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4. Kita harus mempunyai hati yang lapang dan jiwa pemaaf
.
Milikilah hati yang seluas samudera sebesar apapun bangkai
yang di lemparkan ke dalam samudera tidak akan
terpengaruh sedikitpun karena lautnya luas seluas samudera
Begitupun dengan hati, jika hatinya luas akan mudah untuk
memaafkan.
(Lihat QS. Ali Imran:133-134)
.
Syurga di sediakan Allah bagi orang-orang yang bertaqwa
dan orang-orang yang bertaqwa pastilah orang-orang yang
mendapatkan pertolongan Allah
.
yaitu di antaranya adalah orang yg berinfak di saat lapang
dan sempit serta yang ada kaitannya dengan ayat ini adalah
orang- orang yang bisa mengendalikan emosi dan mudah
memaafkan kesalahan orang lain.
.
Allah sangat menganjurkan kita untuk dapat menata hati.
Pada saat fathummekkah banyak yang masuk Islam karena
akhlak Rosulallah SAW yang mempunyai jiwa pemaaf
walaupun beliau dan para sahabatnya dilempari batu.
Ketika kita mempunyai jiwa pemaaf sesungguhnya itu akan
menyehatkan hati dan fisik, karena jika teringat selalu akan
keburukan niscaya hati akan terasa lelah.
(Lihat QS. Ali Imran:159)
.
Allah menyuruh kita berlemah lembut, memaafkan dan
memohonkan ampunan (mendo'akan yang baik)
.
Bahkan orang- orang yang mempunyai hati yg lapang adalah
orang2 yg tidak otoriter ( suka bermusyawarah) kemudian
menpunyai azzam yang kuat yaitu membulatkan tekad untuk
meraih cita-cita yang baik
Resensitor : Ibu Ika Kartika

Semua itu tidaklah mudah perlu
perjuangan yang sungguh-sungguh
sehingga Allah memberikan
penghargaan dengan menurunkan
pertolongan-NYA.
Poin selanjutnya akan di bahas ahad
depan di mesjid Al Murabbi jl.Dr.
Junjunan Setrasari Mall Bandung

Email

Telephone

LinkedIn URL

Twitter handle

Link to other online properties:
Portfolio/Website/Blog

VOLUNTEER
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L E ADE RSHI P
Did you manage a team for your
club, lead a project for your favorite
charity, or edit your school
newspaper? Go ahead and describe
experiences that illustrate your
leadership abilities.

