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Segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan mutiara inspirasi kepada hambanya. Allah Yang 
Maha Hebat dalam segala urusan di dunia ini. Segala sastra yang terindah yang termuat di kanvas-
kanvas para penulis, adalah anugerah dari Allah ta’ala.  

Rahmat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah sejak lama 
menjadi penyeru kebaikan dengan bahasa yang indah. 

Ebook “Inspirasi pagi” ini adalah sesuatu yang  menjadi motivasi tersendiri bagi kami. Dimana wujudnya 
dan keberadaannya adalah sesuatu yang muncul dari kenangan, pengalaman, serta harapan keindahan 
dari orang-orang terdekat. 

Waktu yang lampau, dengan kebersamaan serta perpisahan, kesemua itu, adalah unsur-unsur yang 
menjadi sebab adanya segala inspirasi, motivasi, dan semangat-semangat baru. 

Sesuatu yang tidak didapatkan oleh fikiran, melainkan segala bentuk didalamnya itu, tercipta dari 
ribuan kenangan masa lalu, ribuan pengalaman bersama-sama dengan rasa cinta, rindu, serta sakit, yang 
akhirnya mengajari kita semua, bahwa “masa lalu” tidak akan pernah terulang lagi, tidak ada yang bisa 
diperbaiki, namun, kita bisa belajar sesuatu darinya.

Setiap kata-kata dari inspirasi pagi, hanyalah buah pikiran dari sedikitnya ilmu. Karenanya, pastilah 
terdapat begitu banyak kesalahan yang tersembunyi. Semua kesalahan yang mungkin ada, semoga ada 
yang menemukannya sehingga bisa secepatnya diperbaiki kembali. 

Karena itulah, di akhir tulisan dari setiap inspirasi pagi ini, kami meletakkan nama penulis yang bisa 
ditandai dengan SAY sebagai singkatan dari nama kami.  

Seringkali kata-kata semangat atau motivasi yang terkadang, di dalam penyusunan kata-katanya 
terdapat begitu banyak majas. Adakala kalimat majas tersebut sukar dicari makna yang dimaksudkan 
oleh penulisnya. 

Karena itulah, ada banyak hikmah jika sebuah tulisan diketahui siapa penulisnya. Setiap kata-kata 
majas yang sukar dipahami maknanya bisa ditanyakan kembali kepada penulis tersebut. Dan lagi, bila 
di dalamnya terdapat sesuatu yang bermanfaat, maka sesuatu itu lebih cepat tersebar, dan lebih kuat 
hujjahnya serta lebih dipercayai. 

Karena motivasi dan inspirasi seseorang yang telah dikenal akan lebih meresapi jiwa pembacanya. 
Mereka yang telah mengenal sifat dan kepribadian seorang penulis, maka setiap kata-kata itu lebih 
cepat menyihir, lebih mudah tersentuh dan lebih sampai ke jiwa yang paling dalam. 

Semua ini, adalah perkara yang begitu sulit dilakukan seorang diri. Ada orang-orang hebat yang 
bersedia membantunya tanpa mengharapkan sesuatupun. Dengan ribuan jemari yang ikut serta 
merajutnya. Tersulam oleh ribuan keindahan dari pemilik hati yang penuh keikhlasan. Seperti inilah 
ebook ini terselesaikan.

Mereka seperti dedaunan sejuk di kala pagi, yang rela menunggu embun berjatuhan dari langit. embun-
embun itu adalah butiran pahala yang indah. Embun yang sifatnya sejuk menyejukkan. Baik rasa sejuk 
itu berada di daunnya, bahkan pengaruh sejuk itu memancar harum semerbak seperti aroma kesturi. 
Maka lihatlah, karena pejuang-pejuang yang memiliki keikhlasan di dunia ini, betapa banyak hati-hati  

Sekapur Sirih dari Penulis
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yang menangis haru di tengah malam. Betapa banyak inspirasi dan motivasi yang tersebarkan dan 
berhasil menyentuh pemilik rasa gundah. 

Ulama-ulama terdahulu, menyebarkan ilmu fiqih, tasawuf, dan tauhid dengan kelembutan dan bahasa 
yang indah. Semua dakwah yang mereka sampaikan itu, bisa diterima dengan mudahnya. Hal ini, 
tak lain karena rasa ikhlas yang dipegang teguh olehnya sekalian. Rasa ikhlas yang menjadikan 
kepeduliannya atas rasa sakit dan lelah menjadi hilang. Sifat ikhlas yang membuatnya tak begitu enggan 
mengorbankan waktu yang takkan pernah kembali.

Terima kasih kepada guru-guru kami yang mulia, yang senantiasa memberikan doa. Terima kasih kepada 
siapa saja yang tergabung di dalam Halaqah Ilmu Agama (HIA) yang bersedia bertanya-tanya sehingga 
ada yang bisa kami berikan. Terima kasih kepada semua Admin HIA yang telah bekerja keras meskipun 
tanpa imbalan. Terima kasih pula, kepada tgk Arrazi, yang telah merealisasikan ebook ini. 

Kami tidak mampu memberikan penghargaan apapun. Sebenarnya, takkan cukup satu ucapan terima 
kasih. Bahkan ribuan pujian dengan polesan sastra yang memikat, pun takkan pernah menyamainya. 
Kami hanya memiliki cinta. 

Hanya membalas dengan cinta. Karena cinta tak pernah meminta apapun dari seseorang yang 
dicintainya. Bahkan, cinta hanya mengenal caranya memberi tanpa mengharap balasan. Cinta hanya 
merasakan kehadiran kekasih, walaupun entah dimana beradanya diri kita sendiri. Itulah keindahan 
cinta. Sesuatu yang diberikan oleh Allah Ta’ala. Segala sesuatu tentang hikmah yang tersembunyi dari 
cinta, pun diberikan oleh Allah Azza wa Jalla.
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Hamdan wa syukran lillah. Shalatan wa salaman ‘ala Rasulillah wa alihhi wa shahbihi ajma’in.
Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah atas terbitnya ebook ini dan berbagai nikmat 
lain yang tak terhingga. 

Tak lupa juga kita untuk selalu ber-shalawat kepada Rasulullah, keluarga dan para sahabat 
baginda sekalian. Allahumma shalli ‘ala sayyidina Muhammad wa alihi wa shahbihi wa sallim.

Ebook “100 Kata-Kata Inspiratif dan Nasehat untuk Setiap Muslim” adalah kumpulan 
kalimat inspirasi dan motivasi yang sangat baik untuk kita baca. Guru kami, Tgk. Salamuddin 
Abubabakar Yusuf (SAY), setiap hari mengirimkan kata-kata indah dan kalimat-kalimat baik 
kepada kami para murid. 

Hampir setiap hari istiqamah, sangat jarang beliau skip. Serial harian dari beliau ini kami sebut 
sebagai “inspirasi pagi”. Setelah bincang-bincang dan menimbang berbagai pertimbangan, 
Tgk. Salamuddin mengizinkan agar serial inspirasi pagi dikumpulan lalu di-ebook-kan. 

Terimakasih kepada beliau yang tidak terhingga dari kami. Semoga ebook ini bermanfaat 
banyak untuk kita semua. Aamiin Allahumma Aamiin.

 

           Arrazi Ibrahim  

        Owner Hasana.id

Pengantar Penerbit
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Al-Imam Malik bin Dinar rahimahullah berkata:

إذا رأيت قساوة يف قلبك، ووهنا يف بدنك، وحرمانا يف رزقك، فاعلم أنك تكلمت فيام ال يعنيك

Artinya: “Jika engkau merasakan kekerasan dalam hatimu, kelemahan pada badanmu, dan sulitnya rezekimu, 
maka ketahuilah bahwa hal itu disebabkan karena engkau telah membicarakan perkara yang tidak ada 

manfaatnya bagimu.” (Al-Munawi, Faidhul Qadir jilid 1 hal. 369)

Semoga Allah SWT berkenan menjadikan hati kita senantiasa berdzikir kepada-Nya.

Salam HIA!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #1 || 21 Februari 2018

Berkata Imam Malik Bin Dinar
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Kita semua pasti punya masalah dan akan menghadapi masalah, saat ada perkara yang membuat kita 
ingin menangis ingatlah beribu momen yang telah membuat kita tersenyum, tertawa, dan bahagia. 

Selama matahari masih terbit disebelah timur, bumi masih menumbuhkan tanaman, langit masih 
menampakkan kebiruannya, rembulan dan bintang-bintang masih menghiasi malam, tak ada alasan 

untuk berputus asa. Dimanapun kita, kapanpun, bagaimanapun, dan bersama siapapun: 

“Hidupkan Cita-cita dan Jangan Putus Asa!”

Salam HIA!

(Dikutip dari Status Facebook Salamuddin Abubakar Yusuf 5 tahun yang lalu)

Inspirasi Pagi Edisi  #2 || 22 Februari 2018

Jangan Putus Asa
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ِمْن عالَماَِت َمْوِت القلِب َعَدُم الُحزِن عىل ماَ فاَتَك مَن املُواَفَقاَِت َوترُك النََّدِم عىَل ما فَعلتُه من الزَّالَِّت

Artinya: “Sebagian dari pada tanda matinya hati, yaitu tidak merasa sedih (susah) karena tertinggalnya suatu 
amal (perbuatan) kebaikan. Juga tidak menyesal jika melakukan suatu dosa.”

Mari kita hidupkan kembali hati kita dengan sesering mungkin menghadiri majlis ilmu, dzikir serta 
sesering mungkin hati ini disirami dengan nasehat-nasehat rohani.

Salam HIA!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #3 || 23 Februari 2018

Tanda Matinya Hati
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Sayyidina Malik Bin Dinar, ulama salaf, radhiyallahu ‘anhu berkata:

قالوا لعيل بن أيب طالب ريض الله عنه: يا أبا الحسن صف لنا الدنيا. قال: أطيل أم أقرص؟ قالوا: بل أقرص. قال: حاللها حساب، وحرامها النار

Artinya: “Orang-orang berkata kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ‘anhu: “Hai Abul Hasan, terangkan 
hakikat dunia kepada kami”. Beliau menjawab: “Keterangan panjang atau pendek?” Mereka menjawab: 

“Keterangan pendek saja.” 
Beliau berkata: 

“Dunia yang halal akan dibalas. Sedangkan dunia yang haram ancamannya api neraka.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #4 || 24 Februari 2018

Masa Depan Dunia
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Jangan lelah berusaha menjadi baik, jangan bosan menjadi orang baik dan jangan menyesal telah 
berbuat baik. Mungkin beberapa orang tidak menyukaimu, sebagiannya membencimu, yang lainnya 

menghinamu dan meremehkanmu

Tidak mengapa, asal Allah tidak jua membencimu. Allah mencintai orang-orang yang baik, berbuat 
kebaikan, serta berusaha menjadi baik. Malaikat-malaikat Allah mendoakan kebaikan untuk orang-

orang yang menyampaikan kebaikan

Tetaplah menjadi baik:

“Karena surga merindukan orang-orang baik, karena dunia ini kekurangan orang baik”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #5 || 25 Februari 2018

Jangan Lelah Menjadi Baik



14

من عرف قدر العلم وضيعه أو تواىن يف تحصيله حتى فاته فهو املجنون

Artinya: “Orang yang mengetahui derajat ilmu Agama (mengetahui itu penting), lalu mengabaikannya, atau 
santai dalam menghasilkannya sehingga ia tidak memperolehnya, maka dialah sebenarnya orang yang gila 

dan rugi”

-Al-Imam Al-Syafi’i Radhiyalllaahu ‘Anhu-

Semoga kita termasuk orang yang mengedepankan, mementingkan dan bersungguh-sungguh dalam 
menuntut ilmu Agama.

Inspirasi Pagi Edisi  #6 || 26 Februari 2018

Derajat Ilmu Agama
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Sayyidina Ali bin Abi Thalib Karramallaahu Wajhah berkata:

راحةالجسم يف قلة الطعام وراحة النفس يف قلة آالثآم وراحة القلب يف قلةاالهتامم وراحة اللسان يف قلة الكالم
 

Artinya: “Ketenangan tubuh terletak dalam sedikitnya makan, ketenangan jiwa dalam sedikitnya dosa, 
ketenangan hati  dalam sedikitnya pikiran dan ketenangan lidah dalam sedikit bicara.

Inspirasi Pagi Edisi  #7 || 27 Februari 2018

Sumber Ketenangan



16

، َويَْكُثُ الَْهْرُج«  َعْن ُحَميِْد بِْن َعبِْد الرَّْحَمِن، أَنَّ أَبَا ُهَريْرََة قَاَل: قَاَل رَُسوُل اللَِّه َصىلَّ اللُه َعلَيِْه َوَسلََّم: »يَتََقارَُب الزََّماُن، َويَْنُقُص الِْعلُْم، َوتَظَْهُر الِْفَتُ
قَالُوا: يَا رَُسوَل اللَِّه، َما الَْهْرُج؟ قَاَل: »الَْقتُْل

(الطرباين يف معجم األوسط)

Artinya: “Rasulullah SAW Bersabda: “Zaman semakin pendek, ilmu semakin berkurang peminatnya, fitnah 
mulai bermunculan, serta semakin banyak Al Haraj” Para sahabat bertanya: “Ya Rasullah, apa itu Al Haraj?” 

Rasulullah SAW pun menjawab: “Pembunuhan”

Semoga Allah SWT menguatkan iman kita, memotivasi kita dalam ilmu Agama serta di 
selamatkan dari Fitnah-fitnah Zaman ini. Aamiin.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #8 || 28 Februari 2018

Fitnah Akhir Zaman
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Al-Imam Muhammad Bin Al-Fadhal Al-Balkhi, ulama salaf, radhiyallaahu ‘anhu berkata:

عالمة الشقاوة ثالثة أشياء: يرزق العلم ويحرم العمل، ويرزق العمل ويحرم اإلخالص، ويرزق صحبة الصالحني وال يحرتم لهم

Artinya: “Tanda seseorang itu celaka ada tiga hal: Diberi kemudahan ilmu tetapi dihalangi pengamalan, diberi 
kemudahan amal tetapi dihalangi keikhlasan dan diberi rezeki persahabatan dengan orang-orang shaleh 

tetapi tidak menghormati mereka.”

Inspirasi Pagi Edisi  #9 || 1 Maret 2018

Orang yang Celaka
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لو مل يكن لحضور مجلس العلم منفعة سوى النظر إىل وجه العامل لكان الواجب عىل العاقل أن يرغب فيه 

Artinya: “Bagi orang yang cerdas, mencintai majlis ilmu adalah kewajiban. Meski tak ada manfaat apapun 
yang ia peroleh selain ibadah melihat wajah sang guru.” 

-Imam As-Samarqandi-

Apa lagi banyak manfaat yang didapat dari majlis ilmu! Mudah-mudahan kita termasuk kedalam 
makhluk yang selalu merasa butuh kepada Ilmu Agama Allah SWT. Aamiin.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #10 || 2 Maret 2018 

Mencintai Majlis Ilmu



19

Apakah mencintai itu musibah? Berapa banyak orang yang menyangka bahwa mencintai adalah cobaan.
Akan tetapi Imam Syafii punya pandangan lain mengenai perkara ini:

“Mayoritas orang mengatakan bahwa mencintai adalah suatu cobaan/kesulitan, itu tidak benar, Akan tetapi 
cobaan yang sesungguhnya adalah mencintai seseorang yang tidak mencintai kita “ (Kitab Diwan Imam Syafii 

Muhammad Bin Idris)

Menikahi orang yang kita cintai, itu hal biasa. Tapi,
 

“Mencintai orang yang sudah kita nikahi adalah hal yang luar biasa”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #11 || 3 Maret 2018

Hakikat Mencintai
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  مير بسيارته ليصل إىل وجهة دنيوية تنتهي بلقاء مخلوق ويخطيء املسار ويرده صبي فريجع، فأين من يخطيء مسار اآلخرة وتناديه النذر فال
يرجع ليلقى الله

Artinya: ”Ketika seseorang yang mengendarai mobilnya menuju sebuah tujuan di dunia ini untuk menemui 
seorang makhluk, lalu dia salah jalan dan ditunjukkan jalan yang benar oleh seorang anak kecil, dia mau 

kembali ke jalan yang benar.

Maka mengapa seseorang yang salah jalan menuju akhirat, lalu dia diseru oleh orang-orang yang 
memperingatkan, namun dia tidak mau kembali ke jalan yang benar agar bisa berjumpa dengan Allah?!”

Inspirasi Pagi Edisi  #12 || 4 Maret 2018

Mengapa tidak Kembali Ke Jalan yang Benar?
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Kita sering merencanakan ibadah dan ketaatan, tapi kita lebih pandai dalam menunda. 
Kita sering benci maksiat tapi kita lebih lihai dalam bertindak dosa.

“Orang kuat adalah mereka yang bertindak cepat dalam ketaatan. Pemberani adalah mereka yang tidak 
menunda bertaubat ketika berdosa.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-
Kamis, 1 Maret 2018 02:51 WIB

Inspirasi Pagi Edisi  #13 || 5 Maret 2018

Orang Kuat dan Pemberani
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Kebanyakan dari kita senang disaat kebaikan yang kita lakukan diketahui orang. Bahkan, ada diantara 
kita berusaha agar kebaikan yang dilakukan diketahui banyak orang. Sadarilah bahwa hal itu bukanlah 

hal yang baik.

“Jadilah seperti akar yang selalu menguatkan walau ia tak pernah tampak.
Jadilah seperti cahaya walau tak tersentuh tapi selalu menerangi.

Jadilah seperti angin walau tak kelihatan tapi selalu menyejukkan.”

Terus berbuat baik tapi bukan untuk diketahui banyak orang, melainkan untuk sebuah amal kebaikan.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #14 || 6 Maret 2018

Jadilah Seperti Akar, Cahaya, dan Angin
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Al-Imam Al-Hasan Al-Bashri berkata :

إمنا أنت أيام مجموعة ، كلام مىض يوم مىض بعضك

Artinya: “Dirimu hanyalah sekumpulan hari-hari, setiap satu hari berlalu, berarti sebagian dirimu hilang.”

Jangan sia-siakan hari yang kita lewati, isi dengan setiap kebaikan sekecil apapun yang penting 

“Istiqamah”

ِر قَلِيٌْل َمَع التَّثَبُِّت َخرْيٌ ِمْن كَِثرْيٍ   َمَع التََّهوُّ

Artinya: “Sedikit tapi mantap itu lebih baik daripada banyak tapi ngawur.” (Abuya Assayyid Muhammad 

Alawi Almaliki Alhasani)

Inspirasi Pagi Edisi  #15 || 7 Maret 2018

Hakikat Kamu
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لسالمة الدنيا خصال أربع: غفر لجهل القوم منعك تجه وتكون من سيب االناس آيساولسيب نفسك لالناس باذال

Artinya: ”Ada 4 perkara yang dapat menyebabkan seseorang selamat di dunia dan di akhirat, yaitu:

1.Memaafkan kebodohan dan kesalahan orang lain pada kita.

2. Tidak menggangu orang lain, sekalipun dia mengganggu kita.

3. Tidak berharap kepada pemberian orang lain.

4. Senang berbagi dan memberi kepada orang lain.”

-Hidayah Al-Adhkiya’ Ila Tariq Al-Awliya’ karangan Zayn Al-Din Al-Malibari-

Inspirasi Pagi Edisi  #16 || 8 Maret 2018

Selamat Dunia Akhirat
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وأنطقت الدراهم بعد صمٍت أناًسا بعدما كانوا سكوتا

Artinya: “Uang itu dapat menjadikan seseorang voka (pandai dan lihai berbicara), setelah sebelumnya ia 

seorang pendiam.”

-Al-Imam Al-Syafi’i Radhiyallaahu ‘Anhu-

Semoga kita tidak termasuk dalam golongan orang yang dihinakan Agama. Aamiin.

Inspirasi Pagi Edisi  #17 || 9 Maret 2018

Uang
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Ada diantara wanita yang mengatakan: “Saya ingin memakai hijab disaat sudah jadi orang baik”

Tapi sebenarnya lebih baik langsung berhijab karena hijab bukan sebuah pernyataan kita telah jadi 

“Orang baik” melainkan pengakuan sederhana dari kalimat: “Aku ingin taat dan patuh pada perintah 

Allah.”

“Jangan menunggu jadi orang baik untuk berbuat baik, 

tapi berbuat baiklah untuk sesegera mungkin jadi orang baik.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #18 || 11 Maret 2018

Jangan Menunggu Jadi Orang Baik
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“Kemauan yang kuat mampu mensugestikan kita untuk melakukan 
apa yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #19 || 12 Maret 2018

Kemauan yang Kuat
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• Galaunya pendosa karena dosanya adalah kemuliaan.

• Galaunya orang ibadah karena kurangnya ibadah adalah kebaikan.

• Galaunya manusia karena kurangnya harta adalah kebodohan.

• Galaunya seseorang karena kekurangan ilmu agamanya itu adalah keharusan.

• Galaunya pencinta karena tidak suburnya cinta kepada Allah SWT dan Rasul-Nya adalah 

keistimewaan.

• Galaunya pencinta karena pacarannya itu adalah kehinaan dan kesengsaraan.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Selasa, 13 Maret 5:29 WIB

Inspirasi Pagi Edisi  #20 || 13 Maret 2018

Galaunya Seseorang
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Jika terlanjur salah, harus meminta maaf. Tapi memaafkan tidak langsung menghilangkan sakit hati. 

Begitu juga meminta maaf tidak langsung menghapus rasa bersalah. 

Maka berhati-hati dalam bertindak dan berbicara, itu sangat penting agar kita terhindar dari keharusan 

minta maaf. Dan jangan cepat sakit hati, itu juga sangat penting agar kita terhindar dari kesulitan 

memaafkan.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #21 || 14 Maret 2018

Hati-hati dalam Bertindak
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Tidak semua yang menyenangkan mesti direncanakan lebih dulu. Akan tetapi terkadang hal-hal yang 

tidak direncanakanpun akan lebih menyenangkan, yang penting kita mau melaluinya dengan bersyukur 

dalam segala hal walaupun ekspetasi tak sesuai kenyataan.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #22 || 15 Maret 2018

Tidak Semua yang Menyenangkan Mesti Direncanakan
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Semua yang kita lakukan jika karena Allah SWT maka hasilnya akan berbeda, termasuk cinta. Karena 

cinta yang didasari oleh nafsu biasanya takkan berhasil, atau berhasil namun terkadang kurang 

sempurna. 

Lihat saja Zulaikha ketika ia mencintai Yusuf maka Allah SWT menjaukan yusuf dari Zulaikha. Tapi disaat 

Zulaikha mencintai Allah, maka Allah pun mendekatkan Yusuf kepada Zulaikha.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #23 || 16 Maret 2018

Jika Karena Allah SWT Maka Hasilnya akan Berbeda
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Banyak pintu menuju “Bahagia”  tapi kita terlalu sibuk mencari kuncinya. Pintu “Bahagia” bertebaran 

dimana-mana karena cara “Bahagia” itu sederhana, dan kunci untuk semua pintu kebahagiaan adalah 

“Bersyukur”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #24 || 17 Maret 2018

Pintu Bahagia
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Jangan karena kita sering melihat keindahan diluar sana sehingga kita ingin keluar untuk menikmati 

keindahan tersebut. Tapi lihatlah kembali dalam kehidupan kita, apa yang menurut kita kurang indah, 

mulailah untuk mengindahkannya.

Jangan terlalu fokus dengan keindahan orang lain, itu akan membuat kehidupan kita kian tak indah. 

Tapi juga jangan terlalu sibuk mencari keburukan pada kehidupan orang lain, karena itu dapat membuat 

kita lupa terhadap kekurangan dan keburukan pribadi kita.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #25 || 18 Maret 2018

Jangan Terlalu Fokus Pada Orang Lain
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من اعتمد عىل ماله قل ، ومن اعتمد عىل عقله ضل، ومن اعتمد عىل جاهه ذل ، ومن اعتمد عىل الله ال قل وال ضل وال ذل

(عيل بن أيب طالب)

Artinya: “Barangsiapa yang bergantung pada harta maka akan miskin, barangsiapa yang bergantung pada 

akal maka akan tersesat, barangsiapa yang bergantung pada pangkat/jabatan maka akan terhinakan

dan barangsiapa yang bergantung pada Allah maka tidak akan miskin, tidak akan hina dan tidak akan 

tersesat.”

-Sayyidina Ali Bin Abi Thalib RA-

Inspirasi Pagi Edisi  #26 || 19 Maret 2018

Bergantung kepada Allah
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Jika kakimu tidak mampu membawamu ke masjid, majelis ilmu dan majelis-majelis kebaikan, maka 

mana mungkin kakimu akan membawamu ke surga?

Jika tanganmu tak mampu meraih Al-Quran, kitab-kitab Ulama, maka mana mungkin tanganmu akan 

meraih pintu surga?

Kaki dan tanganmu akan menjadi kunci sukses ke surga dan seluruh anggota tubuh kita akan 

dipertanggung jawabkan dihari akhirat!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #27 || 20 Maret 2018

Seluruh Anggota Tubuh Kita akan Dimintai
Pertanggung Jawaban
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Sepengetahuan saya, sebuah gembok tidak akan diproduksi tanpa dibarengi kunci.  Lalu 

saya juga yakin bahwa Allah SWT juga demikian, tidak akan menciptakan masalah tanpa 

solusi. Hanya saja kita perlu berusaha, sabar dan berdo’a. 

Dan biasanya sesuatu yang digembok adalah sesuatu yang berharga, apakah kita tidak 

berfikir jika kita diberikan masalah karena berharganya kita?

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #28 || 21 Maret 2018

Mari Berfikir Sejenak
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قال الفاروق عمر بن الخطاب ريض الله عنه :”ما أعطي العبد بعد اإلسالم نعمة خريا من أخ صالح، فإذا وجد أحدكم ودا من أخيه فليتمسك به

Artinya: “Umar Ibn Khathab RA berkata: “Tidak ada nikmat yang diberikan kepada seorang hamba setelah 

Islam yang lebih baik dari sahabat yang soleh. Maka apabila salah seorang dari kalian telah mendapatkan 

cinta dari sahabat solehnya, hendaklah ia menggenggamnya dengan kuat”

Inspirasi Pagi Edisi  #29 || 22 Maret 2018

Sahabat yang Baik
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نور اللمعة للسيوطي

عن أنس، قال: قال رسول الله صىل الله عليه وسلم: “إن الله تبارك وتعاىل ليس بتارك أحدا من املسلمني يوم الجمعة إال غفر له

Artinya: “Sesungguhnya tidak ada seorangpun dari kaum muslimin di hari jum’at kecuali mendapatkan bagian 

ampunan dari Allah SWT.”

Mari kita mengawalinya dengan kebaikan dan jangan mengotori hari pengampunan dengan dosa baru!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #30 || 23 Maret 2018

Hari Jum’at Hari Pengampunan
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Banyak hal yang kerap kita keluhkan tidak ada artinya dibanding dengan sakit yang mereka alami. 

Jangan habiskan waktu untuk mengeluh dan bersedih tapi: 

“Teruslah berusaha untuk kemegahan akhirat, yaitu dengan ilmu kemudian ‘amal”

Bukan sibuk dengan kemegahan dunia yaitu harta dan kesibukan lainnya yang tak berpenghujung.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

 

Inspirasi Pagi Edisi  #31 || 24 maret 2018

Jangan Habiskan Waktu untuk Mengeluh
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Jika kau melihat orang yang berbudi luhur, maka cobalah untuk menyamainya. Jika kau melihat orang 

yang buruk perangainya, maka cobalah introspeksi diri.

“Jika ingin sama, samalah dengan yang baik,

Jika ingin beda, bedalah dengan yang buruk.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #32 || 25 Maret 2018

Jika Ingin Sama dan Jika Ingin Beda
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Sahabat Abdullah Bin Amr berkata, Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wa Sallam bersabda:

الخري كثري وقليل فاعله

Artinya: “Kebaikan itu banyak, tetapi sedikit yang melakukannya.” (HR Abu al-Syaikh dalam Amtsal al-Hadits)

Semoga kita semua termasuk orang-orang yang memulai hari ini dengan kebaikan. Aaminnn.

Inspirasi Pagi Edisi  #33 || 26 Maret 2018

Banyaknya Kebaikan
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Rezeki adalah sesuatu yang telah dijamin dan Amal adalah sesuatu yang dituntut (kewajiban).

“Tetapi kita justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk sesuatu yang telah dijamin daripada yang 

dituntut.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #34 || 27 Maret 2018

Rezeki dan Amal
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 ُسئل عليه السالم: كم صديق لك ؟ قال ال أدري اآلن! ألن الدنيا ُمقبلة عيّل والناس كلهم أصدقايئ وإمنا أعرف ذلك إذا أدبرت عنّي..

فخرياألصدقاء من أقبل إذا أدبر الزمان عنك

Artinya: ”Sayyidina Ali ‘Alaihissalam ditanya: Berapa jumlah sahabat Anda? Beliau menjawab: Aku tidak tahu 

berapa jumlah mereka sekarang, karena dunia sedang memihak kepadaku. Semua orang sekarang menjadi 

sahabatku. Aku dapat mengetahui sahabatku yang sebenarnya ketika dunia tidak memihak kepadaku.”

“Sebaik-baik sahabat adalah orang-orang yang memihak Anda ketika dunia berpaling dari Anda.”

Inspirasi Pagi Edisi  #35 || 28 Maret 2018

Sahabat
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اكث ما نحتاجه يف تواصلنا االنساين هو صفاء القلوب ال ذكاء العقول

Artinya: “Yang lebih penting kita butuhkan dalam interaksi atau hubungan dengan sesama adalah kebersihan 

hati, bukan kecerdasan akal.”

Mulailah hari ini dengan saling berbaik sangka dengan sesama agar setiap interaksi dan hubungan yang 

telah kita bangun bisa terus berkelanjutan dalam kebaikan dan kedamaian.

Inspirasi Pagi Edisi  #36 || 29 Maret 2018

Kebersihan Hati
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Al-Imam Bisyr Bin Al-Harits Al-Hafi, ulama salaf, Radhiyallaahu ‘Anhu berkata:

ال تعبأ بكالم من يتكلم فيك إال أن يكون تقيًا و التقي ال يقول ما يعرف؛ فكيف ماال يعرف

Artinya: “Jangan pedulikan pembicaraan orang tentang kamu, kecuali apabila ia orang yang bertakwa. Orang 

yang bertakwa tidak akan membicarakan apa yang ia ketahui (kecuali untuk mengajak dan memotivasi mu 

pada kebaikan dan ketakwaan) apalagi yang tidak ia ketahui.”

Kita tidak mampu untuk mengubah hati orang lain untuk berbaik sangka kepada kita, tapi kita masih 

bisa mendidik hati kita untuk berbaik sangka kepada orang lain.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #37 || 30 Maret 2018

Pembicaraan Orang
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Kenangan bukan hanya tentang masa lalu tapi ia juga jadi salah satu penentu masa depan.

Jika itu merupakan kenangan yang kelam atau sedih maka kita harus kuat dan tegas dalam mengarungi 

takdir. Jangan lupa bersyukur, masih banyak sekali perkara yang harus kita syukuri. 

Kenapa kita harus bersedih padahal masih sangat banyak mata air baru yang bisa kita cari dan peroleh. 

Kenapa kita menunggu dan terpaku pada mata air yang telah lama mengering?

Jika itu kenangan indah dan baik maka jadikanlah ia sebagai motivasi dan contoh untuk kehidupan 

selanjutnya.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #38 || 31 Maret 2018

Kenangan
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Mengetahui keburukan bukan untuk kita melakukannya dan juga bukan untuk mengoreksi orang lain, 

melainkan untuk dijauhi dan introspeksi pribadi.

Mengetahui kebaikan bukan untuk sekedar diketahui dan bukan untuk bahan kajian, melainkan untuk 

diamalkan secara ikhlas dan disampaikan.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #39 || 1 April 2018

Tujuan Kebaikan dan Keburukan
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Kita tau kita kurang ibadah hanya saja kita lebih rajin menundanya. Kita tau kita kurang ilmu tapi kita 

lebih tekun mengabaikannya

Kita tau kita kurang berbuat kebaikan tapi kita lebih giat meninggalkannya. Kita tau kita banyak maksiat 

tapi kita jarang punya waktu untuk meninggalkan atau sekedar menguranginya atau bahkan bertaubat 

dari dosa itu.

“Sebenarnya siapa kita?!”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #40 || 2 April 2018

Siapa Kita?
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• “Jika Allah Swt menambah wibawa kita maka kita harus bertambah tawadhu (rendah diri)” 

• ”Jika Allah menambah sahabat kita, maka harus bertambah pula baik sangka kita”

• ”Jika Allah Swt menambah harta kita maka kita harus bertambah dermawan”

• ”Jika Allah Swt menambah umur kita, maka ibadah kita harus bertambah deras”

• ”Jika Allah menambah ilmu kita, maka harus bertambah kuat pengamalan dan

penyampaian ilmu kita”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #41 || 5 April 2018

Jika Allah



50

• Sebaik-baik pendosa adalah mereka yang bertaubat.

• Sebaik-baik Ahli ibadah adalah mereka yang tidak pernah merasa cukup.

• Sebaik-baik pemberi adalah mereka yang tidak pernah mengungkit.

• Sebaik-baik penerima adalah mereka yang tidak pernah lupa.

• Sebaik-baik orang bodoh adalah mereka yang sadar diri.

• Sebaik-baik orang berilmu adalah yang rendah hati.

• Sebaik-baik Manusia adalah yang bertaqwa.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #42 || 6 April 2018

Sebaik-baik
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Jika ketika solat engkau tidak memikirkan segala sesuatu selain Allah SWT, maka berbahagialah.

Tetapi, jika tidak demikian, maka tangisilah dirimu setiap kali kau gerakkan kakimu menuju shalat.

-Imam Ibnu At’thoillah As-Sakandari-

Inspirasi Pagi Edisi #43 || 7 April 2018

Ukurlah Dirimu dengan Shalat
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.ليس من الخطر أن السفينة يف املاء، ولكن الخطر أن يكون املاء يف السفينة

.وجود املؤمن يف الدنيا ليست مشكلة، ولكن املشكلة أن تكون الدنيا يف قلب املؤمن

Artinya:

“Tidaklah berbahaya jika kapal berada diatas air, tapi yang berbahaya adalah jika air berada didalam kapal.”

“Keberadaan seorang mu’min didunia tidaklah masalah, yang jadi masalah adalah jika dunia berada dihati 

orang mu’min.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #44 || 8 April 2018

Hakikat Dunia di Hati Seorang Mu’min
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Untuk dapat menikmati dan menjalani kehidupan dengan benar, maka hal terpenting yang perlu kita 

lakukan adalah menjadi “Sadar”:

• Sadar kurang Ilmu

• Sadar kurang Amal 

• Dan sadar banyak Dosa

Karena banyak orang yang menjalani hidup ini dalam keadaan “Tertidur.”

”Jangan sampai kematian yang menyadarkan kita”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #45 || 9 April 2018

Sadar
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Hidup ini pilihan antara jadi orang baik atau sebaliknya.

Yang baik akan dibalas dengan kebaikan yamg berlipat ganda di dunia lebih-lebih di akhirat.

Dan setiap yang buruk akan ada ganjarannya di dunia juga akhirat.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #46 || 10 April 2018

Hidup Ini Pilihan
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• Hati-hati dengan isi hatimu karena ia akan jadi pikiranmu. 

• Hati-hati dengan pikiranmu karena ia akan jadi perkataanmu.

• Hati-hati dengan perkataanmu karena ia akan menjadi perbuatanmu. 

• Hati-hati dengan perkataanmu karena ia akan menjadi kebiasaanmu.

• Hati-hati dengan kebiasaanmu karena ia akan berubah jadi prinsipmu.

• Hati-hati dengan prinsipmu karena ia akan menjadi Nasibmu.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #47 || 11 April 2018

Hati-hati!
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“Sukses bukan tentang seberapa banyak yang kita peroleh, melainkan seberapa banyak yang telah kita 

berikan”

Yang menganggap sukses adalah tentang apa yang kita peroleh sebenarnya bukan kita, tapi nafsu kita.

Coba tanyakan pada hati sanubari kita, pasti kita akan tau kalau sukses adalah tentang kehidupan 

setelah mati!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #48 || 12 April 2018

Sukses
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 Buatlah hari ini hari yang akan membuat kita bahagia dan bersyukur kedepan! 

Jangan jadikan hari ini hari yang akan ditangisi dan disesali, yaitu hari yang kosong yang tak di isi 

dengan kebaikan pasti akan ditangisi dan disesali dikemudian hari bahkan penyesalan itu akan dibawa 

sampai setelah mati!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #49 || 13 April 2018

Hari ini
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إحالتك األعامل عىل وجود الفراغ من رعونات النفس

Artinya: “Menunda amal ibadah setelah punya kesempatan melakukannya adalah sebuah kebodohan.”

Itulah kita yang sering menyisakan waktu untuk ibadah dan berbidah di waktu sisa.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi  #50 || 14 April 2018

Instrospeksi
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Semoga kita jadi pribadi yang bahagia dan senang saat memberi, bukanya senang dan bahagia saat 

menerima.

Semoga kita jadi orang yang susah dan sedih karena tidak mampu memberi, bukan susah dan sedih 

karena tidak ada yang memberi.

“Jangan rendahkan dirimu untuk meminta, tapi rendahkan hatimu untuk memberi.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #51 || 15 April 2018

Memberi
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Hampir semua perasaan dan perilaku awalnya dipicu oleh pandangan MATA.

MATA sering membuat kita tertipu, jangan biarkan MATA leluasa melihat dan mengambil keputusan, 

tanyakan dulu pada sang raja yaitu HATI.

“HATI bukan MATA tapi HATI bisa melihat apa yang tidak bisa dilihat oleh MATA.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #52 || 17 April 2018

Mata
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أغنى الناس إىل العلامء جريانهم 

Artinya: “Orang yang paling merasa tidak butuh kepada ulama adalah tetangganya.”

العامل كالكعبة يأتيها البعداء، ويزهد فيها القرباء 

Artinya: “Seorang ulama itu seperti ka’bah dimana banyak orang jauh mendatanginya namun yang dekat 

menganggapnya hal biasa.”

-Alm Sulthanu Ilmu Alhabib Salim Abdullah Asyyathiri-

Inspirasi Pagi Edisi #53 || 18 April 2018

Jika Tetangga Kita Adalah Ulama Maka Ingat Ini!
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Membekali diri dengan ilmu Agama adalah perkara yang wajib yang tidak boleh 

diabaikan.

Bahkan jika kita tidak bisa mendapatkan pengetahuan dengan telinga dan mata maka 

gunakanlah hati!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #54 || 20 April 2018

Membekali Diri dengan Ilmu Agama Adalah Wajib!
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Jika kamu muslim maka jadilah pemimpin yang bisa menuntun dirimu, istri dan anak-anakmu ke jalan 

menuju surga.

Jika kamu muslimah maka percantik luar-mu dengan hijab dan cadar syar’i,  dan percantik dalam-mu 

dengan akhlak terpuji. 

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Inspirasi Pagi Edisi #55 || 21 April 2018

Wasiat untuk Muslim dan Muslimah
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Semua manusia menginginkan kebahagiaan, baik didunia, lebih-lebih lagi di akhirat.  Sebagian manusia  

mencari kebahagian dengan banyaknya harta. Bahkan rela mengorbankan waktu istirahat, waktu 

bersama keluarga dan bahkan waktu ibadah demi mengumpulkan harta.

Sebagian orang juga ada yang mencari kebahagiaan dengan banyaknya anak dan istri, padahal itu 

ladangnya dosa jika tidak mampu mendidik dan adil.

Ada lagi yang mencari kebahagiaan dengan mengunjungi tempat-tempat rekreasi bahkan sebahagian ke 

tempat-tempat maksiat.

Tapi itu semua semu, karena konsep kebahagiaan hakiki adalah seperti yang Allah jelaskan dalam Al-

Quran:

الَِّذيَن آَمُنواْ َوتَطَْمِئُّ قُلُوبُُهم ِبِذكِْر اللَِّه أاَلَ ِبِذكِْر اللَِّه تَطَْمِئُّ الُْقلُوُب

Artinya: “Orang-orang yang beriman dan hati mereka manjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, 

hanya dengan mengingati Allah-lah hati menjadi tenteram.” (QS. Ar-Ra`d Ayar 28 )

Hanya sanya kesenangan dan kebahagiaan juga ketrentaman itu pada mengingat dan berzikir kepada 

Allah!

Semoga kita menjadi orang-orang yang diberikan Taufiq oleh Allah untuk berzikir kepada-Nya. Aamiin

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Meulaboh, 22 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #56 || 22 April 2018

Hanya dengan Mengingati Allah lah Hati Menjadi Tenteram
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 Kita tidak mengalami maka kita tidak bisa mengerti apa yang mereka rasakan, tapi bukan berarti kita 

juga tidak boleh memberikan mereka nasehat dan saran karena:

• Tidak harus melakukan kekejaman agar tau kelembutan.

• Tidak harus maksiat baru minta ampunan.

• Tidak harus melakukan semua kegagalan agar bisa meraih kesuksesan.

• Dan tidak harus mengalami untuk bisa menasehati dan menyarankan!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Geumpang, 23 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #57 || 23 April 2018

Kita Tidak Harus..
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• Kita sering meminta orang untuk mengerti, tapi kita jarang jadi orang pengertian.

• Kita sering menyarankan orang untuk bersabar, tapi kita sendiri pemarah.

• Kita sering mengajarkan kelembutan, tapi kita sendiri kejam.

• Kita sering mengajarkan baik sangka, tapi kita sendiri terdepan dalam berburuk sangka.

• Kita sering mengajak mengambil langkah bijak, tapi kita sendiri hampir selalu ceroboh.

• Kita sering memberi contoh, tetapi kita tidak bisa menjadi contoh.

“Walaupun demikian jangan pernah berhenti untuk memberi sambil selalu berusaha membenah diri. 

Karena kita sering lupa disaat kita yang mengalami, karena itulah pentingnya saling menasehati.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Lamlo, 24 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #58 || 24 April 2018

Pentingnya Saling Menasehati
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Orang yang bersabar pasti akan meraih keberuntungan, meskipun itu diperoleh setelah waktu yang 

lama. Karena sabar adalah langkah yang terus berjalan, tanpa peduli rasa lelah dan sakit dengan ikhtiar 

terbaik.

Nah, seperti itulah sabar. Ia adalah rasa yang tersembunyi pada hati insan. Namun kemudian, ia 

menghiasi apa saja pada kehidupan si pemilik rasa sabar itu.

“Hari ini kamu menemukan pasir derita, maka suatu saat kamu akan menemukan batu permata.”

(Beberapa kutipan dari tulisan yang berjudul keindahan bersabar dalan majalah Umdah edisi terbaru, untuk 

selengkapnya silahkan baca dan miliki majalah Umdah)

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 25 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #59 || 25 April 2018

Sabar
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Berbicara itu bukan hal buruk jika yang kita bicarakan adalah kebaikan dan dakwah. Namun banyak 

bicara juga bisa terancam banyaknya kesalahan.

Banyak diantara kita yang lihai dan vokal dalam berbicara dan sangat sedikit yang menjadi pendengar 

yang baik.

Allah menciptakan dua telinga dan satu lidah, ini mengindikasikan kalau kita harus dua kali lebih banyak 

mendengar dari pada berbicara. Disamping kita lihai berbicara kita juga harus pandai mendengarkan.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 27 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #60 || 27 April 2018

Disamping Lihai Berbicara Kita Juga Harus Pandai Mendengar
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Dalam islam wahyu  yang pertama sekali diturunkan adalah iqra’ artinya bacalah! Membaca itu 

sangatlah penting karena salah satu cara untuk mendapatkan ilmu adalah dengan membaca. 

Namun manusia sekarang ini saat zaman serba mudah kebanyakan masih malas membaca. Bahkan 

parahnya ada sebagian mereka yang hanya membaca sebagian dengan melupakan bagian-bagian lainya 

yang sebenarnya tidak kalah penting bahkan lebih penting. 

Sehinga hal inilah yang membuat mereka gagal paham dan mengamalkan kegagalan pemahaman 

tersebut. Bahkan ironisnya mereka menyalahkan orang lain saat kesalahan itu dimintai pembenaran.

Semoga anggota grup HIA menjadi orang-orang yang rajin membaca dan tidak gagal paham, Aamiinn.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Bayeun Aceh Timur, 28 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #61 || 28 April 2018

Gemar Membaca
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Dakwah bukan persaingan, jangan sampai kita saling mengunjing lebih-lebih lagi mencaci atau memaki 

hanya karena berbeda majlis ilmu, atau majlis zikir. 

Perbedaan justru untuk saling melengkapi jangan kita saling berburuk sangka. Mari kita saling berbaik 

sangka dan selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian. 

Kita memang tidak mampu membuat semua orang baik dan husnudzhan dengan kita, tapi kita masih 

bisa mendidik hati dan pribadi kita untuk terus berbuat baik dan husnudzhan kepada orang lain.

Mari kita sama-sama saling memaafkan dan saling minta maaf, saling merasa bersalah. Jangan merasa 

benar sendiri karena merasa benar akan membuat ego bangkit sehinga sulit untuk meminta maaf atau 

memaafkan.

Tidak ada alasan untuk berpecah belah sesama Ahlussunnah Wal Jamaah karena dakwah bukan 

mengajak manusia kejalan kita, melainkan mengajak manusia ke jalan Allah!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Langsa, 29 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #62 || 29 April 2018

Jangan Berpecah Belah Sesama Ahlussunnah Wal Jamaah!
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Sayyidina Umar Bin Khatthab Radhiyallaahu ‘Anhu berkata:

 اعتزل ما يؤذيك ، وعليك بالخليل الصالح ، وقلاّم تجده ، وشاور يف أمرك الذين يخافون الله

Artinya: “Jauhilah apa saja yang menyakitimu, berpeganglah dengan sahabat yang shalih, tetapi sedikit sekali 

kamu menjumpainya, dan mintalah pertimbangan tentang urusanmu pada orang-orang yang takut kepada 

Allah.”

Samalanga, 30 April 2018

Inspirasi Pagi Edisi #63 || 30 April 2018

Konsep kehidupan
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Al-Imam Abu Sulaiman Al-Darani, ulama shufi dari generasi salaf, Radhiyallaahu ‘Anhu berkata:

الزوجة الصالحة ليست من الدنيا فإنها تفرغك لآلخرة 

Artinya: “Istri yang shalihah bukan termasuk bagian dari dunia, karena ia akan membuatmu konsentrasi pada 

akhirat.”

Maksudnya, mencintai istri yang shalihah bukan termasuk cinta dunia yang tercela. Salah satu tandanya 

adalah mereka selalu semangat ketika mendengar tentang Agama, selalu setia menyemangati suaminya 

pada perkara Agama dan selalu memotivasi anak-anak nya pada masalah Agama. Bagi mereka yang 

belum berkeluarga selalu menjaga kemuliaan dan harga dirinya! 

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 2 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #64 || 2 Mei 2018

Istri shalihah
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Pujian merupakan sesuatu yang disenangi banyak orang tapi terkadang pujian mampu membuat 

seseorang berhenti mencapai yang terbaik karena terlalu dini merasakan kepuasan terhadap usaha 

yang ia lakukan.

Hal ini dikrenakan adanya apresiasi yang berlebihan dalam bentuk pujian dari orang lain. Sehingga 

seorang ilmuan pernah berkata:

“Jangan mencari teman yang membuatmu merasa nyaman tapi carilah sahabat yang memaksamu terus 

berkembang”

Hal ini ternyata telah lebih dulu Rasullah SAW bicarakan dalam sabdanya:

من مدحك فقد ذبحك ومن إغتنك فقد أْهَدى إليك حسنتك

Artinya: “Siapa yang memujimu maka ia telah mencegahmu menuju sukses tapi orang yang mengkritikmu 

maka ia ingin menunjukkan jalan yang baik untukmu”

Bukan kita tidak boleh memuji tapi kita harus berhati-hati saat dipuji!

-Dikutip dari Status Fb Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Kota Bakti, 11 Juli 2014

Inspirasi Pagi Edisi  #65

Pujian
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Dalam islam tidak ada yang namanya pacar shaleh/shalehah, yang ada cuma suami shaleh atau istri 

shalehah. Punya pacar shaleh/shalehah itu mustahil karena yang shaleh/shalehah itu tidak akan mau 

pacaran karena mereka tau itu dosa.

Walaupun jasad mu tidak pernah bersentuhan tapi yakinkah kamu tentang mata, telinga, obrolan dan 

pikiran mu tidak bermaksiat?

Allah berfirman dalam surat Al-Isra’ ayat 32

َوالَ تَْقَربُواْ الزِّىَن إِنَُّه كَاَن فَاِحَشًة َوَساء َسِبيالً

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan 

suatu jalan yang buruk”

Pacaran adalah salah satu cara untuk mendekati zina!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 5 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #66 || 5 Mei 2018

Jangan Pacaran!
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Setiap wanita tentu saja mendambakan suami yang selalu membimbingnya dan senantiasa 

membantunya dalam taat. Maka bagi yang belum bersuami pilihlah dengan benar pasangan hidup mu, 

karena kesalahan terbesar adalah kegagalan dalam rumah tangga yang jauh dari agama 

Namun untuk setiap istri, apa pun masalah suamimu dan apapun masalahmu dengan suamimu, 

hadirkan cinta sebelum engkau menghadirkan perasaan lainnya.

Cinta yang membuatmu berdoa mengetuk pintu-Nya. Sebab Allah lah yang memegang hati dan jiwa 

seluruh hambaNya. Dengan cinta pula, ungkapkan perasaanmu kepada belahan jiwa mu.

 Jika batu saja bisa pecah lantaran tetesan air, hati suami mana yang tak tersentuh dengan air mata 

cinta dan doa.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 6 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #67 || 6 Mei 2018

Duhai Para Istri
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• Saat seseorang merasa paling pandai maka ia akan sulit menghormati orang lain 

• Saat seseorang merasa paling baik maka ia akan sulit menghargai orang lain 

• Saat seseorang merasa paling hebat maka ia akan sulit memuliakan 

• Saat seseorang merasa paling benar maka ia akan sulit menerima masukan 

Untuk itu apresiasi sepenuhnya harus dipersembahkan kepada:

• Mereka yang merasa paling bodoh walau hakikatnya berilmu 

• Mereka yang merasa paling sedikit ibadah nya walau sering menghidupkan malam 

• Dan Mereka yang merasa paling banyak maksiat 

“Menghormati, menghargai, memuliakan,  dan menerima kekurangan diri adalah tanda kedewasaan dan 

ketakwaan. Karena dengan demikian mereka akan bisa hidup dengan kehidupan terbaik!”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 7 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #68 || 7 Mei 2018

Menghormati, Menghargai, Memuliakan, dan Menerima keku-
rangan Diri
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• Terkadang kita memperbaiki diri karena ingin dicintai mereka, namun sangat sedikit dari kita 

memperbaiki diri untuk dicintai Allah.

• Terkadang kita hijrah karena ingin tenar di hadapan mereka, tanpa mempedulikan apakah yang 

dilangit ada yang mengenal kita.

• Terkadang kita melakukan kebaikan hanya karena ingin dipuji mereka, bukan untuk pribadi saat 

akhirat.

• Terkadang kita terlalu sering menyibukkan malaikat pencatat amal buruk dan mengistirahatkan 

malaikat pencatat amal baik.

Pernahkah kita menyadari itu Semua?

Maka mulai sekarang mari kita bersihkan niat dan tujuan dari segala aktifitas yang kita lakukan hanya 

karena-Nya, dengan cara berfikir dan introspeksi sebelum bertindak. 

Lalu selalu berdoalah agar Allah menjadikan tiap langkah yang kita langkahkan, tiap perkataan yang 

kita tuturkan dan tiap goresan hati yang timbul dari diri kita hanya mengharapkan keridhaan Allah, agar 

semuanya tidak sia-sia.

Belum datangkah waktu untuk sadar bagi kita!?

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Selasa, 8 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #69 || 8 Mei 2018

Mari Kita Bersihkan Niat
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Mensyukuri apa yang telah kita miliki sekarang ini, benar-benar suatu langkah terbaik, karena jauh 

disana ditempat lain:

• Ada mereka yang hidup bahkan dibawah garis kemiskinan.

• Ada mereka yang tidak pernah mengeluh dengan kehidupannya.

• Ada mereka yang kesenangannya adalah terus berusaha dan tidak mau menyerah dengan kehidupan.

Berteman dan mengetahui kehidupan mereka sangatlah penting karena dapat membuat hati kita selalu 

bersyukur mengarungi kehidupan ini.

“Ingatlah diatas langit ada langit dan dibawah tanah masih ada tanah.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 9 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #70 || 9 Mei 2018

Bersyukur
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Allah menghendaki dunia ini sebagai tempat bertemunya dua hal yang saling berlawanan, dua jenis 

yang saling bertolak belakang, dua kubu yang saling berseberangan dan dua pendapat yang saling 

bertentangan.

Yakni, yang baik dengan yang buruk, keselamatan dengan kerusakan, kebahagiaan dengan kesedihan. 

 Dan setelah itu, Allah akan mengumpulkan semua yang baik, kebagusan dan kebahagian itu di surga.

Sementara yang buruk, kerusakan dan kesedihan akan Allah kumpulkan di neraka.

Mari mempersiapkan diri untuk tempat dimana dikumpulkan semua kebaikan, kebagusan dan 

kebahagiaan itu.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Langsa, 10 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #71 || 10 Mei 2018

Mari Mempersiapkan Diri!
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 روي عن النبي صىل الله عليه وسلم أنه قال : “ العلم خزائن ومفتاحه السؤال أآل فسألوا رحمكم الله فإنه يؤجر فيه أربعة العامل والسائل

“واملستمع واملحب لهم

Diriwayatkan dari Nabi SAW:

“Ilmu adalah gudang dan kuncinya adalah bertanya.

Maka bertanyalah! Karena pada bertanya akan diberi rahmat dan terdapat 4 golongan yang diberi pahala 

oleh Allah dalam hal ilmu:

1. Orang yang menjawab.

2. Orang yang bertanya.

3. Orang-orang yang mendengar/membaca.

4. Orang yang mencintai mereka semua.”

(Imam Ghazali mengutip hadist ini di dalam Kitabnya Ihya Ulumuddin juz 1 hal 99)

Masih malas bertanya? 

Masih suka bertanya secara pribadi?

Dan masih tidak tertarik untuk bertanya dihadapan umum? 

Kesampingkan dulu malu agar kita bisa mendapatkan dan berbagi pahala!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 12 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #72 || 12 Mei 2018

Bertanyalah!
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• Allah mengizinkan kita disakiti agar esok kita tahu cara mengobati orang yang terluka.

• Allah membuat kita menangis agar esok kita mampu menghibur orang yang bersedih.

• Allah menjadikan kita manusia yang dikaruniai kelebihan dan kekurangan agar kita bersyukur.

“......Dan hanya orang-orang yang ber’akallah yang dapat mengambil pelajaran (dari firman Allah).” (QS.Al-

Baqarah [2]: 269).

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Bireun, 13 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #73 || 13 Mei 2018

Allah Manjadikan Sesuatu Agar..
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Allah telah menciptakan semuanya yang ada di bumi, dan dilangit. Menciptakan dengan beraneka 

ragam, menciptakan dengan berpasang-pasangan.

Dan itu semua akan sirna dan akan berpisah, perpisahan itu ada 2: Ada perpisahan hakiki, dan 

perpisahan khayali.

Mari mempersiapkan diri untuk perpisahan itu dengan kebaikan, sehingga secepat mungkin 

menyambutnya dengan kebaikan!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Doakan saya untuk take off ke Madura dalam misi menimba dan berbagi ilmu.

Kualanamu Airport Medan, 14 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #74 || 14 Mei 2018 

Mempersiapkan Diri untuk Perpisahan
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• Percaya diri itu perlu, tapi merasa diri paling benar itu salah. 

• Berwibawa itu perlu, tapi takabur itu salah.

• Merasa berharga itu perlu, tapi merasa yang lain sampah itu salah.

• Merasa benar itu perlu, tapi egois itu salah

Jangan sampai kita hanya mengaharapkan orang lain mengiyakan pendapat kita, tapi kita tidak pernah 

mau perduli pendapat dan kebenaran orang lain. Jangan sampai mempertahankan suatu kedustaan 

hanya karena malu mengakui kesalahan

“Justru kemulian sesungguhnya terletak pada berani mengaku kalah saat salah”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Sumenep Madura, 15 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #75 || 15 Mei 2018

Kemuliaan Sesungguhnya
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• Jauh disana masih banyak orang yang lebih pandai darimu.

• Jauh disana masih banyak orang yang lebih miskin darimu.

• Jauh disana masih banyak orang yang lebih hebat darimu.

• Jauh disana masih banyak orang yang lebih dermawan darimu.

• Jauh disana masih banyak orang yang yang musibahnya lebih berat darimu.

Kenapa juga kita masih merasa lebih?

 

• Merasa lebih pada musibah dan kepahitan hidup hanya membuat kita frustrasi dan bahkan kufur.

• Merasa lebih pada kebaikan dan ketaatan hanya membuat kita kian sombong dan Takabbur

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Sumenep Madura, 16 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #76 || 6 Mei 2018

Perbandingan dalam Hidup
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Mencari teman harus dengan orang yang bisa menyembunyikan rahasiamu, menutup aibmu, selalu 

menyebarkan berita kebaikanmu dan melupakan keburukanmu. 

Jika kita tidak mendapati teman yang demikian, maka kita bisa memulainya dengan menjadikan diri kita 

sendiri sebagai sahabat yang demikian untuk orang lain

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Guluk-guluk pakong Madura, 18 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #77 || 18 Mei 2018

Mencari Teman
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Rasulullah SAW bersabda:

َر اللَُّه ِبَها ِمْن َخطَايَاُه وْكَِة يَُشاكَُها إاِلَّ كَفَّ َما يُِصيُب الُْمْسلَِم ِمْن نََصٍب َواَل َوَصٍب َواَل َهمٍّ َواَل ُحزٍْن َواَل أًَذى َواَل َغمٍّ َحتَّى الشَّ

Artinya: “Tidaklah ditimpakan kepada seorang muslim berupa penderitaan (keletihan), penyakit, kesusahan, 

kesedihan dan gangguan serta kepedihan sampai-sampai duri yang tertusuk padanya melainkan Allah 

menghapuskan dosa-dosanya”.  (HR. Bukhari)

ٍد ٍد َوَعىَل آِل َسيِِّدنَا ُمَحمَّ اَللُهمَّ َصلِّ َعىَل َسيِِّدنَا ُمَحمَّ

(Edisi copas dari FB KH Idrus Ramli, karena tidak dapat inspirasi pribadi)

Inspirasi Pagi Edisi #78 || 20 Mei 2018

Sabar Saat Musibah 
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Kehidupan penuh dengan misteri ada yang datang dan ada yang pergi.

Mereka yang datang dengan membawa cinta dan kebaikan, akan dikenang dengan tinta emas dalam 

hati dan ingatan. Dan sebahagian dari mereka hanya mewariskan luka, namun bukan tugas kita 

berlarut-larut dalam penyesalan dan kesedihan dari luka tersebut.

Tugas kita mengikuti dan mencontohi mereka yang membawa cinta dan memaafkan juga menjadikan 

pelajaran dengan mereka yang pernah menghadirkan luka.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Parengan laok Madura, 21 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #79 || 21 Mei 2018

Ada yang Datang dan Ada yang Pergi 
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Belum tentu setiap kita adalah orang tua, tapi pasti setiap dari kita adalah anak. Kita punya Ibu dan 

punya bapak.

• Mereka yang melahirkan kita dengan darah, keringat dan air mata.

• Mereka tidak perduli dengan nyawa yang jadi taruhannya.

• Mereka yang mencarikan kita nafkah yang halal semenjak kecil hingga dewasa.

• Mereka berusaha keras tanpa peduli sakitnya jiwa.

• Mereka yang tak pernah mengharapkan kembali, ikhlas memberi dan mendoakan disepertiga malam 

untuk kebahagiaan kita.

SEPERTI INILAH CINTA!

Hari esok masih memberi, meskipun hari ini tidak dihargai.

• Terkadang kita hanya takut hubungan kita dengan manusia yamg lain tidak baik, Tapi kita tidak 

memikirkan, bahkan tidak pernah menghiraukan hubungan kita dengan Mereka!

• Terkadang kita sangat rajin mendoakan orang lain, tapi jarang, bahkan lupa mendoakan Mereka!

• Terkadang kita rutin berinteraksi dengan manusia lain, tapi sudah kah kita sekedar menanyakan kabar 

mereka? 

• Terkadang kita sangat sering meluangkan waktu untuk yang lain, Tapi sudahkah kita duduk bersama 

mereka sekedar makan bersama? 

Kesuksesan yang paling mendasar adalah membahagiakan mereka. Kebahagiaan yang paling bernilai 

adalah membuat mereka tersenyum.

Kita yang dekat, kunjungi mereka, dan luangkan waktu bersama mereka. Kita yang jauh, tanyakan kabar 

mereka, siapkan dana untuk menu sahur dan buka puasa kesukaan mereka dan siapkan biaya untuk 

pakaian baru menjelang lebaran mereka. 

Jika sudah tiada, maka ziarahi makamnya. Tentunya yang terpenting adalah doakan mereka ditiap 

selesai shalat mu!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)- 

Madura, 22 Mei 2018. 02:30 WIB

Inspirasi Pagi Edisi #80 || 22 Mei 2018

Kita Punya Ibu dan Bapak
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Kita semua tau kemulian dan keistimewaannya Ramadhan.

Kita tau 10 yang pertama dari Ramadhan adalah masa penurunan Rahmat, tapi kita tidak melakukan 

hal-hal yang mendatangkan Rahmat.

Kita tau 10 yang kedua adalah pengampunan, tapi kita semenjak sekarang bertingkah seperti tak punya 

dosa.

Kita tau 10 terakhir adalah kebebasan dari neraka, tapi kita tidak pernah mempersiapkan diri untuk 

mendapatkannya.

Kita tau bersedeqah di bulan ramadhan digandakan pahalanya sebanyak 70 kali lipat dari biasanya, tapi 

kita selalu berlagak jadi penerima bukan pemberi.

“Sebenarnya kesempatan itu setia bersama kita, namun kita selalu mengabaikannya.”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Madura, 23 mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi  #81 || 23 Mei 2018

Kemuliaan Ramadhan
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• Mereka yang pikirannya dunia, maka tidak akan melakukan kebaikan jika tidak dihargai.

• Mereka yang harapannya dunia, maka tidak akan melakukan kebajikan jika tidak dihormati. 

• Mereka yang tujuannya dunia, tidak akan melakukan kebaikan jika tidak digaji.

• Mereka yang keingginannya dunia, maka tidak akan melakukan  kebajikan jika tidak ada imbalannya.

Namun mereka yang berjuang karena agama, akan istiqamah melakukan kebaikan. Walaupun tidak 

dihargai, tidak dihormati, tidak digaji, dan tidak diberikan imbalan.

• Karena mereka bahagia, saat saudara lainnya terselamatkan dari Aqidah sesat dan radikal.

• Karena mereka bahagia saat saudara lainya terhindar dari kedangkalan ilmu agama.

• Karena mereka bahagia bisa membantu saudara yang lainnya agar bisa bersama bahagia disurga.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)- 

Madura, 24 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #82 || 24 Mei 2018

Karena Mereka Bahagia
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Air terkadang jernih, juga terkadang keruh. Namun Walaupun mayoritas kita butuh dan mengambil 

yang jernih, tapi yang keruh juga tidak kalah pentingnya.

Ada yang tidak bisa dilakukan oleh air jernih, tapi hanya bisa dilakukan oleh air keruh, yaitu 

menghilangkan najis mughalladhah bekasan dari anjing atau babi.

Kehidupan juga demikian. Terkadang lurus menyenangkan tanpa hambatan, tapi terkadang penuh 

masalah dan cobaan.

Kehidupan yang seperti ini walaupun tidak banyak yang menyukai nya, tapi hampir 75% orang sukses 

lahirnya dari mereka yang kehidupan nya penuh rintangan, cobaan dan kepahitan.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Madura, 26 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #83 || 26 Mei 2018

Kehidupan Terkadang Lurus Menyenangkan Tanpa Hambatan, 
Tapi Terkadang Penuh Masalah dan Cobaan



92

• Saat seseorang merasa paling bijak, maka ia akan berani melupakan warisan para guru.

• Saat seseorang merasa paling lembut, maka ia akan merasa sebuah ketegasan adalah kekerasan.

• Saat seseorang merasa paling baik, maka ia sering mengedepankan logika dari iman.

• Saat seseorang merasa paling dermawan, maka ia sering menganggap yang lain tidak sosial.

• Saat seseorang merasa paling berakhlak, maka kepada para pencela ulama, ia tidak lagi merasakan 

kebencian.

Berhati-hatilah dengan perasaan “Paling” karena ia akan membawamu ke neraka “Paling” dalam juga. 

Jangan jadikan Alasan persatuan untuk membenarkan kebathilan, karena yang bathil tetap sebuah 

kebathilan!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Madura, 29 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #84 || 29 Mei 2018

Berhati-hatilah dengan Perasaan “Paling”
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Saudaraku, saat ada orang yang tampaknya tidak melakukan kebaikan, maka bukan berarti ia orang 

lalai. Karena boleh jadi ada ibadah yang mereka lakukan yang pahalanya melebihi dari kita, karena 

mereka melakukan nya dengan ikhlas dan tanpa harap imbalan.

Saudaraku, sesungguhnya aktifitas ibadah yang terbaik saat zaman fitnah seperti sekarang ini adalah 

menyampaikan ilmu dan menyebarkan kebenaran.

Bukan berarti kita mengesampingkan beramal, karena tujuan utama dari ilmu adalah untuk amal. 

Tapi berhentilah merasa kita yang paling baik dan paling taat, karena ada mereka yang jauh disana 

menyebarkan kebaikan dan berbagi ilmu tanpa pamrih demi menyelamatkan Aqidah dan kedangakalan 

ilmu!

“Amal yang kita lakukan hanya untuk kepentingan pribadi, tapi taukah kita amal yang mereka lakukan 

lebih dari sekedar untuk pribadinya?”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Madura, 30 Mei 2018

Inspirasi Pagi Edisi #85 || 30 Mei 2018

Kelebihan Orang yang Menyampaikan Ilmu
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Cinta itu Alami! Ia adalah sebuah rasa  yang tiada pengganti, ia tidak bisa dipaksakan. Ia akan menjadi 

paling indah ketika berada dalam keraguan, ketika berada di antara harapan dan kekhawatiran.

Ia juga akan indah saat keduanya saling menjaga dari perkara yang diharamkan Agama seperti pacaran 

tapi saling mendoakan didalam dan diluar sujud.

Cinta selalu setia pada hati, tak peduli betapa hebat logika. Tapi kita juga harus tahu kapan harus 

mengunakan logika agar hati tak terasa terluka. Jangan takut mencintai, hanya karena pernah terluka.

Bukan sifatnya cinta jika melukai, karena sifat dasar cinta adalah menumbuhkan, membahagiakan, 

menyenangkan dan pengobat hati.

Berhati-hatilah dalam mencintai karena melupakan orang yang engkau cintai, “sesulit” mengingat wajah 

orang yang tak pernah engkau kenali!

Hakikat cinta yang selalu membawa berkah adalah mencintai Allah SWT, Rasul SAW dan para 

pewarisnya!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Madura, 2 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #86 || 2 Juni 2018

Hakikat Cinta
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امنا االعامل بالنية

Artinya: “Hanya sanya setiap perbuatan diawali dengan niat.” (HR. Bukhari)

 Baik buruknya konsekuensi dan akibat dari sebuah perbuatan didasari oleh niat. 

Betapa banyak amalan yang sekilas terlihat seperti amalan dunia,  tetapi menjadi amalan akhirat yang 

bernilai pahala karena didasari niat yang positif ketika ia mengerjakannya. 

Begitu pula sebaliknya, betapa banyak amalan yang terlihat seolah akhirat namun karena buruknya niat 

seperti ingin dihormati, dihargai, tenar dianggap baik, shaleh, hebat, maka berubah menjadi amalan 

dunia.

Mari kita tanamkan pada pribadi kita, keluarga kita, sedini mungkin tentang keikhlasan.

Maka dari itu luruskan niat kita! Semoga kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Aamiinn.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Madura, 4 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #87  || 4 Juni 2018

Niat dan Ikhlas
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Cinta akan tumbuh dengan sendirinya ketika kita hidup dengan orang berilmu agama, baik dan 

berakhlak.

Karena itu, memilih orang yang baik dan beragama itu lebih penting ketimbang sekadar orang yang 

dicintai.

Dan betapa lebih baik dan indahnya, jika mereka yang berilmu dan baik itu kita jadikan sebagai orang 

yang kita cintai.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Surabaya, 8 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #88 || 8 Juni 2018

Memilih yang Baik dan Beragama
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Ada orang-orang di luar sana yang tidak senang dengan kebaikan dan keberhasilanmu, ia cenderung 

akan mencari cara untuk membuatmu dilupakan dan diabaikan. Ia juga akan melakukan cara apapun 

untuk hal itu, berusaha mendahuluimu agar dirimu dianggap tersaingi.

Namun membalas bukan sifat yang diwariskan oleh leluhur kita. Ikhlaslah dalam semua kebaikan 

dan biarkan saja mereka yang mengambil kesempatan dan keberhasilan itu. Karena keberhasilan dan 

kemuliaan hakiki adalah pada mundur, mengalah dan memaafkannya.

Ingat saja kita bukan orang bodoh, karena hanya mereka yang bodoh yang akan bertindak demikian!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Bangil, Dalwa, Jawa Timur, 9 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #89 || 9 Juni 2018

Sikap Kita 
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Keberhasilanmu hari ini, itu bukan datang secara tiba-tiba atau instan. Melainkan hasil proses yang 

lama, panjang dan rumit.

Biasanya yang instan itu tidak baik, seperti Mie Istan. Begitu juga keberhasilan yang diraih dengan 

instan biasanya tidak begitu bisa dirasakan dan dinikmati.

 

Namun sebaliknya jika kesuksesan itu diraih dari hasil proses yang panjang, sulit dan melelahkan, maka 

setiap detik dan setiap tetesan kesuksesan itu akan terasa begitu luar biasa sempurna.

Berbahagialah kita yang sedang berusaha, bersusah payah dan berjuang. Karena kita calon orang-orang 

yamg akan mencicipi kebahagiaan itu setiap detik dam bahkan setiap saat!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Jember Jawa Timur, 10 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #90 || 10 Juni 2018

Berbahagialah Wahai  yang Sedang Berusaha, Bersusah Payah 
dan Berjuang!
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Di dunia ini tidak ada yang abadi, semuanya akan berganti atau bahkan musnah seindah apapun, 

sedekat apapun, sebaik apapun, dan sehebat apapun itu, kecuali Allah SWT dan yang dikehendaki-Nya.

Semuanya akan berubah dan berganti, siapa saja, kapan saja dan dimana saja.

Jangankan perkara lain, bayangan kita saja akan meninggalkan kita saat keadaan gelap. Apalagi orang 

terdekat kita, atau bahkan orang lain.

“Jadi bersiaplah untuk perubahan dan kemusnahan itu”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Sarang, Jawa Tengah, 11 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #91 || 11 Juni 2018

Bersiaplah untuk Perubahan dan Kemusnahan
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Kalau penampilanmu bagus, mata yang memandang tidak akan melupakanmu. 

Tapi kalau budi pekertimu bagus, hati yang mengenal tidak akan melupakanmu.

“Baguskan Akhlak dan baikkan penampilan!”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Cirebon, Jawa Barat, 12 juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #92 || 12 Juni 2018

Baguskan Akhlak dan Baikkan Penampilan
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Al-imam Hasan Al-basri, Rahimahullah, berkata: 

أحسن فيام بقى يغفر لك مامىض، فاغتنم مابقي فال تدري متى تدرك رحمة الله 

Artinya: “Perbaiki sisa-sia waktu yang ada, barangkali Allah ampuni kamu pada perbuatan yang telah lalu.

Raihlah kesempatan sisa waktu yang ada, sebab engkau tidak tahu kapan engkau mendapati Rahmat Allah”

Ramadhan telah berada dipenghujung mari kita gunakan sebaik mungkin!

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Jakarta, 13 Juni 2018

(Catatan: Inspirasi ini ditulis di akhir-akhir Ramadhan 1439 H)

Inspirasi Pagi Edisi #93 || 13 Juni 2018

Raihlah Kesempatan Sisa Waktu yang Ada
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Jangan pernah meminta sesuatu yang spesial dari seseorang yang engkau sayangi. Tapi terimalah 

darinya, sesuatu yang diberikannya. Apapun itu, marah, tangis, bahagia, atau manja cobalah menerima 

semuanya.

Karena siapapun orang yang menyayangimu, akan memberikan semua kasih sayangnya meski 

terkadang tidak dalam bentuk cinta.

Dan di setiap pemberiannya itu, walau sedikit ataupun terasa sakit, tapi tersimpan ribuan perjuangan 

dan pengorbanan.

Apa saja yang diberikan anak, ayah, atau ibu, atau sahabat dan gurumu di pagi menjelang lebaran ini, 

walau terkadang itu sesuatu yang kecil, terimalah semuanya. 

Karena boleh jadi, takkan ada lebaran yang seperti ini, yang membuatmu masih bisa bertemu 

dengannya, masih bisa saling memaafkan, masih bisa saling meneteskan air mata sambil memeluk erat 

setiap hati.

Sesuatu yang ada dari seseorang di dalam kehidupan kita, adalah sesuatu yang dipersiapkan dalam 

waktu yang lama atau berpeluh keringat serta ada tetesan air mata atau bahkan darah yang tertumpah. 

Mempuyai kesempatan bertemu keluarga saja, itu sudah teramat indah. Jangan terlalu berharap 

meminta yang lain. Begitu banyak orang-orang yang bersedih, karena berpisah dengan kekasihnya, 

malah merindukan kenangan apa saja, walaupun itu sebuah pukulan yang awalnya dibenci.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Jakarta, 14 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #94 || 14 Juni 2018

Cobalah Menerima
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Memaafkan kesalahan itu mudah. Kamu hanya perlu mencintainya sedalam-dalamnya.

Bila orang yang dulu kamu cintai pernah membuatmu benci karena kesalahannya, maka cobalah 

memaafkan dengan melihat segala kebaikan yang pernah ia perjuangkan. Terkadang, dia pernah 

menangis karena kamu merasa sakit. Pernah terluka, karena melindungimu. Pernah berlari 

kehadapanmu dikala kamu membutuhkannya. Ingatlah semuanya!

Bila itu pun tidak berhasil, maka jadikanlah pertemuan ini seolah-olah yang terakhir kalinya. Siapapun 

akan menangis dan memaafkan kesalahan apa saja, jika dihadapannya terletak tubuh yang telah kaku 

dan beku. Bisu, tanpa suara balasan, tanpa nyawa lagi.   

 

Sebenarnya, hati kita yang paling dalam masih memiliki kasih sayang. Kita hanya perlu melatihnya 

untuk lebih cepat tersentuh. Janganlah perpisahan kematian yang akan membuat kita sadar bahwa 

sebenarnya kita teramat sayang kepadanya. Nanti, kita hanya akan menyalahkan diri sendiri dan 

menyesal.

Sesungguhnya sesiapa yang pernah mencintai sesuatu, takkan pernah hilang rasa cintanya melainkan 

hanya berkurang perlahan-lahan, yang kemudian hanya semakin memudar.

Kita hanya perlu menumbuhkannya kembali. 

Allah menganugerahi kepada kita, umat Muhammad suatu hari dan moment. Yang didalamnya, sesama 

kita menjadi mudah untuk memaafkan. Rasa angkuh hilang saat itu. Karena siapa saja yang bertemu, 

akan mengucapkan permintaan maaf dan kita semua pun memaafkannya. 

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Tanggerang, 15 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #95 || 15 Juni 2018

Memaafkan
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من يحبك لن يرتكك و لو كنت شوكا بني يديه

Artinya: “Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan pernah meninggalkanmu sekalipun engkau 
menjadi duri yang menghadang di hadapannya.”

من يحبك يرى فيك جامال مل تراه أنت يف نفسك

Artinya: “Orang yang mencintaimu melihat sebuah keindahan pada dirimu yang engkau sendiri tidak pernah 
melihatnya.” 

“Hakikat cinta adalah terus memberi walaupun tersakiti. Seperti mawar yang terus memberikan 

keharumannya walau kepada tangan yang telah menghacurkan keindahannya”

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Lamlo, Aceh, 20 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #96 || 20 Juni 2018

Hakikat Cinta II
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Bertemanlah dengan siapapun yang jelas Aqidahnya, karena engkau akan menemukan sebuah kebaikan 

di dalamnya. Bukan karena mengharapkan banyak hal darinya, tapi untuk melengkapi dan bahkan 

memperbaiki semua kekurangan walau bukan dengan nasehat.

Karena setiap kita manusia bukanlah seseorang yang sempurna, melainkan kita harus mencoba terus 

belajar menjadi lebih baik dari hari ke hari dengan semua macam bentuk pelajaran.

Karena apapun yang Allah ciptakan semua bisa menjadi pelajaran bagi mereka yang mau berfikir.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Caleu, 22 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #97 || 22 Juni 2018

Kita Bukan Manusia Sempurna
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 اعلم أن الباب األعظم الذي دخل منه إبليس عىل الناس - كام قال السبيك - هو الجهل، فيدخل منه عىل الجاهل بأمان، وأما العامل فال يدخل
عليه إال مسارقة

Artinya: “Ketahuilah bahwa pintu paling besar yang dimasuki iblis pada diri manusia adalah kebodohan, 
setan masuk pada orang yang bodoh dengan aman, sedangkan orang Alim, iblis takkan masuk pada dirinya 

kecuali dengan cara sembunyi-sembunyi.”

Orang yang tidak berilmu dan merasa berilmu maka itu suatu dosa. Orang yang tidak berilmu namun 

salah berguru, maka ini suatu kesalahan yang fatal.

جعلنا الله من العارفني آمني

Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang berilmu dan beramal dengan landasan 
keikhlasan. Aamiinn.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Lamlo, Pidie, 23 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #98 || 23 Juni 2018

Ketidak Tahuan Manusia adalah Pintu Masuk Paling
Besar dan Aman Bagi Iblis
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Hijrah adalah perkara baik dan terpuji, namun salah berguru saat hijrah adalah kesalahan yang fatal 

seperti berguru kepada mereka-mereka yang bukan Ahlussunnah Wal Jamaah.

Biasanya orang yang sudah terdoktrin radikal akan susah diingatkan karena mereka berguru pada 

orang-orang anarkis yaitu yang suka membid’ahkan dan mensyirikkan. Padahal jelas-jelas mereka tidak 

punya ilmu dalam masalah tersebut, karena kegiatan sehari-sehari menyalahkan maka mereka tidak 

mau kalau disalahkan!

Parahnya lagi, mereka tidak percaya bahkan berdiri tegak pada kedustaan saat dalil dan bukti-bukti 

otentik dikemukakan. Inilah yang disayangkan, mereka yang hijrah namun karena tidak hati-hati 

memilih guru di dunia maya yang Aqidahnya benar sehingga jadi sumber perpecahan!

Berhati-hatilah belajar ilmu-ilmu agama dari internet/google. Karena tulisan, suara atau video yang ada 

disana boleh saja yang mempostingnya adalah orang yang tidak beragama, tidak bertanggung jawab 

atau orang-orang yang ingin memecah belah islam dari dalam.

Kalaupun mengharuskan kita mengambilnya maka ambillah kepada guru-guru yang sudah masyhur 

ia dari kalangan Aswaja seperti yang pernah saya sarankan, atau setiap yang diambil tanyakan dulu 

kepada guru-guru Aswaja yang sanad keilmuannya jelas hingga ke nabi SAW.

-Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)-

Samalanga, 25 Juni 2018

Inspirasi Pagi Edisi #99 || 25 Juni 2018 

Hijrah
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Hari yang paling bahagia bukanlah hari dimana kita mendapatkan semua yang kita inginkan, melainkan 

hari yang mulai terbit fajar hingga terbenam matahari kita tak pernah melakukan dosa dalam bentuk 

sekecil apapun.

(Ibnu ‘Athaillah)

Inspirasi Pagi Edisi #100 || 20 Desember 2017

Kapan Hari yang Paling Bahagia?
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KATA-KATA INSPIRATIF DAN
NASEHAT UNTUK SETIAP MUSLIM

100

bijak, kata-kata motovasi dari Tgk. Salamuddin Abubakar Yusuf (SAY)

Tidak semua, namun sebagian besar dari kumpulan kalimat-kalimat indah 
dalam ebook ini memang original dari SAY. Jika berasal dari sumber lain, 

akan disebutkan sumbernya.

lebih baik in syaa Allah. Aamin Allahumma Amin
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