1001 429 
BCA - 029 14749 33 
Bank Mandiri - 146-00-0496614 -4 
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SMS konfirmasi: 
ketik: jenis donasi/nominal/bank/tgl 
transaksi/nama anda 
contoh: zakat/1000000/BRI/120509/rahmat 
kirim ke 081 345 653 653 

 
Contact Info 
Email:  
Website: http://www.dompetummat.or.id 
Office: Dompet Ummat - Kalimantan Barat 
Location: Jl. Karimata No. 2A 

Pontianak, Indonesia 
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MOESLIM UNITED (groupnya orang islam di FB) 

Basic Info 

Type: Internet & Technology - News 

Description: Assalamu'alaikum wr. wb. 

lebih banyak mengenal dunia islam lewat dunia 
maya, berselancar diinternet dapat digunakan
sebagai media dakwah atau juga mempererat tali
persaudaraan sesama muslim, lewat komunitas
ini kita berstu padu untuk memajukan islam
sebagai agama termulia dibumi ini.
jadi kenalilah serta ikuti perkembangan
informasi-informasi lewat situs-situs islami agar 
semuanya dapat memahami hakikat islam
secara global. 

untuk mengetahui seputar informasi palestina
klik saja di : 

http://www.infopalestina.com/ 
 
link-link informasi&berita seputar dunia islam
http://www.islam.com/ 
http://www.islamhouse.com/ 
http://sabili.co.id/ 
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http://www.dakwatuna.com/ 

Contact Info 

Email:  

Website: http://www.eramuslim.com/ 

Location: al-olaya 

Riyadh, Saudi Arabia 

Jalan Mudah Menuju Baitullah 

Semoga program Zahra ini menjadi Solusi untuk Bapak / Ibu 
yang berniat menunaikan ibadah Haji / Umrah tetapi 
memiliki keterbatasan dana saat ini. Semoga program ini 
dapat menjadikan diri kita BISA MENJADI MAMPU sesuai 
rukun Islam ke 5 : Menunaikan haji jika MAMPU. 

Program Zahra MPM merupakan konsep menyeru/mengajak 
untuk berhaji. Selama ini budaya masyarakat kita apabila 
ada keluarganya pergi haji selalu minta dipanggil untuk 
berhaji ke tanah suci. Menurut hemat kami memanggil itu 
bisa dilakukan di Indonesia. 
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Menerima pesan facebook via email 

Jika anda telah bergabung dalam suatu group, maka secara 
otomatis anda akan mendapatkan konfirmasi pesan dan 
undangan event melalui email. Hal ini akan berguna jika 
anda tidak selalu sempat untuk membuka halaman 
facebook. 
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Contoh Thaushiyah online 

Eddy Setyawan sent a message to the members of # PAHAM 
QUR'AN #. 
-------------------- 
Subject: Membelanjakan dan Menafkahkan Harta di Jalan 
Allah (Bagian 12) 
Kapan kita menafkahkan harta di jalan Allah ? 
 
1. Diwaktu lapang maupun sempit 
(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik 
diwaktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang 
menahan amarahnya dan (memaafkan kesalahan) orang. 
Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan (QS 3 : 
134)  
 
2. Walau keadaan sempit rezeki tetap harus menafkahkan 
hartanya 
Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut 
kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya 
hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah 
kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang 
melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepaanya. Allah 
kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan 
(QS 65 : 7) 
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3. Sebelum pembicaraan khusus dengan Rasul 
Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan 
pembicaraan khusus dengan rasul hendaklah kamu 
mengeluarkan sedekah (kepada orang miskin) sebelum 
pembicaraan itu. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu 
dan lebih bersih; jika kamu tiada memperoleh (yang akan 
disedekahkan) maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun 
lagi Maha Penyanyang (QS 58 : 12) 
 
4. Selama masih hidup 
Dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja 
aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan 
shalat) dan (menunaikan zakat) selama aku hidup. (QS 19 : 
31) 
 
(bersambung .....) 
 
Mari kita budayakan "sampaikan walau 1 ayat" 
http://www.facebook.com/l/;http://www.pahamquran.com 
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Ali Husein Fathullah Nuri sent a message to the members of 
SAY NO TO PACARAN BEFORE NIKAH !!!!!! 
-------------------- 
Subject: MAAFKAN AKU IBU.... 
 
Maafkan aku Ibu.. 
aku tahu wajahmu murung 
karena kesendirianku 
aku tahu kau bersedih 
karena kemalanganku 
aku tahu kau terluka 
karena pengkhianatannya padaku 
aku tahu kau menangis 
karena goresan luka hatiku 
Tetapi Ibu...yakinlah... 
Bahwa Allah akan selalu bersamaku 
memberikan penghiburan dalam hatiku 
memberikan kedamaian jiwaku 
mencurahkan kasih sayang padaku 
memberikan nohkoda dalam hidupku 
Doakanlah Ibu... 
supaya aku tabah dan sabar menghadapinya 
supaya aku tetap tawakal kepadaNya 
supaya aku selalu berjalan dalam bimbingannya 
supaya aku dapat menjauhi segala laranganNya 
supaya aku menjadi istiqomah dalam ibadah padaNya 
Ibu aku rindu... 
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kau tersenyum 
kau tertawa 
kau bahagia 
seperti dahulu kala... saat-saat kita masih bersama 
Tunggu aku Ibu.... 
Tidak akan lama aku pulang untukmu 
tidak akan lama aku dalam pelukanmu 
tidak akan lama aku bersamamu 
tidak akan lama kita berkumpul 
Ibu I LOVE U FOR EVER 
 
(POST BY ALI HUSEIN FATHULLAH NURI) 
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Nawawi Muhammad sent a message to the members of " 
NGAJI, BIKIN KEREN." 

-------------------- 
Subject: KETIKA JUJUR DAN AMANAH KITA JAGA 

Setiap muslim diperintahkan untuk berlaku amanah dan 
memiliki akhlak yang baik serta sifat yang terpuji. Barang-
siapa yang melakukan sifat-sifat tersebut, niscaya ia diberi 
balasan yang baik, di dunia maupun di akhirat. Barangsiapa 
yang meninggalkan khianat dan menipu karena Allah dengan 
segenap kejujuran dan keikhlasan, niscaya Allah mengganti 
hal tersebut dengan kebaikan yang banyak Abu Hurairah 
radhiallahu 'anhu meriwayatkan, Rasulullah shallallahu 
'alaihi wa sallam bersabda:  

"Ada seorang laki-laki yang membeli tanah perkebunan dari 
orang lain. Tiba-tiba orang yang membeli tanah perkebunan 
tersebut menemukan sebuah guci yang di dalamnya terdapat 
emas. Maka ia berkata kepada penjualnya, 'Ambillah 
emasmu dariku, sebab aku hanya membeli tanah 
perkebunan, tidak membeli emas!' Orang yang memiliki 
tanah itu pun menjawab, 'Aku menjual tanah itu berikut apa 
yang ada di dalamnya'. Lalu keduanya meminta keputusan 
hukum kepada orang lain. Orang itu berkata,'Apakah kalian 
berdua memiliki anak?' Salah seorang dari mereka berkata, 
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'Aku memiliki seorang anak laki-laki'. Yang lain berkata, 'Aku 
memiliki seorang puteri'. Orang itu lalu berkata, 'Nikahkanlah 
anak laki-laki(mu) dengan puteri(nya) dan nafkahkanlah 
kepada keduanya dari emas itu dan bersedekahlah kalian 
dari padanya!'." (HR. Al-Bukhari dalam Akhbar Bani Israil, dan 
Muslim).  
 
Dari Abu Hurairah radhiallahu 'anhu dari Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda bahwasanya beliau 
menyebutkan seorang laki-laki dari Bani Israil yang meminta 
orang Bani Israil lainnya agar memberinya hutang sebesar 
1000 dinar. Lalu orang yang menghutanginya berkata, 
'Datangkanlah beberapa saksi agar mereka menyaksikan 
(hutangmu ini)'. Ia menjawab, 'Cukuplah Allah sebagai saksi 
bagiku!' Orang itu berkata, 'Datangkanlah seseorang yang 
menjamin(mu)!' Ia menjawab, 'Cukuplah Allah yang 
menjaminku!' Orang yang akan menghutanginya pun lalu 
berkata, 'Engkau benar!' Maka uang itu diberikan kepadanya 
(untuk dibayar) pada waktu yang telah ditentukan.  
 
(Setelah lama) orang yang berhutang itu pun pergi berlayar 
untuk suatu keperluannya. Lalu ia mencari kapal yang bisa 
mengantarnya karena hutangnya telah jatuh tempo, tetapi ia 
tidak mendapatkan kapal tersebut. Maka ia pun mengambil 
kayu yang kemudian ia lubangi, dan dimasukkannya uang 
1000 dinar di dalamnya berikut surat kepada pemiliknya. 
Lalu ia meratakan dan memperbaiki letaknya. Selanjutnya ia 
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menuju ke laut seraya berkata, 'Ya Allah, sungguh Engkau 
telah mengetahui bahwa aku meminjam uang kepada si 
fulan sebanyak 1000 dinar. Ia memintaku seorang penjamin, 
maka aku katakan cukuplah Allah sebagai penjamin, dan ia 
pun rela dengannya.  

Ia juga meminta kepadaku saksi, maka aku katakan, 
cukuplah Allah sebagai saksi, dan ia pun rela dengannya. 
Sungguh aku telah berusaha keras untuk mendapatkan 
kapal untuk mengirimkan kepadanya uang yang telah 
diberikannya kepadaku, tetapi aku tidak mendapatkan kapal 
itu. Karena itu, aku titipkan ia kepadaMu'. Lalu ia 
melemparnya ke laut sehingga terapung-apung, lalu ia 
pulang.  
 
Adapun orang yang memberi hutang itu, maka ia mencari 
kapal yang datang ke negerinya. Maka ia pun keluar rumah 
untuk melihat-lihat barangkali ada kapal yang membawa 
titipan uangnya. Tetapi tiba-tiba ia menemukan kayu yang di 
dalamnya terdapat uang. Ia lalu mengambilnya sebagai kayu 
bakar untuk isterinya. Namun, ketika ia membelah kayu 
tersebut, ia mendapatkan uang berikut sepucuk surat. 
Setelah itu, datanglah orang yang berhutang kepadanya. Ia 
membawa uang 1000 dinar seraya berkata, 'Demi Allah, aku 
terus berusaha untuk mendapatkan kapal agar bisa sampai 
kepadamu dengan uangmu, tetapi aku sama sekali tidak 
mendapatkan kapal sebelum yang aku tumpangi sekarang!'.  
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Orang yang menghutanginya berkata, 'Bukankah engkau 
telah mengirimkan uang itu dengan sesuatu?' Ia menjawab, 
'Bukankah aku telah beritahukan kepadamu bahwa aku 
tidak mendapatkan kapal sebelum yang aku tumpangi 
sekarang?' Orang yang menghutanginya mengabarkan, 
'Sesungguhnya Allah telah menunaikan apa yang engkau 
kirimkan kepadaku melalui kayu. Karena itu bawalah uang 
1000 dinarmu kembali dengan beruntung!' 
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Eddy Setyawan sent a message to the members of # PAHAM 
QUR'AN #. 

-------------------- 
Subject: Membelanjakan dan Menafkahkan Harta di Jalan 
Allah (Bagian 11) 

Bayaran bagi orang-orang yang bersedekah => Pahala yg 
besar, Pahala yg banyak, Pahala yang cukup 

Sesungguhnya orang–orang yang bersedekah baik laki-laki 
maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah 
pinjaman yang baik, niscaya akan dilipatgandakan 
(pembayarannya) kepada mereka; dan bagi mereka PAHALA 
YANG BANYAK. (QS 57 : 18) 

Berimanlah kepada Allah dan Rasul Nya dan nafkahkanlah 
sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu 
menguasainya. Maka orang-orang yang beriman diantara 
kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya 
memperoleh PAHALA YANG BESAR (QS 57 : 7)  

Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat 
petunjuk, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk 
(memberi taufiq) siapa yang dikendaki Nya. Dan apa saja 
harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka 
pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan apa saja harta yang 
baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi 
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PAHALANYA DENGAN CUKUP sedang kamu sedikitpun tidak 
akan dianiaya (dirugikan) (QS 2 : 272) 

(bersambung.......) 
 
Mari kita budayakan "Sampaikan walau 1 ayat" 

http://www.facebook.com/l/;http://www.pahamquran.com 
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Ali Husein Fathullah Nuri sent a message to the members of 
SAY NO TO PACARAN BEFORE NIKAH !!!!!! 

-------------------- 
Subject: ^_^...ciri orang yang didoakan malaikat 

Insya Allah berikut inilah orang - orang yang didoakan oleh 
para malaikat : 

1. Orang yang tidur dalam keadaan bersuci. 
Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang tidur dalam 
keadaan suci, maka malaikat akan bersamanya di dalam 
pakaiannya. Dia tidak akan bangun hingga Malaikat berdoa 
'Ya Allah, ampunilah hambamu si fulan karena tidur dalam 
keadaan suci". (Imam Ibnu Hibban meriwayatkan dari 
Abdullah bin Umar ra., hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al 
Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/37) 

2. Orang yang sedang duduk menunggu waktu shalat. 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah salah seorang diantara 
kalian yang duduk menunggu shalat, selama ia berada dalam 
keadaan suci, kecuali para malaikat akan 
mendoakannya 'Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah sayangilah 
ia'" (Imam Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., 
Shahih Muslim no. 469) 

3. Orang - orang yang berada di shaf barisan depan di dalam 
shalat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya 
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Allah dan para malaikat-Nya bershalawat kepada (orang - 
orang) yang berada pada shaf - shaf terdepan" (Imam Abu 
Dawud (dan Ibnu Khuzaimah) dari Barra' bin 'Azib ra., hadits 
ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih Sunan 
Abi Dawud I/130) 

4. Orang - orang yang menyambung shaf pada sholat 
berjamaah (tidak membiarkan sebuah kekosongan di dalam 
shaf). Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan 
para malaikat selalu bershalawat kepada orang - orang yang 
menyambung shaf - shaf" (Para Imam yaitu Ahmad, Ibnu 
Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan Al Hakim 
meriwayatkan dari Aisyah ra., hadits ini dishahihkan oleh 
Syaikh Al Albani dalam Shahih At Targhib wat Tarhib I/272) 

5. Para malaikat mengucapkan 'Amin' ketika seorang Imam 
selesai membaca Al Fatihah. Rasulullah SAW bersabda, "Jika 
seorang Imam membaca 'ghairil maghdhuubi 'alaihim waladh 
dhaalinn', maka ucapkanlah oleh kalian 'aamiin', karena 
barangsiapa 
ucapannya itu bertepatan dengan ucapan malaikat, maka ia 
akan diampuni dosanya yang masa lalu". (Imam Bukhari 
meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 782) 
 
6. Orang yang duduk di tempat shalatnya setelah melakukan 
shalat. Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat akan selalu 
bershalawat ( berdoa ) kepada salah satu diantara kalian 
selama ia ada di dalam tempat shalat dimana ia 
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melakukan shalat, selama ia belum batal wudhunya, (para 
malaikat) berkata, 'Ya Allah ampunilah dan sayangilah ia 
(Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah, Al Musnad 
no. 8106, Syaikh Ahmad Syakir menshahihkan hadits ini) 
 
7. Orang - orang yang melakukan shalat shubuh dan 'ashar 
secara berjama'ah. Rasulullah SAW bersabda, "Para malaikat 
berkumpul pada saat shalat shubuh lalu para malaikat ( yang 
menyertai hamba) pada malam hari (yang sudah bertugas 
malam hari hingga shubuh) naik (ke langit), dan malaikat 
pada siang hari tetap tinggal. Kemudian mereka berkumpul 
lagi pada waktu shalat 'ashar dan malaikat yang 
ditugaskan pada siang hari (hingga shalat 'ashar) naik (ke 
langit) sedangkan malaikat yang bertugas pada malam hari 
tetap tinggal, lalu Allah bertanya kepada mereka, 'Bagaimana 
kalian meninggalkan hambaku?', mereka menjawab, 'Kami 
datang sedangkan mereka sedang melakukan shalat dan 
kami tinggalkan mereka sedangkan mereka sedang 
melakukan shalat, maka ampunilah mereka pada hari 
kiamat'" (Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., 
Al Musnad no. 9140, hadits ini dishahihkan oleh Syaikh 
Ahmad Syakir) 

8. Orang yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan 
orang yang didoakan. 

Rasulullah SAW bersabda, "Doa seorang muslim untuk 
saudaranya yang dilakukan tanpa sepengetahuan orang yang 
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didoakannya adalah doa yang akan dikabulkan. Pada 
kepalanya ada seorang malaikat yang menjadi wakil baginya, 
setiap kali dia berdoa untuk saudaranya dengan sebuah 
kebaikan, maka malaikat tersebut berkata 'aamiin dan 
engkaupun mendapatkan apa yang ia dapatkan'" 
(Diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ummud Darda' ra., 
Shahih Muslim no. 2733) 

9. Orang - orang yang berinfak. 

Rasulullah SAW bersabda, "Tidak satu hari pun dimana pagi 
harinya seorang hamba ada padanya kecuali 2 malaikat 
turun kepadanya, salah satu diantara keduanya 
berkata, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak'. 
Dan lainnya berkata, 'Ya Allah, hancurkanlah harta orang 
yang pelit'" (Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan 
dari Abu Hurairah ra., Shahih Bukhari no. 1442 dan Shahih 
Muslim no. 1010) 

10. Orang yang sedang makan sahur. 
Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya Allah dan para 
malaikat-Nya bershalawat (berdoa ) kepada orang - orang 
yang sedang makan sahur" Insya Allah termasuk disaat sahur 
untuk puasa "sunnah" (Imam Ibnu Hibban dan Imam Ath 
Thabrani, meriwayaatkan dari Abdullah bin Umar ra., hadits 
ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Shahih At 
Targhiib wat Tarhiib I/519) 
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11. Orang yang sedang menjenguk orang sakit. 
Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang mukmin 
menjenguk saudaranya kecuali Allah akan mengutus 70.000 
malaikat untuknya yang akan bershalawat 
kepadanya di waktu siang kapan saja hingga sore dan di 
waktu malam kapan saja hingga shubuh" (Imam Ahmad 
meriwayatkan dari 'Ali bin Abi Thalib ra., Al Musnad no. 754, 
Syaikh Ahmad Syakir berkomentar,"Sanadnya shahih") 
 
12. Seseorang yang sedang mengajarkan kebaikan kepada 
orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Keutamaan seorang 
alim atas seorang ahli ibadah bagaikan keutamaanku atas 
seorang yang paling rendah diantara kalian. Sesungguhnya 
penghuni langit dan bumi, bahkan semut yang di dalam 
lubangnya dan bahkan ikan, semuanya bershalawat kepada 
orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain" 
(Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al Bahily 
ra., dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dalam Kitab Shahih At 
Tirmidzi II/343) 
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Ali Husein Fathullah Nuri sent a message to the members of 
SAY NO TO PACARAN BEFORE NIKAH !!!!!! 

-------------------- 
Subject: yukkk jangan lupa doanya ssetiap hari 

Do'a Sehari-hari 

Do'a - do'a ini disusun berurutan berdasarkan kejadian yang 
kita alami sejak bangun tidur pada pagi hari sampai tidur 
kembali pada malam harinya. Do'a disini tanpa ada do'a yang 
berhubungan dengan ibadah karena akan disajikan di 
halaman do'a seputar ibadah 

1.Do'a Ketika Bangun Tidur 

"Alhamdu lillahil-ladzi ahyaanaa ba'da maa amaatana 
wailaihin - nusyuur" artinya : "Segala Puji bagi Allah yang 
menghidupkan kami sesudah mati/tidur kami, dan kepada-
Nya kami kembali" 

2. Do'a Ketika Mimpi Baik 

"Alhamdulillahil-ladzii qadlaa haajati" Artinya : "Segala puji 
bagi Allah yang telah memberi hajatku" 

3. Do'a Ketika Mimpi Buruk 
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"Allahumma inni a''uuzu bika min 'amalisysyaithaani wa 
sayyiaatil ahlaami" Artinya : "Yaa Allah, sesungguhnya aku 
berlindung kepada-Mu dari perbuatan setan dari mimpi-
mimpi yang buruk" 

4. Do'a Sebelum Masuk WC 

"Bismillahi, Allaahhumma innii a'uudzu bika Minal khubutsi 
wal khabaaitsi"Artinya : "Dengan nama Allah. Ya Allah, 
sesungguhnya aku berlindung kepada-Mu dari kejahatan 
para setan" 

5. Do'a Setelah keluar WC 

"Alhamdu lillahil-ladzii adz-haba maa yu'dziannii wa abqaa 
fiyya maa tanfa'unii" Artinya : "Segala Puji bagi Allah yang 
telah menghilangkan apa yang menyakitkan aku dan 
menyisakan apa yang bermanfaat bagiku." 

6. Do'a Hendak Berpakaian 

"Bismillahari rahmaanir rahim. Allaahumma inni as-asluka 
min khairihi wa khairi maa huwalahu wa a'uudzu bika min 
syarrihi wa syarri maa humalahu" Artinya : "Dengan nama 
Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yaa Allah, 
aku memohon kepada-Mu dari kebaikan pakaian ini, dan 
kebaikan sesuatu yang ada dipakaian ini. Dan aku 
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berlindung kepada-Mu dari kejahatan pakaian ini dan 
sesuatu yang ada dipakaian ini" 

7. Do'a Ketika bercermin 

"Al hamdulillaahil ladzi sawwaa khalqi fa'adda=lahu wa 
karramahu shurata wajhi fa nahaa wa ja'alani minal 
muslimin" Artinya : "Segala puji bagi Allah yang 
menyempurnakan kejadiaanku dan memperindah dan 
memuliakan rupaku lalu membaguskannya dan menjadikan 
aku muslim" 

8. Do'a Sebelum Makan 

"Allahumma baarik llanaa fiima razaqtanaa waqinaa adzaa 
ban-naar"Artinya : "Yaa Allah, berkatilah rezeki yang engkau 
berikan kepada kami, dan peliharalah kami dari siksa api 
neraka" 
 
9. Do'a Sesudah Makan 

"Alhamdu lillahhil-ladzi ath-amanaa wa saqaana waja'alanaa 
muslimiin" Artinya : "Segala puji bagi Allah yang memberi 
kami makan dan minum serta menjadikan kami memeluk 
agama islam" 
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10. Do'a Keluar Rumah 

"Bismillahi tawakkaltu 'alallah wa laa haula walaa quwwata 
illaa billaahi" Artinya : "Dengan nama Allah aku berserah diri 
kepada-Nya, dan tiada upaya kecuali dengan pertolongan 
Allah" 
 
11. Do'a Berpergiaan 

"Allahumma hawwin 'alainaa safaranaa hadzaa wathwi 
annaa bu'dahuu, Allahumma antashshaahibu fis-safari wal 
khaliifatu fil ahli"Artinya : "Ya Allah, mudahkanlah kami 
berpergian ini, dan dekatkanlah kejauhannya. Ya Allah yang 
menemani dalam berpergian, dan Engkau pula yang 
melindungi keluarga" 

12. Do'a Naik Kendaraan Darat 

"Subhaanal ladzi sakhkhara lanaa haadzaa wamaa kunnaa 
lahu muqrinina wa innaa ilaa rabbinaa lamunqalibuuna" 
Artinya : "Maha suci Tuhan yang memudahkan ini kendaraan 
bagi kami, sedangkan kami tiba bisa memudahkan kepada-
Nya, dan kepada Allah kami kembali" 

13. Do'a Naik Kendaraan Laut 

"Bismillaahi majraahaa wa mursaahaa innaa rabbi 
laghafuurur rahimu" Artinya : "Dengan nama Allah, yang 
menjalankan kendaraan ini berlayar dan berlabuh, 
sesungguhnya Tuhanku Pemaaf lagi Pengasih" 
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14. Tiba ditempat Tujuan 

"Al hamdulillaahil ladzi salamani walladzi aawani wal ladzi 
jama'asy syamla bi" Artinya : "Segala puji bagi Allah, yang 
telah menyelamatkan akau dan yang telah melindungiku dan 
yang mengumpulkankanku dengan keluargaku" 

15. Do'a Hendak Masuk Rumah 

"Allaahumma inni as-aluka khairal-muulaji wa khairal 
mukhroji bismillahi walajnaa wa bismillahi kharajnaa wa-
alallaahi rabbina tawak-kalnaa" Artinya : "Yaa Allah, aku 
minta kepada-Mu baiknya runah yang kumasuki dan rumah 
yang kutinggalkan. Dengan nama Allah kami masuk rumah, 
dengan nama Allah aku keluar rumah, serta kepada-Nya aku 
berserah diri" 

16. Do'a Melepas Pakaian 

"Bismillaahiiladzi laa illaaha ilallahuu" Artinya : "Dengan 
nama Allah yang tiada tuhan selain-Nya" 

17. Do'a Sebelum Tidur. 

"Bismikallaahumma ahyaa wa amuut" Artinya : "Dengan 
nama-Mu yaa Allah, hidupku dan matiku" 
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Ali Husein Fathullah Nuri sent a message to the members of 
SAY NO TO PACARAN BEFORE NIKAH !!!!!! 

-------------------- 
Subject: buat para wanita...rugi kalo gak baca! 

Ini adalah sepucuk surat buat segenap ukhti yang beriman 
kepada Alloh dan hari akhir. Buat segenap wanita… baik 
sebagai ummi, ukhti, istri maupun binti…yang oleh Alloh 
Ta’ala telah diberi amanah memelihara tanggung jawabnya 
masing-masing… niscaya di hari kiamat kelak akan 
menanyakan apa yang menjadi tangggung jawab anti semua. 

Buat segenap remaja putri yang mengimani Allah… buat 
siapa saja yang hari ini menjadi ukhti… kemudian esok bakal 
menjadi istri dan selanjutnya menjadi ummi. 

Wahai wanita yang mengimani Allah sebagai Rabb-nya, Islam 
sebagai dien-nya dan Muhammad sebagai nabi serta 
rasulnya. Mudah-mudahan engkau pernah membaca seruan 
nan luhur dari Allah: “Hai istri-istri nabi, kamu sekalian 
tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu bertaqwa maka 
janganlah kamu tunduk dalam berbicara (melembut-
lembutkan suara) sehingga berkeinginanlah orang yang ada 
penyakit dalam hatinya dan ucapkanlah perkataan yang baik. 
Dan hendaklah kamu tetap berada di dalam rumahamu dan 
janganlah kamu berhias dan bertingkah seperti orang-orang 
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jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah 
zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya… (Al Ahzab: 32-33) 

Itulah seruan Alloh kepada siapa saja yang memahami 
firman-Nya: “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin 
dan wanita yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah 
menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan 
yang lain tentang urusan mereka. Dan barang saiap yang 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah 
sesat dalam kesesatan yang nyata. (Al Ahzab: 36) 

Wahai ukhti… bacalah dan jangan terperdaya. Engkau hidup 
di zaman dimana kehinaan telah menguasai keutamaan. 
Karena itu berhati-hatilah terhadap mode-mode busana 
menyolok para wanita telanjang, mode-mode yang menjadi 
salah satu penyebab kejahatan dan kerusakan. 

Wahai ukhti… janganlah engkau terperdaya oleh para dajjal, 
turis-turis yang menyerukan tabarruj dan buka-bukaan. 
Mereka adalah musuh-musuhmu wahai putri Islam-
khususnya- dan musuh para kaum muslimin pada umumnya. 

Wahai ukhti… sebenarnya Allah telah menurunkan ayat-
ayatNya yang telah jelas, supaya dengan melaksanakan 
tuntunan-tuntunan syari’at yang ada di dalamnya, engkau 
menjadi terpelihara dan tersucikan dari kotoran-kotoran 
jahiliyah yang hari ini, musuh-musuh Islam, para penyeru 
kebebasan, berusaha keras untuk sekali lagi mengembalikan 
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kaum wanita ke abad jahiliyah dengan bersembunyi di bawah 
cover Peradaban, Modernisasi dan Kebebasan. 

Namun sebenarnya orang-orang gila itu lupa dan tidak 
pernah memperhatikan bahwa wanita muslimah tidak 
mungkin akan dapat menerima pembebasan dirinya lepas 
dari pengabdiannya kepada rabb-Nya untuk kemudian jatuh 
menjadi mangsa bagi budak-budak tentara iblis. 

Wahai putri Islam…para penyeru tabarruj dan buka-bukaan 
amat berambisi untuk melepaskan hijabmu, mereka 
berlomba-lomba ingin mengeluarkanmu dari rumah-
rumahmu dengan dalih emansipasi. 

Sayang seribu kali sayang, ternyata banyak wanita yang telah 
keluar rumah dengan pakaian yang menampakan 
ketelanjangannya (berpakaian tapi telanjang). Mereka 
berjalan berlenggak-lenggok, sanggul kepalanya seperti 
punuk onta, menggugah kelelakian kaum lelaki dan 
membangkitkan letupan-letupan nafsu seksual yang 
mestinya terpendam. 

Wahai putri fitrah… janganlah engkau tertipu dengan 
semboyan peradaban yang sebenarnya hanya akan 
menjajakan wanita sebagai barang dagangan yang 
ditawarkan kepada siapa saja yang menghendakinya. Jangan 
pula engkau tertipu dengan tipu daya yang tak tahu malu. 
Allah berfirman: “Dan jika kamu mengikuti kebanyakan 
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manusia yang ada di muka bumi niscaya mereka akan 
menyesatkanmu dari jalan Allah, tidaklah mereka mengikuti 
melainkan hanya persangkaan belaka dan tidaklah mereka 
melainkan hanya berdusta. (Al An’am: 116) 

Pada busana sebatas lutut engkau bergegas? Demi Allah, 
sungai manakah yang kan engkau seberangi ? Seolah 
pakaian masih panjang di pagi hari Namun kian tersingsing 
saat demi saat Engkau sangka kamu laki-laki itu tanpa rasa ? 
Sebab engkau mungkin tak lagi punya rasa ?  
Tidak malukah engkau terhadap pandangan-pandangan 
mata itu ? 

Aduhai ukhti… ! bacalah dan jangan terperdaya! Malukah 
engkau untuk bertaqwa dan berbusana iman ? Sementara 
engkau tiada malu untuk bertabarruj dan buka-bukaan ? 

Wahai ukhti…, adakah akan merugikanmu penghinaan kaum 
juhala (orang-orang yang bodoh) itu selama kita berada di 
atas al haq sedang mereka di atas al bathil ? 

Tidakkah engkau dengar firman Allah: “Sesungguhnya orang-
orang yang berdosa adalah mereka yang dahulunya di dunia 
menertawakan orang-orang yang beriman. Dan bila orang-
orang yang beriman lewat di hadapan mereka mereka saling 
mengedip-edipkan matanya. Dan apabila orang-orang yang 
berdosa itu kembali dengan gembira. Dan jika  mereka 
melihat orang-orang mukmin mereka berkata: ‘Sungguh 
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mereka itu benar-benar orang yang sesat’, padahal orang-
orang yang berdosa itu tiada dikirim untuk penjaga bagi 
orang-orang mukmin. Maka pada hari ini, orang–orang yang 
beriman menertawakan orang-orang kafir, mereka duduk di 
atas dipan-dipan sambil memandang. Sesungguhnya orang-
orang kafir telah diberi ganjaran terhadap apa yang dahulu 
mereka kerjakan.” (Al Muthafifin: 29-36) 

Wahai ukhti… siapa yang kelak tertawa di akhirat niscaya dia 
akan banyak tertawa. Atau engkau pernah berfikir bahwa 
hijabmu itu akan menghalanginya untuk mendapatkan 
seorang suami? Hai ukhti… Demi Allah! Pikiran itu hanyalah 
waswasah (bisikan) syetan.  

Tidakkah engaku tahu bahwa Allah telah menetapkan bagi 
wanita pasangannya masing-masing? Maka karena itu 
dengarkan firman-Nya: “Perempuan-perempuan buruk (jahat) 
untuk pasangan laki-laki yang buruk (jahat). Laki-laki yang 
buruk untuk pasangan perempuan-perempuan yang buruk 
pula. Dan perempuan-perempuan yang baik untuk pasangan 
laki-laki yang baik untuk pasangan perempuan-prempauan 
yang baik.” (An Nur: 26) 

Oleh sebab itu mestinya engkau jangan ridha kecuali jika 
menjadi pedamping seorang suami yang baik, yang 
berpegang teguh pada ajaran diennya dan selalu merasa 
diawasi oleh Rabbnya. 
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Suami seperti inilah yang engkau bakal merasa aman bagi 
jaminan hidup masa depanmu. Lihatlah! Di sana banyak 
sekali putri-putri sebangsamu yang terjebak dalam tipu daya 
kehidupan Romantisme dan Cinta menyesatkan. Ternayata 
banyak di antara mereka kemudian gagal dalam menempuh 
jalan hidupnya…. Begitu tragis.  

Alloh berfirman: “…Apabila mereka telah mendekati akhir 
iddahnya, Maka rujukilah mereka dengan baik atau 
lepaskanlah mereka dengan baik dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan 
hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. 
Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang 
beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barangsiapa 
bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan Mengadakan 
baginya jalan keluar”. 

“Dan memberinya rezki dari arah yang tiada disangka-
sangkanya. dan Barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah 
niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya. 
Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang 
(dikehendaki)Nya. Sesungguhnya Allah telah Mengadakan 
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.” (At Thalaq: 2-3) 

Tapi bagaimanakah engkau sanggup berbusana seperti ini di 
tengah musim panas dan teriknya sengatan matahari ? 



61  |  F a c e b o o k   f o r   U m m a t  

Wahai putri fitrah… sesungguhnya di dalam iman terdapat 
rasa manis bagi jiwa dan rasa tentram bagi dada. Kalau 
engkau tahu bahwa neraka jahannam itu lebih panas niscaya 
segala rasa panas dunia akan, menjadi ringan bagimu. 

Ketahuilah, sungguh seringan-ringannya orang yang disiksa 
di neraka pada hari kiamat aialah seseorang yang di bawah 
telapak kakinya diletakkan sepotong ‘bara’ dari api neraka, 
tetapi dari sepotong bara di bawah kakinya itu kan mendidih 
otaknya… 
 
Waspadalah akan godaan-godaan syetan. Dengan demikain 
apakah gerangan yang menyebabkanmu berpaling dari 
seruan Allah? Dunia dan perhiasannyakah …? 

Bacalah firman-Nya: “Ketahuilah bahwa sesungguhnya 
kehidupan dunia itu hanyalah permaianan, perhiasan dan 
bermegah-megahan anatar kamu serta berbangga-banggaan 
tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-
tanamannya itu mengagumkan para petani, kemudian 
tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warnanya 
menjadi kuning kemudian manjadi hancur. Dan akhirat nanti 
ada adzab yang keras dan ampunaan dari Alloh serta 
keridhaan-Nya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah 
kesenagan yang menipu.” (Al Hadid: 20) 

Atau adakah engaku kini sedang bergembira ria dengan para 
pemuda dan dengan dunia kecantikan, seraya engkau 
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katakan: “Nantilah saya akan berhijab kalau umurku sudah 
tua” ? 

Ketahuilah –semoga Alloh menunjuki kita semua- bahwa apa 
yang engku gembirakan itu adalah nikmat Allah sebab; “Apa-
apa yang ada padamu dari suatu nikmat maka ia adalah 
datangnya dari Allah.” (an Nahl: 53) 

Mestinya engkau wajib bersyukur kepada Allah dengan cara 
mentaati-Nya. betapa banyak remaja yang hari-harimnya 
penuh tawa… padahal kain-kain kafan t’lah siap untuknya 
sedang ia tak mengira betapa banyak temanten putri dihias 
‘tuk sang suami tiba-tiba nyawa melayang di malam taqdir 
 
Wahai ukhti… kembalilah segera kepada nilai-nilai dan 
prinsip Islam, niscaya harga diri dan kehormatanmu akan 
terjaga di hadapan siapa saja. Angkatlah kemuliaanmu wahai 
ukhti dengan cara menutup aurat dan berhijab. Semoga Allah 
memberi taufik kepada kita semua untuk bisa melakukan 
apa yang dicintai dan diridahi-Nya. Akhirnya akau memohon 
pada Allah agar Ia menjadikan amalan kita ikhlas karena 
wajah-Nya. 
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Eddy Setyawan sent a message to the members of # PAHAM 
QUR'AN #. 

-------------------- 
Subject: Membelanjakan dan Menafkahkan Harta di Jalan 
Allah (Bagian 10) 

Balasan bagi orang munafik, yaitu orang yang mencela 
pemberi sedekah : azab yang pedih 

(Orang–orang munafik) yaitu orang–orang yang mencela 
orang–orang mukmin yang memberi sedekah dengan 
sukarela dan (mencela) orang–orang yang tidak memperoleh 
(untuk disedekahkan), selain sekedar kesanggupannya, 
maka orang–orang munafik itu menghina mereka. Allah akan 
membalas penghinaan mereka itu, dan untuk mereka azab 
yang pedih. (QS 9 : 79) 

(bersambung ...) 

Mari budayakan "Sampaikan Walau 1 ayat" 
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Dompet Ummat sent a message to the members of Dompet 
Ummat. 
-------------------- 
Subject: Akikah Kita 

Wujud Cinta pada Sang Buah Hati 
 
PAKET PEDULI 

Menerima dan menyalurkan hewan akikah ke masyarakat 
yang membutuhkan, dengan daerah sasaran Kota Pontianak, 
Kab. Kubu Raya, Kab. Pontianak, Kab. Kayong Utara, dan 
sekitarnya. Anda pun dapat ikut serta... 

Harga Kambing: Rp. 2.000.000/ekor 

Harga untuk Paket Peduli, sudah termasuk: 
1. Biaya kirim hewan dan laporan, pemotongan dan masak di 
daerah sasaran. 

2. Pelaksanaan Acara Akikah, konsumsi siap makan (nasi, 
sate, gulai/sop, kerupuk, acar dan makanan tambahan 
lainnya). 

3. Laporan realisasi Akikah : 

* Tanda terima dan ucapan terima kasih dari perwakilan 
masyarakat penerima 
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* Dokumentasi kegiatan (diupayakan) 

* Sertifikat Akikah 

informasi lebih lanjut: 

Call Center : 0561 – 7918676 

SMS Center: 081 345 653 653 
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Eddy Setyawan sent a message to the members of # PAHAM 
QUR'AN #. 

-------------------- 
Subject: Membelanjakan dan Menafkahkan Harta di Jalan 
Allah (Bagian 9) 

Cara membelanjakan dan menafkahkan harta di jalan Allah : 

1. Ikhlas 

Tiada dosa (lantaran tidak pergi jihad) atas orang-orang yang 
lemah, atas orang-orang yang sakit dan orang-orang yang 
tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan, apabila 
mereka berlaku ikhlas kepada Allah dan Rasul Nya. Tidak 
ada jalan sedikitpun untuk mengalahkan orang-orang yang 
berbuat baik, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha 
Penyayang (QS 9 : 91) 

2. Tidak menyebut-nyebut pemberian, tidak bersifat riya dan 
tidak menyakiti perasaan si penerima. Orang-orang yang 
menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak 
mengiringi apa yang dinafkahkannya itu dengan menyebut–
nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan 
si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan 
Mereka. Tidak ada kekawatiran terhadap mereka dan tidak 
(pula) mereka bersedih hati (QS 2 : 262) 



67  |  F a c e b o o k   f o r   U m m a t  

Wahai orang–orang yang beriman, janganlah kamu 
menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-
nyebut dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang 
yang menafkahkan hartanya karena ria kepada manusia dan 
dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka 
perumpamaan orang itu seperti batu licin yang diatasnya ada 
tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu 
menjadilah dia bersih (tidak bertanah). Mereka tidak 
menguasai sesuatu apapun dari apa yang mereka usahakan; 
dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. 
(QS 2 : 264)   

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari 
sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan  
(perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha 
Penyantun (QS 2 : 263) 

3. Secara sembunyi atau terang-terangan 

Orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di 
siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka 
mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada 
kekawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka 
bersedih hati. (QS 2 : 274) 

Katakanlah kepada hamba-hamba Ku yang telah beriman, 
“Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan 
sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara 
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sembunyi ataupun terang terangan sebelum datang hari 
(kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan 
persahabatan” (QS 14 : 31) 

Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba 
sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap 
sesuatupun dan seorang yang kami beri rezeki yang baik dari 
Kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezeki itu secara 
sembunyi dan terang-terangan, adakah mereka itu sama? 
Segala puji hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak 
mengetahui.   
 
4. Secara tersembunyi itu lebih baik 

Jika kamu menampakkan (sedekahmu), maka itu adalah 
baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu 
berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu 
lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu 
sebagian kesalahan-kesalahanmu; dan Allah mengetahui 
apa yang kamu kerjakan (QS 2 : 271) 

5. Jangan boros, karena pemboros itu saudara setan 

Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan 
haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam 
perjalanan; dan janganlah kamu menghambur-hamburkan 
(hartamu) secara boros. (QS 17 : 26 ) 
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Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-
saudara setan dan setan itu adalah sangat ingkar kepada 
Tuhan Nya (QS 17 : 27) 

6. Jangan memberi dengan maksud mengharapkan balasan 

Dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) 
memperoleh (balasan) yang lebih banyak (QS 74 : 6) 
Sesungguhnya Kami memberi makanan kepadamu hanyalah 
untuk mengharapkan keridaan Allah, kami tidak 
menghendaki balasan dari kamu dan tidak pula (ucapan) 
terima kasih (QS 76 : 9)  

(bersambung ....) 

Mari budayakan "sampaikan walau 1 ayat" 
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Nawawi Muhammad sent a message to the members of " 
NGAJI, BIKIN KEREN." 

-------------------- 
Subject: ISLAM ILTIZAM 

Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, 'Rabb kami 
ialah Allah,' kemudian mereka meneguhkan pendirian 
mereka, maka malaikat akan turun kepada mereka [dengan 
mengatakan], 'Janganlah kamu merasa takut dan janganlah 
kamu merasa sedih; dan bergembiralah kamu dengan 
[memperoleh] surga yang telah dijanjikan Allah 'kepadamu.' 
[Fushshilat: 30]  

Rasulullah saw dan para sahabat adalah orang-orang yang 
memiliki jiwa militansi sangat tinggi, mereka patut untuk kita 
jadikan panutan dalam hal iltizam. Apakah pantas orang-
orang yang mengikuti jalan mereka selaku umat terbaik 
justru dicap negatif sebagaimana yang sering terjadi 
sekarang ini? 

Iltizam adalah suatu kata yang umum yang menunjukkan 
makna menetapi dan sungguh-sungguh terhadap syariat 
atau selainnya. Akan tetapi, dalam konteks sekarang ini lebih 
cenderung banyak dipakai untuk istilah orang yang 
berpegang teguh terhadap syariat dan termasuk [memegang 
erat] agama [Islam]. Dari sini kita katakan bahwa orang yang 
bersungguh-sungguh dalam agama [iltizam] adalah seorang 
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lurus dan istiqamah [mustaqim], memagang syariat [al 
mutamassik bisy syari'ah], taat kepada Allah [al muthi' lillah], 
atau menjalankan syariat Allah dan ittiba kepada Rasulullah 
saw ['amilan bisyari'atillah wa muttabi'an lirasulillah].  

Dari definisi [ta'rif] di atas, iltizam pada prinsipnya adalah 
memegang teguh syariat, mengamalkannya dan ittiba 
kepada sunah Rasulullah saw: inilah hakikat iltizam. Kita 
akan melihat bahwa seorang yang multazim aktivitas 
kesehariannya akan berkisar pada amalan-amalan wajib, 
ataupun sunah, mungkin juga tambahan [nawafil] dari 
bentuk-bentuk ibadah dan ketaatan, bisa juga fardu kifayah. 
Demikianlah tuntutan yang harus dipenuhi oleh seseorang 
yang akan memposisikan dirinya sebagai orang yang 
multazim.  

Allah SWT berfirman yang artinya, 'Dan berpeganglah kamu 
semuanya kepada tali [agama] Allah, dan janganlah kamu 
bercerai berai.' [Ali Imran: 103]. Dalam konteks ini iltizam 
bermakna menetapi sesuatu dan berpegang teguh 
kepadanya [I'tisham].  

Maka wajib atas kalian semua berpegang teguh dengan 
sunahku dan sunah khulafaur rasidin yang telah 
mendapatkan petunjuk, gigitlah sunah tersebut dengan gigi 
geraham.' [maksudnya berpegang teguhlah dengan sunah 
sekuat tenaga, red] [HR Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan 
ad Darimi]. 
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Apa yang dilakukan seorang multazim? Seorang yang benar-
benar multazim harus melakukan amalan-amalan yang 
menjadi bukti konkrit atas kesungguhan dan komitmennya 
terhadap Islam.  

Pertama, Berpegang teguh dengan as Sunah. Seorang yang 
multazim sudah barang tentu harus memegang as Sunah 
dengan sungguh-sungguh, atau dengan kata lain mereka 
adalah ahlus sunah dan ahlus syariah. Dia juga al jamaah 
[kelompoknya Nabi dan para sahabat], meskipun minoritas 
dalam umat manusia, tetapi mayoritas untuk pengikut 
Muhammad; akan tetapi, mereka yang benar-benar pengikut 
sejati yang kuat dan berada di baris terdepan adalah 
minoritas dari yang mayoritas pengikut Muhammad saw. 
 
Kedua, seorang yang multazim giat menuntut ilmu. Muslim 
yang multazim haruslah selalu menuntut ilmu sehingga ia 
beribadah kepada Allah di atas dasar cahaya dan hujjah yang 
jelas, bukan di atas prasangka dan dugaan, meniru dan ikut-
ikutan, kejahilan dan kesesatan. Masalah ini tidak bisa 
ditawar-tawar lagi, sebab seorang yang iltizam dengan ajaran 
Islam otomatis akan menjadi da'i yang menyeru ke jalan 
Allah. Ia akan mengajak orang lain untuk beristiqamah, 
iltizam dan menjalankan syariat Allah dalam kehidupan. 
Dengan ilmu [syar'i] inilah, ia akan mengajak orang ke jalan 
Allah dengan berlandaskan hujah yang terang [bashirah].  
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Ketiga, multazim adalah seorang yang meninggalkan bid'ah, 
maksiat dan kesia-siaan [lahwu]. Seorang yang istikamah 
harus selalu bersemangat untuk senantiasa melakukan apa-
apa yang disyariatkan Allah, belajar dan mengajarkan Islam. 
Ia selayaknya juga harus berusaha sekuat tenaga menjauhi 
segala bentuk yang bisa mencoreng harga dirinya, menodai 
keadilannya, dan apa saja yang bisa menuurunkan martabat 
dan kedudukannya. Hal itu dapat dilakukan dengan cara 
meninggalkan bid'ah, maksiat, dan segala bentuk kesia-
siaan.  
 
Keempat, ia berdakwah menyeru ke jalan Allah, juga berjihad 
menegakkan kalimatullah. Setelah seseorang diberi rahmat 
oleh Allah berupa kemampuan untuk beriltizam dan 
beristiqamah, maka ia tidak boleh berhenti sampai di sini. 
Akan tetapi, ia masih mempunyai kewajiban yang sangat 
penting, yaitu berdakwah mengajak orang ke jalan Allah. 
Mengajak siapa saja, baik itu saudara, sahabat, teman kerja, 
keluarga, dan siapa saja yang ada di sekelilingnya. Ini 
merupakan salah satu kewajiban seorang muslim terhadap 
saudaranya seiman, sebab jika ia tidak berdakwah kepada 
kebaikan tentu mereka yang buruk dan sesat akan mengajak 
kepada keburukan dan kesesatan yang mereka kerjakan. 
Bukankah kita akan senang jika banyak orang yang 
mengikuti jejak kebaikan yang kita lakukan? Bukankah kita 
senang jika banyak orang yang menolong dan membantu 
kita? Kita juga akan merasa senang jika banyak orang yang 
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senantiasa berbuat kebajikan dan meniti agama yang lurus, 
baik itu kalangan pemuda, remaja, maupun anak-anak. (Abu 
Anas Ali bin Husani*) Abu Luz 
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Nawawi Muhammad sent a message to the members of 
"NGAJI, BIKIN KEREN." 

-------------------- 
Subject: ISTIQOMAH DI ZAMAN MODERN 
 
Istiqamah artinya teguh hati, taat asas, atau konsisten. 
Meskipun tidak semua orang bisa bersikap istiqamah, 
namun memeluk agama, untuk memperoleh hikmahnya 
secara optimal, sangat memerlukan sikap itu. Allah 
menjanjikan demikian: "Dan seandainya mereka itu bersikap 
istiqamah di atas jalan kebenaran, maka pastilah Kami 
siramkan kepada mereka air yang melimpah." (QS. Al-
Jinn/72:16).  

Air adalah lambang kehidupan dan lambang kemakmuran. 
Maka Allah menjanjikan mereka yang konsisten mengikuti 
jalan yang benar akan mendapatkan hidup yang bahagia. 
Tentu saja keperluan kepada sikap istiqamah itu ada pada 
setiap masa, dan mungkin lebih-lebih lagi diperlukan di 
zaman modern ini. Karena kemodernan (modernitas, 
modernity) bercirikan perubahan. Bahkan para ahli 
menyebutkan bahwa kemodernan ditandai oleh "perubahan 
yang terlembagakan" (institutionalized change). Artinya, jika 
pada zaman-zaman sebelumnya perubahan adalah sesuatu 
yang "luar biasa" dan hanya terjadi di dalam kurun waktu 
yang amat panjang, di zaman modern perubahan itu 
merupakan gejala harian, dan sudah menjadi keharusan. 
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Lihat saja, misalnya, perkembangan ilmu pengetahuan dan 
teknologi, terutama teknologi microchip (harfiah: kerupuk 
kecil) dalam teknologi elektronika.  

Siapa saja yang mencoba bertahan pada suatu bentuk 
produk, baik dia itu produsen atau konsumen, pasti akan 
tergilas dan merugi sendiri. Karena itulah maka "Lembah 
Silikon" atau Silicon Valley di California selalu diliputi oleh 
ketegangan akibat kompetisi yang amat keras. Adanya kesan 
bahwa "perubahan yang terlembagakan" itu tidak memberi 
tempat istiqamah adalah salah. Kesalahan itu timbul antara 
lain akibat persepsi bahwa istiqamah mengandung makna 
yang statis. Memang istiqamah mengandung arti 
kemantapan, tetapi tidak berarti kemandekan. Melainkan 
lebih dekat kepada arti stabilitas yang dinamis. Dapat 
dikiaskan dengan kendaraan bermotor: semakin tinggi 
teknologi suatu mobil, semakin mampu dia melaju dengan 
cepat tanpa guncangan. Maka disebut mobil itu memiliki 
stabilitas atau istiqamah. Dan mobil disebut dengan stabil 
bukanlah pada waktu ia berhenti, tapi justru ketika dia 
melaju dengan cepat.  

Maka begitu pula dengan hidup di zaman modern ini. Kita 
harus bergerak, melaju, namun tetap stabil, tanpa goyah. Ini 
bisa saja terwujud kalau kita menyadari dan meyakini apa 
tujuan hidup kita, dan kita dengan setia mengarahkan diri 
kepadanya, sama dengan mobil yang stabil terus melaju ke 
depan, tanpa terseot ke kanan-kiri. Lebih-lebih lagi, yang 
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sebenarnya mengalami "perubahan yang terlembagakan" 
dalam zaman modern ini hanyalah bidang-bidang yang 
bersangkutan dengan "cara" hidup saja, bukan esensi hidup 
itu sendiri dan tujuannya. Ibarat perjalanan Jakarta -
Surabaya, yang mengalami perubahan hanyalah alat 
transportasinya, mulai dari jalan kaki, sampai naik pesawat 
terbang. Tujuannya sendiri tidak terpengaruh oleh "cara" 
menempuh perjalanan itu sendiri.  

Maka ibarat mobil yang stabil yang mampu melaju dengan 
cepat, begitu pula orang yang mencapai istiqamah tidak 
akan goyah, apalagi takut, oleh lajunya perubahan. Dia hidup 
dinamis, berjalan di atas kebenaran demi kebenaran, untuk 
sampai akhirnya kembali kepada Tuhan, sang Kebenaran 
Mutlak dan Abadi. Dan kesadaran akan hidup menuju Tuhan 
itulah yang akan memberi kebahagiaan sejati sesuai janji 
Tuhan di atas. (afzan. m. wahab*) 
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Bonus Track : Membuat Email 

Email adalah modal utama seorang netters untuk 
berkomunikasi di dunia maya, atau anggap saja email adalah 
kotak pos pribadi dimana semua konfirmasi pendaftaran 
akun di situs lain dilayangkan ke alamat ini. Sebelum mulai 
menjelajahi jagad maya, buatlah identitas pribadi anda 
terlebih dahulu. 

Yahoo Mail dan Gmail adalah dua provider penyedia layanan 
email gratis yang terpopuler saat ini. Selain berkapasitas 
besar, kedua pelayan ini juga terbukti mampu menyaring 
bulkmail dan spam (email sampah yang biasanya berisi 
penawaran atau iklan produk tertentu tanpa pernah kita tahu 
sebelumnya). Harap berhati – hati dengan email – email 
spam, karena penawaran tersebut biasanya terkesan kurang 
masuk akal walaupun menggiurkan, jangan sampai anda 
tertipu. 

Cara Membuat Email di Yahoo Mail 

- Buka jendela browser dan ketikkan alamat 
http://yahoo.co.id atau http://id.yahoo.com 

- Pada halaman utama, terdapat link untuk 
pembuatan Mail Gratis di sidebar kanan bagian 
atas, klik Daftar. 
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- Isi formulir pendaftaran keanggotaan. Cek 
ketersediaan id yang akan anda buat dengan 
mengklik tombol periksa. 
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- Submit form yang telah terisi lengkap sesuai 
dengan yang dipersyaratkan. Jika semua isian 
sudah benar, maka aka nada keterangan bahwa 
email anda telah berhasil dibuat. 

Sekarang anda sudah mempunyai email, lalu 
bagaimana cara menggunakan email untuk mengirim 
atau membaca surat elektronik yang masuk ke inbox 
anda, berikut akan dipaparkan cara pemanfaatannya. 

- Cara login (masuk ke akun email anda) 
Ketik alamat yahoo di browser anda : 
http://yahoo.co.id. 
Ketikkan id dan sandi email anda di kolom sebelah 
kanan, kemudian klik tombol Masuk. 
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- Membaca email 

Klik link Email Masuk pada sidebar kiri jika anda 
ingin membaca email yang telah masuk pada kotak 
masuk anda, Draft untuk melihat konsep surat yang 
belum anda kirimkan. Email Keluar untuk melihat 
surat - surat yang pernah anda kirim. Spam yang 
berisi pesan - pesan iklan yang telah disaring oleh 
Yahoo. Sampah adalah tong sampah yang berisi 
email yang telah anda buang dari Email Masuk 
(yang belum terhapus secara permanen). 

 

-  
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Jika anda ingin menghapus salah satu email yang masuk 
yang tidak anda anggap penting lagi, maka caranya adalah 
cukup dengan mengklik email yang dimaksud kemudian 
tekan tuts Delete pada komputer anda. Pesan tersebut akan 
segera terkirim ke tempat Sampah. 

Di dalam inbox Spam, bisa jadi yahoo secara tidak sengaja 
turut memfilter email yang anda anggap penting. Segera 
pindahkan email anda tersebut ke Email Masuk dengan 
menceklis email yang dimaksud, kemudian klik Pindah ke 
Email Masuk yang terdapat di menu atas halaman email 
anda. 

Untuk menghapus isi Spam atau Sampah secara permanen, 
klik link Empty pada masing – masing menu. 
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- Keluar 

Jika anda sudah selesai melakukan aktifitas 
terhadap email anda, jangan lupa untuk keluar dari 
akun anda, karena jika tidak, bisa jadi orang yang 
menggunakan computer setelah anda akan bisa 
membuka isi email anda dan melakukan hal – hal 
yang tidak anda inginkan. Hal ini sangat riskan 
terjadi di komputer umum (bukan pribadi), misalnya 
warnet. 

Caranya adalah dengan meng-klik link Keluar atau 
Sign Out pada bagian atas halaman email anda. 
Secara otomatis anda kemudian akan berada di 
halaman depan situs Yahoo. 
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Cara Membuat Email di Gmail 

- Registrasi atau Mendaftar 

Buka jendela browser dan ketikkan alamat 
http://gmail.com 

 

Pada sisi kanan terdapat tombol Create an account, klik link 
tersebut. 

Selanjutnya akan keluar formulir pendaftaran seperti gambar 
berikut : 
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Lengkapi kolom – kolom yang tersedia. Pada bagian bawah 
formulir, terdapat opsi Word Verification, ketikkan karakter 
yang terlihat pada box. Klik tombol submit jika telah mengisi 
semua data yang dibutuhkan. 
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Email anda telah selesai dibuat, ditandai dengan munculnya 
halaman Congratulation.  

 

 

Login 

Pada halaman depan situs Gmail, ketikkan username dan 
password account anda. Klik tombol Sign in.  

Klik link inbox  untuk melihat email yang masuk. Chats untuk 
chatting dengan sesama pengguna Gmail. Sent Mail berisi 
email anda yang telah terkirim. Draft adalah konsep email 
yang pernah anda buat namun belum dikirim. Spam berisi 



87  |  F a c e b o o k   f o r   U m m a t  

email spam yang dikirimkan ke akun anda, hasil saringan 
gmail. Trash atau tong sampah untuk email – email yang 
telah dibuang. 

 

Untuk mengirim email, klik link Compose Mail di menu 
bagian kiri. Jika ingin membalas email, klik link Reply di 
bawah pesan email, dan link forward untuk meneruskan 
email yang bersangkutan kepada email lainnya. 
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Semua konfirmasi dan notifikasi pada akun facebook anda 
akan dikirimkan ke email anda.  

 

Setelah selesai, klik link Sign out pada menu kanan atas.  
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Penutup 

Demikian sekelumit langkah mudah dalam rangka 
memanfaatkan facebook untuk tujuan dakwah. Ketika 
minibook ini dibuat, isyu fatwa haram yang akan dikeluarkan 
oleh pemuka agama dunia sedang santer terdengar. 
Beberapa orang terlihat cemas dan takut ketika mendengar 
kabar ini. Menurut penulis pribadi, facebook hanyalah 
sebuah sarana, sebagaimana halnya sebilah pisau yang bila 
digunakan untuk membunuh orang tidak bersalah adalah 
haram hukumnya, namun akan sangat berguna apabila 
dipakai untuk keperluan dapur. Demikian pula facebook, 
akan sangat salah apabila digunakan dalam hal negative, 
juga akan tergolong merugi jika tidak dimanfaatkan untuk 
kepentingan dakwah dan silaturahmi. Segala sesuatu akan 
menjadi baik atau buruk tergantung bagaimana manusia 
menggunakannya bukan? Namun demikian, sikap kehati-
hatian juga harus tetap diberlakukan, mengingat kasus cyber 
criminal yang mungkin saja terjadi.  

Akhir kata, semoga masing – masing diri kita cukup bijak 
untuk membedakan mana hal baik dan buruk serta dampak 
yang mungkin timbul terhadap diri sendiri maupun orang lain. 
InsyaAllah, niat baik akan selalu mendapatkan ridho-Nya. 

 
Salam Ukhuwah, 
http://pipiew.wordpress.com 
http://facebook.com/pipiew 2 0 0 9  
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