
yallahu ‘anhu. dalam tempo singkat hati 
keduanya terikat dalam ikatan iman yang 
kokoh. ‘Abbad mulai belajar membaca Al-
Qur’an kepada Mus’ab. Suaranya merdu, 
menyejukkan dan menawan hati. Begitu 
senangnya membaca kalamulloh, sehingga 
menjadi kegiatan utama baginya. Diulang-
ulangnya siang dan malam, bahkan dijadi-
kannya suatu kewajiban. Karena itu dia 
terkenal di kalangan para shohabat sebagai 
imam dan pembaca Al-Qur’an.  

Pada suatu malam Rosululloh shalallahu 
‘alaihi wasallam sedang melaksanakan 
sholat lail di rumah ‘Aisyah radliyallahu 
‘anhu yang berdempetan dengan masjid 
Nabawi. Terdengar oleh beliau suara 
‘Abbad bin Bisyr membaca Al-Qur’an den-
gan suara yang merdu, laksana suara Jibril 
ketika menurunkan wahyu ke dalam hati-
nya. 

“Ya ‘Aisyah, suara ‘Abbad bin Bisyr-kah 
itu?” tanya Rosululloh. 

“Betul, ya Rosululloh!” jawab ‘Aisyah. 

Rosululloh berdo’a, “Ya Alloh, ampunilah 
dia!” 

‘Abbad bin Bisyr selalu turut berperang 
bersama-sama Rosululloh dalam setiap 
Ghozawatu r-Rosul (peperangan yang 
dipimpin Rosululloh shalallahu ‘alaihi wa-
sallam). Dalam peperangan-peperangan itu 
dia bertugas sebagai pembawa Al-Qur’an. 
Ketika Rosululloh kembali dari peperangan 
Dzatu r-Riqo’, beliau beristirahat dengan 
seluruh pasukan kaum Muslimin di lereng 
sebuah bukit. 

 

 

 

 

 

Pada perang Dzatu r-Riqo’ ada suatu peristiwa 
yang patut kita renungkan kemudian kita tiru. 
Peristiwa itu adalah mengenai seorang shohaby 
mulia ‘Abbad bin Bisyr radliyallahu ‘anhu. Sho-
haby yang penuh kesahajaan hingga Rosululloh 
shalallahu ‘alaihi wasallam pun turut memintakan 
ampun baginya. Lalu siapakah dia? Mari kita 
selidiki sekilas tentang tokoh mulia ini… 

‘ABBAD bin Bisyr, adalah seorang shohaby yang 
tidak asing lagi dalam sejarah dakwah Islamiyah. 
Ia tidak hanya termasuk di antara para ‘abid (ahli 
ibadah), bertaqwa, dan menegakkan sholat tahajud 
setiap malam dengan membaca beberapa juz Al-
Qur’an, tapi juga tergolong kalangan para pahla-
wan, yang gagah berani, dalam menegakkan kali-
mah Alloh. Tidak hanya itu, ia juga seorang pen-
guasa yang cakap, berbobot, dan dipercaya dalam 
urusan harta kekayaan kaum Muslimin. 

Ketika Islam mulai tersiar di Madinah, ‘Abbad bin 
Bisyr Al-Asyhaly Al-Anshory masih muda. Kulit-
nya yang bagus dan wajahnya yang rupawan me-
mantulkan cahaya kesucian. Dalam kesehariannya 
dia memperlihatkan tingkah laku yang baik, bersi-
kap dewasa layaknya orang yang sudah dewasa, 
kendati usianya belum mencapai dua puluh lima 
tahun. 

Dia mendekatkan diri kepada seorang da’i dari 
Makkah, yaitu shohaby Mus’ab bin ‘Umair radli-
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SALAM MUSLIM 
FISIKA. 
 
Assa l amu’a l a iku m 
wr.wb 
 
Ba’da tahmid washala-
wat. 
 
“Selamat menunaikan 
ibadah puasa 1430 H” 
 
Sahabat-sahabat mus-
lim fisika puji syukur 
pada Allah SWT. 
Yang memudahkan 
untuk terbitnya bulle-
tin edisi yang kelima 
ini.  
Kali ini kami mencoba 
mengemas bulletin 
maifi dalam wajah 
yang sedikit berbeda. 
Coba baca dehh..!! 
Mohon maaf apabila 
ada yang kurang berk-
enan. Semoga men-
datangkan manfaat 
bagi kita semua. Amin 

 

 Wassalamu’alaikum 
warrahmatullahi waba-
rakatuh. 
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Waktu itu, seorang prajurut muslim menawan seorang 
wanita musyrik yang ditinggal pergi oleh suaminya. Ketika 
suaminya datang kembali, istrinya sudah tiada. Dia bersum-
pah dengan Latta dan ‘Uzza akan menyusul Rosululloh dan 
pasukan kaum Muslimin, ia tidak akan kembali kecuali sete-
lah menumpahkan darah di antara para shohabat. 

Setibanya di tempat pemberhentian di atas bukit, Rosululloh 
bertanya kepada para shohabat, “Siapa yang bertugas jaga 
malam ini?” 

‘Abbad bin Bisyr dan ‘Ammar bin Yasir –rodhiyallohu 
‘anhuma- berdiri, “Kami, ya Rosululoh!” kata keduanya ser-
entak. Rosululloh shalallahu ‘alaihi wasallam telah menjadi-
kan kedua-nya bersaudara ketika kaum Muhajirin baru tiba 
di Madinah. 

Ketika keduanya keluar ke mulut jalan (pos penjagaan), 
‘Abbad bertanya kepada ‘Ammar, “Siapakah di antara kita 
yang berjaga lebih dahulu?” 

“Saya yang tidur lebih dahulu!” jawab ‘Ammar yang bersiap
-siap untuk berbaring tidak jauh dari tempat penjagaan. 

Suasana malam kala itu tenang, sunyi dan nyaman. Bintang 
gemintang, pohon-pohon dan bebatuan, seakan-akan bertas-
bih memuji kebesaran Alloh. Hati ‘Abbad tergiur hendak 
turut melakukan ibadah. Dalam sekejap, ia pun larut dalam 
manisnya ayat-ayat Al-Qur’an yang dibacanya dalam sholat. 
Nikmat sholat dan tilawah berpadu menjadi satu dalam ji-
wanya. 
 
Dalam sholat lail itu dibacanya surat Al-Kahfi dengan suara 
memilukan, merdu bagi siapa pun yang mendengarnya. 
Ketika ia sedang bertasbih dalam cahaya Ilahi yang mening-
kat tinggi, tenggelam dalam kelap-kelip pancarannya, seo-
rang laki-laki datang memacu langkah tergesa-gesa. Laki-
laki itu melihat dari kejahuan seorang hamba Alloh sedang 
beribadah di mulut jalan, dia yakin Rosululloh dan para sho-
habat pasti berada di sana. Sedangkan orang yang sedang 
sholat itu adalah pengawal yang bertugas jaga. 

Penyusup itu segera menyiapkan anak panah dan memanah 
‘Abbad tepat mengenainya. ‘Abbad mencabut panah yang 
bersarang di tubuhnya sambil meneruskan bacaan dan teng-
gelam lagi dalam sholatnya. Orang itu memanah lagi dan 
mengenai ‘Abbad dengan jitu. ‘Abbad mencabut juga anak 
panah kedua ini dari tubuhnya seperti yang pertama. Ke-
mudian orang itu memanah lagi. Lagi-lagi ‘Abbad mencabutnya 
dan tetap larut dalam munajah-nya.  
 
Ketika tiba giliran jaga saudaranya, ‘Ammar, ‘Abbad mer-
angkak ke dekat saudaranya yang terlelap tidur lalu mem-
bangunkannya seraya berkata, “Bangun! Aku terluka parah 
dan lemas!”  

Sementara itu, ketika melihat mereka berdua, si pe-
manah buru-buru melarikan diri. ‘Ammar menoleh 
kepada ‘Abbad. Dilihatnya darah mengucur dari tiga 
buah lubang di tubuh ‘Abbad. “Subhanalloh! Mengapa 
kamu tidak membangunkanku ketika anak panah per-
tama mengenaimu?” tanyanya keheranan. 

Aku sedang membaca Al-Qur’an dalam sholat. Aku 
tidak ingin memutuskan bacaanku sebelum selesai. 
Demi Alloh, kalaulah tidak karena takut menyia-
nyiakan tugas yang dibebankan Rosululloh, menjaga 
mulut jalan tempat kaum Muslimin berkemah, biarlah 
tubuhku putus dari pada memutuskan bacaan dalam 
sholat tahajudku,” jawab ‘Abbad. 

Ketika perang dalam rangka memberantas orang-
orang murtad berkecamuk di masa Abu Bakar radli-
yallahu ‘anhu, kholifah menyiapkan pasukan besar 
untuk menindas kekacauan yang ditimbulkan oleh 
Musailamah al-Kadzdzab. ‘Abbad bin Bisyr termasuk 
pelopor dalam ketentaraan tersebut. 

Setelah diperhatikannya celah-celah pertempuran, 
‘Abbad berpendapat kaum Muslimin tidak akan 
menang karena kaum Muhajirin dan kaum Anshor 
saling menyerahkan urusan satu sama lain. Bahkan 
mereka saling menbeci dan saling mencela. ‘Abbad 
yakin kaum Muslimin tidak akan menang dalam 
pertempuran dengan kondisi pasukan yang tidak kom-
pak itu. Kecuali bila kaum Ashor dan Muhajirin mem-
bentuk pasukannya masing-masing dengan tanggung 
jawab sendiri-sendiri. Dengan begitu dapat diketahui 
dengan jelas mana pejuang yang sungguh-sungguh. 

Sebelum pertempuran yang menentukan itu dimulai, 
‘Abbad bermimpi dalam tidurnya, seolah-olah dia 
melihat langit terbuka. Setelah dia memasukinya, dia 
langsung menggabungkan diri ke dalam dan mengunci 
pintu. Ketika Shubuh tiba, ‘Abbad menceritakan mim-
pinya itu kepada Abu Sa’id Al-Khudriy. “Demi Alloh, 
itu seperti benar-benar kejadian, hai Abu Sa’id!” 
ujarnya. 

Ketika perang mulai berlangsung, ‘Abbad naik ke 
suatu bukit kecil seraya berteriak, “Hai kaum Anshor, 
berpisahlah kalian dari tentara yang banyak itu! Pe-
cahkan sarung pedang kalian! Jangan tinggalkan Islam 
terhina atau tenggelam, niscaya bencana menimpa 
kalian!”. 

‘Abbad mengulang-ulang seruannya, sehingga sekitar 
empat ratus prajurit berkumpul di sekelilingnya. Di 
antara mereka terdapat perwira seperti Tsabit bin 
Qois, Al-Barro’ bin Malik, dan Abu Dujanah, pe-
megang pedang Rosululloh shalallahu ‘alaihi wasal-
lam.  
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Di tahun 1920-an, Edwin Hubble menemukan bahwa 
galaksi – galaksi bergerak terhadap kita dengan pola ter-
tentu. Semakin jauh galaksi dari kita, semakin cepat per-
gerakannya. Pola ini yang dikenal sebagai “alam semesta 
mengembang”, karena pola perilaku ini terlihat pada se-
mua arah di langit. Jadi bisa saja dianggap bahwa semua 
galaksi bergerak menjauhi galaksi Bima Sakti, tetapi ti-
dak bisa dikatakan begitu saja bahwa Bima Sakti sebagai 
pusat semesta, karena pola yang sama bisa saja teramati 
oleh pengamat yang berada di galaksi yang lain. Jadi ti-
dak serta merta disimpulkan dari pekerjaan Hubble 
bahwa kita berada pada pusat semesta atau kita berada 
pada posisi yang istimewa dalam semesta. 

Kembali pada pengukuran pergeseran cahaya yang 
teramati, ahli astronomi mencoba mengukur berapa lama 
pengembangan telah terjadi. Jika diasumsikan bahwa se-
mua galaksi berangkat dari titik awal yang sama, maka 
bisa dideduksi, berapa jauh yang telah ditempuh suatu 
galaksi dan berapa kecepatan tempuhnya, kemudian 
membagi jarak terhadap laju. Dengan menambahkan fak-
tor – faktor fisis yang realistis seperti adanya pengaruh 
gravitasi, atau adanya inflasi alam semesta, umur semesta 
diperoleh antara 12 sampai 14 milyar tahun. 

 

Umur Bintang Paling Tua 

Bagaimana bintang bisa menyala? Bagaimana menentu-
kan umurnya? Berapa lama bintang dapat menyala? Bin-
tang (termasuk Matahari) dapat bersinar karena adanya 
proses termonuklir di dalamnya, yang berfungsi sebagai 
generator pembangkit energi, akibat perubahan hidrogen 
menjadi helium; akibat panas dan tekanan yang sangat 
intens dalam inti bintang, inti hidrogen ber-fusi menjadi 
inti helium dan energi yang terpancarkan. Proses fisis ini 
bisa digunakan untuk mengukur umur bintang. 

Fisika nuklir bisa menjelaskan berapa banyak energi yang 
dihasilkan dari fusi setiap atom hidrogen. Diketahui 
berapa banyak hidrogen panas dalam inti bintang, dan 
berapa cepat bintang menggunakan energinya untuk 
bersinar. Dengan demikian bisa dihitung berapa lama 
bintang bersinar sebelum kehabisan seluruh bahan 
bakarnya. Jika bintang telah kehabisan hidrogen di inti-
nya, bintang berubah menjadi ‘raksasa merah’. Ketika 
kita menemukan adanya bintang raksasa tersebut, bisa 
ditentukan massa awalnya, tenaga awalnya, dan kala 
hidupnya dapat ditentukan. Demikian setelah diukur ber-
bagai bintang yang telah tua tersebut, diperoleh dari me-
tode ini umur semesta berkisar antara 10 – 15 milyar ta-
hun. 

‘Abbad dan pasukannya menyerbu memecah pasukan 
musuh dan menyebar maut dengan pedangnya. Kemun-
culannya menyebabkan pasukan Musailamah al-
Kadzdzab terdesak mundur dan melarikan diri ke “Kebun 
Maut”. 

Di sana, dekat pagar tembok “Kebun Maut”, ‘Abbad 
gugur sebagai syahid. Wajah dan tubuhnya penuh dengan 
luka bekas pedang, tusukan lembing, panah yang menan-
cap dan lainnya. Para shohabat hampir tak mengenalinya, 
kecuali setelah melihat-lihat beberapa tanda di bagian 
tubuhnya yang lain. Semoga Alloh memberikan pahala 
kepadanya dengan Jannatu l-Firdaus seperti para syu-
hada’ lainnya. Amin. 

 

UMUR ALAM SEMESTA SUDAH TUA 
 
 
 
 
 
 
 

Jarak galaksi dapat ditentukan dari ukuran yang tampak 
atau kecerlangannya. Galaksi yang tampak lebih kecil 
dan lebih redup dari galaksi lain yang serupa, berarti ber-
jarak lebih jauh. Jarak juga bisa ditentukan menggunakan 
penanda jarak yang lain, seperti beberapa jenis bintang. 
Selain jarak, laju galaksi bergerak bisa dtentukan dengan 
pengetahuan spektrum-nya. (Spektrum cahaya dari 
galaksi adalah apabila kita memecah cahaya menjadi 
komponen warna-nya seperti pelangi). Dengan pengeta-
huan spektrum cahaya bisa memberikan identitas obyek 
apa yang diamati, maupun bagaimana obyek diamati ber-
gerak, karena setiap spektrum obyek yang berbeda mem-
berikan pola yang unik. 

Christian Doppler di tahun 1842 menunjukkan bahwa 
ketika sumber cahaya bergerak, gerakan tersebut menye-
babkan mengubah gelombang, mengubah warna yang 
dilihat pada spektrum. Efek ini dikenal sebagai efek Dop-
pler. Pengetahuan tentang efek Doppler ini memberitahu 
kita apakah suatu sumber cahaya mendekati atau men-
jauhi kita. Dari sini kita bisa mengetahui bagaimana 
benda-benda langit bergerak terhadap kita sebagai penga-
mat di Bumi, dan berapa cepat pergerakannya. 



 10 tips puasa sehat ala Dr. Hembing 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Tanamkan niat ikhlas untuk menunaikan puasa 

dan ucapkan syukur atas nikmat Allah SWT. 
2. Terapkan pola makan sehat. 
3. Keseimbangan gizi maupun porsinya sangat 

penting. 
4. Jangan makan terlalu kenyang dan jangan jadikan 

saat berbuka dengan mengkonsumsi secara berle-
bihan. 

5. Batasi mengkonsumsi makanan berlemak tinggi, 
terlalu pedas, makanan kalengan, daging olahan 
dll. 

6. Perbanyak mengkonsumsi buah-buahan segar saat 
berbuka atau sahur. Perbanyak minum air putih. 

7. Sebaiknya saat makan sahur maupun berbuka sa-
jian makanan yang fresh dan dimasak bukan yang 
telah disimpan selama beberapa hari kemudian 
dipanaskan. 

8. Sajikan masakan secara bervariasi, guna mening-
katkan nafsu makan saaat sahur 

9. Batasi mengkonsumsi gula, makanan gorengan, 
makanan bersantan. 

10. Lakukan olahraga ringan secara teratur seperti, 
jalan kaki, senam, olahraga pernafasan dan lain-
lain. 
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http://
muslimfisikaitebe

.wordpress.com 

Temen- temen  b i sa 
download ebook mata 
kuliah di blg maifi beri-
kut : 

INFO KITA 

Ta’lim bareng ketua prodi 

fisika Bpk. Dr.rer.nat. 

Umar Fauzi. 

 

Hari  : Jumat 

Tempat  : @ Mushola   

Fisika(MUFIS) 

Jam  : 16.30 s.d berbuka. 

 

“Turut mengundang temen2 

muslim  2008” 

Pada datang ya…!!! 

Nasihat 
Sesungguhnya orang-

orang yang takut 
kepada Tuhannya yang 

tidak nampak oleh 
mereka, mereka akan 
memperoleh ampunan 
dan pahala yang besar. 

(QS.Al Mulk : 12) 

'Barangsiapa yang ber-
taqwa kepada Allah nis-

caya Dia akan men-
gadakan baginya jalan 
ke luar. Dan member-
inya rezki dari arah 
yang tiada disangka-

sangkanya...  

(QS. QS. Ath-Tholaq: 2-3 ) 

"Cukuplah Allah 
bagiKu; tidak ada Tu-
han selain Dia. Hanya 
kepada-Nya Aku ber-

tawakkal dan dia 
adalah Tuhan yang 
memiliki 'Arsy yang 

agung". 

(QS. Al Mulk : 129) 

BREAKING NEWS 

Malaysia baru saja 
m e n g k l a i m  k a l a u 
gempa bumi rabu ke-
marin adalah milik 
mereka. Tungu klaim2 
heboh berikutnya. 
:) BANGSAKU 

Bangasaku. 
Enampuluh empat tahun 
sudah engkau bebas dari 
belenggu. 
Bangsaku. 
Seberapa dewasa 
dirimu? 
Seberapakah harga 
dirimu? 
Bangsaku. 
Relakah dirimu diinjak-
injak, dihina, dilecehkan. 
Tak akan aku biarkan 
dirimu. 
Sungguh tak akan aku 
biarkan kau terhinakan. 
 
Suara dari muslim fisika 
untuk “Bangsaku”  


