
 

   

Edisi 1 , May 2012 

Mar`ah Sholehah 

Buletin Bulanan 



 

 2 

  
Oase 

P 
emeran utama dalam sebuah keluarga, dialah kunci segala cerita 

tentang sebuah kesuksesan atau sebuah kehancuran. 

 Wanita, dialah ibu dari ananda tercinta, istri sholehah dari pasangan 

hidupnya dan sosok bersahaja dalam lingkup pergaulannya. 

Kesabaran, senantiasa bersyukur pada setiap keadaan dan selalu mau belajar 

sangat dituntut dalam menjalani perannya. 

 

Namun …. terkadang, saat anak-anak dirumah berteriak meminta perhatian, 

lebih keras lagi ibunda menghardik sebagai jawaban 

Atau…. saat suami meminta waktu disela kesibukan beragam alasan pe-

nolakan dikemukakan dan terlebih saat rutinitas kerja tak berkesudahan, kelu-

han panjang terlontar sebagai wujud kelelahan.. 

 

 Mestinya atasi semua kesulitan dengan sejuk katamu, bertutur kata lembut 

adalah pilihan, sabar dan ikhlas menjadi pedoman. 

 

Karena yakinlah 

 saat cintamu merebak dalam kata maka akan ada bahagia disana,  

saat pelukmu menghangatkan jiwa akan ada kepercayaan disana, serta  

saat kasihmu tertuang pada raga maka akan hadir kekuatan dan ketegaran 

disana,  

pada jiwa-jiwa dalam sebuah keluarga asuhanmu. 

 (Ummu Rafi) 

 

 PERMATA  

PENGHIAS JIWA 
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Assalamualaikum Warahmatullahi Wa-
baarakatuh 
 

Segala puji dan syukur kita panjatkan 

kehadirat  Allah Subhanahu Wa Ta‟ala., 
Shalawat dan salam semoga selalu ter-
curah kepada Nabi Besar Muhammad 
Shallallahu 'alaihi Wa Sallam.  
Akhwatifillah sekalian, buletin Al Husna 
ini merupakan buletin perdana yang 
diterbitkan oleh Forum Kajian Mus-
limah Kuwait Al Husna. Buletin ini 
merupakan wahana informasi bagi kaum 
muslimah di Kuwait dalam mengem-
bangkan  wawasan keislaman yang kita 
miliki, juga sebagai sarana silaturrahmi 
dan komunikasi bagi muslimah di Kuwait. 
Di edisi perdana ini dikupas secara jelas 
tentang  Wanita yang sholihah (Mar'ah 
Sholihah) yang merupakan sebaik-baik 
perhiasan dunia.  Dilengkapi dengan kiat
-kiat, kisah dan doa yang saling berhub-
ungan dengan topik utama.  Kami juga 
menyajikan kolom belajar bahasa arab, 
resep masakan dan artikel-artikel 
menarik lainnya. Kami meyadari juga,  
TAK ADA GADING YANG TAK RETAK.  
Oleh karena itu kami sangat mengharap-
kan kritik dan saran yang positif agar 
buletin mendatang menjadi lebih baik. 
Selamat Membaca dan semoga ber-
manfaat...... 
 
Wassalam. 
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Kisah Wanita Shalihah 

D i Madinah hiduplah seorang 
gadis cantik parasnya, in-

dah akhlaknya dan taat dalam iba-
dahnya. Bibirnya senantiasa basah de-
ngan dzikir, malam-malamnya dihabis-
kan dengan bermunajat kepada Allah. 
Suatu hari datan-
g l a h  s e o r a n g 
pemuda mem-
inangnya, dari beri-
ta yang didapatkan 
dia adalah pemuda 
y a n g  s h a l e h . 
Setelah melakukan 
shalat istikharah, 
dia pun menerima 
lamaran itu. Hari 
pernikahan pun ditetapkan. Se-
bagaimana layaknya pesta yang biasa 
dilakukan malam hari sampai men-
jelang subuh, gadis ini justru 
mengajukan syarat pesta haruslah 
selesai lebih cepat dan tepat jam 12 
malam dia hendaknya sudah diantar-
kan ke rumah suaminya. 
  
Pukul 12 malam di hari pernikahannya, 
digandenglah tangan gadis itu oleh 
suaminya, pulang menuju rumah yang 
mereka impikan, rumah untuk merajut 
cinta dan ibadah bersama. Sang istri 
pun meminta ijin untuk melihat 
keadaan rumahnya. Hatinya yang 

gembira seketika sedih ketika 
melihat…..apakah itu , oh … benarkah 
itu alat musik? . Tak ada yang bisa dia 
ucapkan, ditatapnya suaminya dengan 
rasa cinta, malu, sekaligus rasa kha-
watir, tetapi hanya Alhamdulillah yang 
keluar dari bibirnya, “Alhamdulillah ala 
kulli hal, hanya Allah yang tahu apa 
yang ada di balik semuanya”. 

 
Obrolan yang diselingi 
dengan candaan pun 
mewarnai malam yang 
indah itu. Tak terasa 
waktu berlalu, tepat 
sepertiga malam tiba-
tiba sang suami terse-
rang rasa kantuk yang 
sangat. Diselimutinya 
s u a m i n y a  d a n 

dikecupnya kening suaminya dengan 
lembut. Sang istripun pergi menemui 
kekasihnya yang telah dirinduinya, 
dipanjatkan doa kepada Rabbnya “Ya 
Allah aku harus kuat dan tabah, sikap 
baik pada suami adalah jalan hidupku.  
Harapannya semoga suaminya 
mendapat hidayah melalui tangannya . 
 
Aku terlelap lama , di saat aku bangun 
aku dapatkan istr iku dalam 
kekhusukan doanya, Subhanallah dia 
benar-benar dalam kecantikannya 
yang sejati, butiran airmatanya berkilau 
bagaikan mutiara. 
 

Kisah dan Renungan 

“MUTIARA DARI MADINAH” 
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  Satu bulan berikutnya, sang istri selalu 
tenggelam dalam ibadah malamnya, 
suami pun masih menghabiskan mal-
amnya dengan permainan musiknya 
dan senang-senang belaka. Sampai 
suatu hari, setelah aku puas bermain 
musik sepanjang malam, aku masuk 
ke kamarku, kudapati istriku terlihat 
bercahaya, alunan bacaan qur‟annya, 
doanya untukku disela tangisannya 
menggetarkan hati dan jiwaku. Me-
nangis aku , telah mengabaikan 
perhiasan ter-indahku, istriku yang 
shalihah. 
 
Alunan adzan subuh pagi itu menyen-
tak jiwaku untuk memenuhi panggi-

lanNya, ya pagi itu aku shalat dengan 
kekusyukan yang baru pertama kali 
aku rasakan seumur hidupku. 
 
Inilah hasil doa dari istri yang shalihah 
yang selalu memohonkan kebaikan 
buat suaminya . Memang benar, 
wanita shalihah adalah harta karun 
dan termahal bagi lelaki yang ber-
takwa. Bagi suami, wanita shalihah 
adalah perhiasan terindah dan is-
timewa, bukan perhiasan yang biasa. 
(Ummu Yahya) 
 
(dari kumpulan kisah nyata, Abdur 
Razak bin Al Mubarak)  

"Harta milik paling berharga yang pernah muncul bagi 
manusia di bumi ini adalah hati seorang wanita" 
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 Bahasan Utama 

Dalam Surat Ali Imran ayat 14, Allah 
berfirman : 

“Dijadikannya indah pada (pandangan) 
manusia, kecintaan kepada apa-apa 
yang diingininya, yaitu : wanita-wanita, 
anak-anak, harta yang banyak dari 
jenis emas, perak, kuda pilihan, bi-
natang-binatang ternak dan sawah 
ladang.  Itulah kesenangan hidup di 
dunia, dan disisi Allah lah tempat kem-
bali yang baik (surga)”. 
 
Sehingga manusi-
awi ketika manusia 
ingin memil ik i 
perhiasan yang 
indah di dunia ini. 
Dan manusiawi 
pula ketika mereka 
berlomba-lomba untuk mendapatkann-
ya. Tetapi ada satu yang terlupa, bah-
wa di antara semua perhiasan yang 
indah itu disana ada perhiasan terindah 
yang tidak dapat dibandingkan dengan 

hal-hal yang indah di dunia ini, tidak di 
dunia bagian timur ataupun di bagian 
barat. 
 
Tahukah kamu, wahai para wanita, 
perhiasan itu ada di dalam diri kita. 
Perhiasan yang terindah itu adalah 
Para Istri yang setia bersama suamin-
ya, istri yang menyenangkan bila suami 
memandangnya. 
 
Wahai Para Istri, maukah kau jadi 
perhiasan terindah itu ?. Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi Wa Sallam telah 
mensifati istri yang solehah sebagai 
perhiasan terindah ini dengan beberapa 
kriteria. Bagaimanakah Kriteria istri 
yang sholihah menurut Rasulullah 
Shallallahu 'alaihi Wa Sallam? 
 
Beberapa kriteria model istri sehingga 
menjadi Istri sholehah yang akan men-
jadikan dunia penuh dengan keinda-
han, karena memang seorang istri 
sholehah ibarat perhiasan terindah. 
 

1. Ketaatan kepada suami selama 
dalam kema’rufan 

 
Ibarat pesawat yang dikemudikan oleh 
seorang pilot, mungkin ditemani oleh 
satu atau dua orang asisten pilot.  

لدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحةا  

“Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang sholihah”. 

(HR.Muslim). 
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  Pesawat ketika terbang hanya akan 
dipimpin oleh seorang pilot saja. Pilot 
lah yang memberikan aturan-uturan 
untuk diikuti asisten dengan baik. Coba 
bayangkan bila sang asisten tidak taat 
pada pilot, berdalih bahwa sang asis-
ten itu tidak dibawah pilot, ia juga 
mempunyai ijazah seperti halnya pilot, 
ilmunya juga tidak kalah dengan pilot, 
maka apa yang akan terjadi dengan 
pesawat yang sedang terbang di 
udara ?!. 
 
Begitu pula dengan 
bahtera Rumah Tangga, 
suami menjadi Qowwam 
dan pemimpin di da-
lamnya. Suami berhak 
untuk ditaati, kewajiban 
sang istri yang sholehah 
taat kepadanya selama dalam bingkai 
kemakrufan. Taat yang tidak buta, teta-
pi taat selama tidak bertentangan 
dengan syariat Islam. 
 
“Jika aku dibolehkan untuk menyuruh 
seseorang bersujud kepada selain 
Allah, maka aku akan memerintahkan 
kepada seorang istri untuk bersujud 
kepada suaminya, dan demi Dzat yang 
Jiwa Muhammad berada di-tanganNya, 
seorang istri belum memenuhi hak-hak 
Tuhannya hingga ia memenuhi hak-
hak suaminya, hingga jika sang suami 
memintanya, sedangkan ia berada di 
dapur.” (HR. Ahmad dan Ibnu Majah, 
dihasankan oleh Albani). 
 
Adapun jika perintah bertentangan de-
ngan syariat, ataupun dalam maksiyat, 

maka tiada ketaatan di dalamnya. Da-
lam kasus ini , maka istri tidak boleh 
mentaatinya. Karena tiada ketaatan 
kepada makhluq untuk bermaksiyat 
kepada Sang Kholiq.  
 
Ketaatan kepada suami merupakan 
suatu kewajiban, meskipun suami  
seorang yang miskin, atau mungkin 
istri lebih berpangkat dari suaminya. Ia 
sudah selayaknya berlaku ihsan dalam 

mengerjakan urusan-
urusan yang berkaitan 
dengan pekerjaan ru-
mah tangga. Karena hal 
ini juga termasuk dalam 
“taat kepada suami”. 
 
Alkisah, Fatimah Binti 
Muhammad, mengeluh-

kan tentang beratnya membuat adonan 
tepung untuk keluarganya. Sang suami 
memberikan saran supaya Fatimah 
meminta salah satu tawanan untuk 
dapat dijadikan pelayan  yang mem-
bantunya mengurus pekerjaan rumah 
tangga. Tapi Rasulullah tidak dapat 
memberikannya sementara ia juga 
tidak memberikan kepada kaum mus-
limin fakir yang lain. Tetapi Nabi mem-
berikan sebuah nasehat : “mau kah 
kalian aku tunjukkan hal yang lebih 
baik bagi kalian daripada permintaan 
kalian ?!. jika kalian ingin tidur, maka 
bertakbirlah 33 x, bertasbih 33 x, dan 
bertahmid 33 x. hal itu lebih baik dari 
pada pembantu". (Muttafaq Alaih). 
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  2.Membantu suami dan senantiasa 
mengingatkannya untuk selalu ber-
birrul walidain, khususnya kepada 
ibunya.  

 
Seorang istri yang sholehah, yaitu 
seorang istri yang terus membantu sua-
minya untuk terus berbuat baik kepada 
orang tuanya, khususnya kepada ibun-
ya. Ini merupakan salah satu bentuk 
ketaatan istri kepada suaminya. 
Seorang istri cerdas yang sholehah 
sangat paham, bahwa seseorang yang 
paling berhak untuk berihsan kepadan-
ya yaitu sang ibu. Maka ia akan selalu 
cekatan dan tangkas, membantu sua-
minya untuk melakukannya 
 
Tidak ada kecemburuan sama sekali 
untuk melarangnya. Jika ia dapat 
melakukannya, niscaya rasa cinta dan 
sayang selalu tumbuh dan berkembang 
di hati suami untuk sang istri.  
 
3.Tidak menyebarkan rahasianya. 
 
“Orang yang paling buruk kedudukann-
ya di sisi Allah pada hari qiyamat,yaitu 
seseorang yang mendatangi istrinya, 
dan istrinya pun datang kepadanya, lalu 
ia menyebarkan rahasia (apa yang te-
lah terjadi diantara keduanya)” (HR. 
Muslim). 
 
Termasuk salah satu wasiat yang 
diberikan oleh orang-orang arab ketika 
anaknya hendak menikah yaitu wasiat 
dalam masalah ini. Mengingat wasiat ini 
sangat penting sekali, demi menjaga 
keutuhan rumah tangga.  

4.Membantu dan menyemangati sua-
mi untuk melakukan ketaatan. 

 
Sifat lain yang harus dimiliki seorang 
istri sholehah sehingga ia dapat men-
jadi perhiasan terindah, yaitu ia senanti-
asa mengingatkan suaminya untuk 
melakukan berbagai macam ketaatan 
kepada Allah, menyemangatinya dan 
selalu mendorongya, baik dalam hal-hal 
yang bersifat fardhu ataupun hal-hal 
yang bersifat sunnah. Ketika berada di 
rumah, terdengar lantunan adzan sayup
-sayup, melihat suami yang sedang 
tidur karena lelahnya seharian bekerja, 
dengan kasih sayang ia bangunkan, 
dan ia semangati untuk pergi ke masjid 
berjama‟ah menggapai rahmatNya. 
Kasih sayangnya tidak malah menjeru-
muskannya dan membiarkannya ter-
tidur sehingga berlalu waktu 
keemasaan berdua-duaan dengan Al-
lah Sang Kekasih. 
Biduk rumah tangga harus dipenuhi 
dengan cinta dan menasehati karena 
Allah, hingga ia akan selamat di dunia 
dan akhirat. 
 
“Allah mengasihi seorang suami yang 
bangun pada malam hari, lalu 
mengerjakan sholat dan mem-
bangunkan istri, jika istri menolak ia 
percikkan air padanya. Allah mengasihi 
seorang istri yang bangun pada malam 
hari, lalu mengerjakan sholat dan mem-
ba-ngunkan suami, jika suami menolak 
maka ia percikkan air padanya”. 
(HR.Abu Dawud dan di sahihkan oleh 
Albani).  
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  Betapa romantisnya, keduanya saling 
bersinergi untuk berlomba-lomba da-
lam ketaatan kepada Allah, dan saling 
menyemangati. 
 
5.Selalu menyemangati suami dan 

mendorongnya untuk berinfaq di 
jalan Allah. 

 
Istri sholehah, adalah istri yang cerdas, 
istri yang dermawan. Istri yang sadar 
dan tahu bahwa harta yang dititipkan 
kepadanya melalui suaminya adalah 
semata-mata titipan dari Allah. Ia tidak 
rakus dan mengambilnya semua demi 
pemenuhan kebutuhan rumah tangga 
yang sifatnya hanya kebutuhan 
pelengkap. Ia pandai mengatur harta 
suaminya, tidak boros, pandai 
berhemat sehingga ada yang ia 
sisihkan sebagian hartanya yang di-
dermakan di jalan Allah. Harta yang 
akan menjadi ladang pahala buat 
keduanya. 
 
Suatu ketika Abu Ad Dahdah datang 
menemui istrinya, dan memberikan 
kabar bahwa kebun yang ia miliki se-
bagai tempat tinggal istri dan anak-
anaknya (dalam kebun terdapat ru-
mahnya yg kecil) telah diinfaqkan ke 
jalan Allah karena sifat tama‟nya; 
harapnya yaitu Allah akan gantikan 
dengan kebun di surga, apakah jawa-
ban Ummu Ad Dahdah ?. jawaban 
seorang istri yang sholehah, penuh 
keyakinan, penuh kepatuhan dan ke-
tundukan kepada Allah lalu kepada 
suaminya. “sungguh beruntung harta 
perniagaanmu wahai Abu Ad dahdah, 

sungguh beruntung”. Dalam pada itu, 
Rasulullah selalu berkata dan mengu-
lang-ulangi : “betapa banyak pohon 
dan ranting penuh dengan buah-buah 
kepunyaan Abu Ad Dahdah di sur-
ga” (At Tabshirah, Ibnul Jauzy). 
 
Ya begitulah, lima hal yang setidaknya 
bisa kita usahakan untuk kita sebagai 
para istri. Istri yang senantiasa dituntut 
untuk menjadi istri yang baik dan 
sholihah. Marilah saudariku untuk 
senantiasa saling membahu, hingga 
akhirnya kita bisa menjadi perhiasan 
yang terindah yang ada di dunia ini. 
Insya Allah ! (Ummu Asiya) 

Untuk mu yang bergelar 

Muslimah, 
 

Semoga hijab menjadi  

pakaianmu. 

 

Semoga kesucian menjadi 

amalmu, 
 

Semoga kesopanan menjadi 

 perhiasanmu, 
 

Semoga surga  menjadi  

tempatmu. 
 

Amin 
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  “Hidup Rukun Dengan Ibu Mertua" 

D alam pernikahan , interaksi yang terjadi bukanlah sekedar interaksi antara sua-
mi dan istri saja, tetapi interaksi yang melibatkan semua anggota dari dua keluarga. 
Perbedaan prinsip, ilmu, cara pandang dan latar belakang sering menimbulkan per-
masalahan. Diantara sejumlah permasalahan yang sering timbul adalah persoalan 
antara istri dan mertua. 
Dr. Mohammad al Qadhi adalah seorang penulis yang sering menangani permasa-
lahan dalam keluarga. Beliau telah menuliskan berbagai hal yang berkaitan de-ngan 
permasalahan dalam keluarga berdasarkan pengalamannya dalam sebuah buku 
yang berjudul “Hidup Rukun Dengan Ibu Mertua” 
Di dalam buku ini beliau menulis berbagai hal yang se-
ring menjadi pemicu ketidakharmonisan hubungan 
dalam keluarga dari berbagai pihak, dan sekaligus 
beliau memberikan so- lusinya yang lebih didasarkan 
pada aturan-aturan suci dari Allah SWT dan contoh dari 
Rasulullah Saw, yang ten- tunya akan lebih bisa diterima 
oleh setiap orang yang mengaku dirinya muslim. 
Meskipun dengan judul di atas bukan berarti buku ini han-
ya membahas hubungan antara istri dan ibu mertua saja, 
tetapi juga hubungan anta- ra suami dengan istri, istri 
dengan saudara ipar, ka- rena hubungan-hubungan terse-
but pun bisa menjadi salah satu penyebab permasalahan dalam keluarga. 
Di sini juga ditulis kisah nyata dan kisah teladan yang bisa kita ambil hikmahnya. 
Dan juga tips-tips yang bisa kita coba agar kita bisa menjadi menantu kesayangan 
dalam keluarga besar pasangan kita. Ketidak  pandaian suami atau istri dalam 
menempatkan diri bisa jadi penyebab kedurhakaan terhadap orang tua yang bisa 
ber-ujung ke neraka. (Naudzubillah min dzalik) 
Bagi akhwat yang akan menuju jenjang pernikahan, dan juga para istri yang ingin 
memberikan yang terbaik kepada pasangannya, banyak nasihat yang bisa kita 
dapatkan di sini. Begitu juga para ummahat bisa membekali anak-anak gadisnya 
sebagaimana kaum salaf membekali gadis-gadisnya dengan nasihat saat mereka 
menuju jenjang pernikahan. 
Buku ini adalah salah satu buku rujukan yang bagus bagi kita kaum wanita, karena 
dalam perkembangannya wanita akan menduduki perannya sebagai istri, menantu, 
ibu, saudara ipar dan juga sebagai ibu mertua nantinya.  

 

Judul : Hidup Rukun dengan Ibu Mertua . Judul Asli : Kaifa Takhsibina Hamataki, Penulis: 
Muhammad Al-Qadhi , Penerbit : Aqwam, 152 hlalaman . 

Tersedia di Perpustakaan Alhusna 

Resensi Buku 
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Tanya Jawab  ) فاسألوا أهل الذكر ( 

Pengasuh : Ustadzah Latifah Munawaroh..  
Lulusan S2 jurusan syariah Kuwait University dan saat ini sedang mengikuti program S3 di Kuwait 

University.  

Assalamualaikum…… 
 

Ustadzah, kita diperintahkan untuk sal-
ing tolong menolong dalam kebaikan. 
Dalam keseharian kita di rumah, 
seringnya pulang kerja kita sudah 
capek begitu juga suami, jadi selesai 
makan maunya langsung tidur. Semen-
tara waktu sholat ashar sudah dekat. 
Suami bilang aku tidur dulu ya, saat 
suami bilang seperti itu suka bingung 
apa yang harus saya lakukan, ikut tidur, 
atau jagain dia biar kalau pas adzan 
bisa bangunin dia untuk sholat di mas-
jid. Dan lagi kadang-kadang kalau lihat 
dia  pulas tidur suka kasihan bangu-
ninnya untuk sholat di masjid, saya pikir 
kan kalau kita ngantuk suruh tidur dulu. 
Bagaimana ini ustadzah baiknya. 
 

Ummu Hana 
 

Waalaikum Salam warahmatullah wa 

barakatuh 

Alhamdulillahi Robbil aalamin, was 
sholatu was salamu ala Rasulillah. Wa 

ba‟du. 

Adalah Sunnah muakkadah bagi kaum 
laki-laki untuk mengerjakan sholat ber-
jamaah di masjid, bahkan sebagian 
ulama mewajibkannya. Telah disepaka-
ti bahwa sholat berjamaah melebihi 
keutamaannya daripada di rumah, ter-

dapat banyak hadits shohih yang 
menunjukkan hal ini. Di antaranya yai-

tu : 

1. “Sholat berjamaah lebih utama dari 
pada sholat sendirian dengan 27 
kali lipat”. (Muttafaq Alaih) 

2. “Barang siapa yang berwudhu 
kemudian ia menyempurnakannya, 
lalu berjalan untuk mengerjakan 
sholat fardhu bersama imam, 
maka akan diampuni dosa-
dosanya yang telah lalu”. (HR. 
Ibnu Khuzaimah, disahihkan oleh 
Albani) 

Terdapat juga hadits-hadits tentang 
ancaman meninggalkan sholat ber-
jama‟ah tanpa ada udzur. Diantaranya : 
“Sesunggunya sholat yang paling berat 
atas kaum munafik yaitu sholat isya‟ 
dan sholat shubuh. Jika mereka tahu 
kebaikan yang didalamnya, niscaya 
mereka akan mendatanginya walau 
merangkak. Sungguh aku ingin meme-
rintahkan sholat didirikan, lalu aku pe-
rintahkan seseorang untuk menjadi 
imam. Dan aku pergi bersama orang-
orang yang membawa kayu bakar, per-
gi kepada kaum yang tidak menyaksi-
kan sholat (berjamaah), lalu aku bakar 
rumah mereka dengan api”. (Muttafaq 

Alaih) 

Berkenaan dengan sholat Sholat Ashr, 

secara khusus Rasulullah bersabda :   
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  “Barang siapa yang menjaga sholat 
“AlBardain” maka ia masuk sur-
ga” (Muttafaq Alaih). Makna albardain 

di sini yaitu sholat Shubuh dan Ashar.  

Dipahami point diatas, maka hen-
daklah sudah seyogyanya seorang 
muslim khususnya kaum laki-laki, men-
jaga tiap sholat fardhu untuk dilakukan 
di masjid dengan berjamaah, supaya 
tidak terlewatkan semua fadhilah yang 
telah Rasul janjikan. Sebagai seorang 
istripun hendaknya ikut membantu 
suami untuk melakukan hal ini. Karena 
seorang istri adalah seorang partner 
untuk bersama-sama menjalankan 
syariat Islam, yang mana hal ini akan 
berefek panjang demi perjalanan ru-
mah tangga yang Islami, berikut akan 
berefek pula pada tumbuh kem-

bangnya anak-anak nanti. 

Dalam Kasus di atas, jika pasutri su-
dah paham, maka suami ketika ingin 
istirahat sedikit setelah lelah kerja, 
istirahat pada waktu-waktu mendekati 
ashar, atau mendekati waktu sholat 
pada umumnya, maka ia sudah seha-
rusnya berpesan untuk dibangunkan 
jika adzan berkumandang. Dan jika ia 
dibangunkan, maka ia tidak boleh 
marah-marah karena waktu istirahat 
masih terasa belum cukup. Jika ia tidak 
berpesan, maka seorang istri juga 
sebaiknya membangunkannya dengan 
cara yang manis, sesuai dengan cara 

yang disenangi oleh suaminya.  

Kecintaan atau kesayangan istri pada 

suami atau sebaliknya hendaknya 
dapat membawa kepada kebahagiaan 

dunia juga akhirat. 

 
Assalamualikum Warahmatullah 
 
Ustadzah, kita nih sebagai ibu, sering 
kali ketika kita sholat tiba-tiba anak-
anak kita (anak laki-laki juga anak per-
empuan) sering ikutan sholat dengan 
kita, jadi terkesan kita ini jadi imam 
bagi mereka, sementara kita perempu-
an, dan yang saya tahu, kita tidak 
boleh jadi imam dalam sholat buat 
kaum laki-laki walaupun anak-anak. 
Bagaimana solusinya ya ustadzah.. 
 
Wassalam 
Ummu Rafi 
 
 
Waalaikumus salam Warahmatullah 
wabarakatuh. 
 
Ibu merupakan madrasah utama bagi 
anak-anaknya, hal ini sesuatu yang 
telah kita yakini kebenarannya. Yang 
namanya madrasah, maka ibu ini akan 
menjadi guru dan pendidik buat anak-
anaknya, pendidikan basic, yang 
dengannya seorang anak diharapkan 
mampu berdiri dan bertahan dengan 
basic Islamy ditengah maraknya taqlid 
buta dengan life style yang berten-
tangan dengan ajaran Islam. 
 
Sholat merupakan salah satu hal yang 
penting ditanamkan sejak kecil,  
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“Berbahagialah kaum wanita, Dimasa kecil sebagai ladang pahala bagi 
ayahnya. Saat dewasa, penggenap separo agama bagi suaminya. Di masa 

tua surga terletak di telapak kakinya" 

kita ajari sholat kepada anak-anak 
kita yang sudah bisa mulai paham 
ketika diajak bicara. Tentunya sebe-
lum mengajari, kita sebagai ibu harus 
menjadi contoh dulu untuk menjaga 
sholat ini, karena keteladanan ini 
akan berpengaruh lebih dalam sebe-
lum pengajaran itu sendiri. 
  
Dalam kaitannya dengan masalah 
Imam dalam sholat berjama‟ah, 
seorang Imam diharuskan memenuhi 
kriteria atau syarat-syarat tertentu di 
antaranya ia diharuskan seorang laki-
laki. Tetapi Jumhurul Ulama dari ka-
langan Madzhab Hanafi, Syafi‟I dan 
Hambali membolehkan seorang per-
empuan menjadi imam sholat bagi 
jama‟ah perempuan saja. 
  
Sholat Jama‟ah dengan adanya imam 
dan makmum ini terpenuhi dan akan 
menjadi sholat jama‟ah yang berpaha-
la jama‟ah dengan adanya niat dari 
imam dan makmum, imam berniat ia 
menjadi imam, dan sebaliknya. 
  
Dalam kasus di atas, jika seorang ibu 
sholat dengan niat sendirian, lalu 

anak-anaknya mengikutinya maka 
sholat ibu tetap sah, karena hal ini 
tidak dianggap sholat berjama‟ah, 
tidak pula dikatakan bahwa si Ibu ini 
menjadi imam bagi anak-anaknya 
yang laki-laki. 
  
Saya sarankan pula bagi para ibu 
untuk bertambah raj in dalam 
mengajari anak-anak sholat, khu-
susnya anak laki-laki, supaya nant-
inya ia bisa menjadi imam dalam sho-
lat kita, walaupun ia belum baligh, 
karena imam seorang anak yang be-
lum baligh dibolehkan dan sholat 
akan tetep sah menurut madzhab 
Syafi‟I, berdasarkan Hadits Riwayat 
Bukhori, bahwa Amru Bin Salamah 
menjadi imam untuk kaumnya di ma-
sa Rasulullah, sedangkan ia berumur 
6 atau 7 tahun. Dan ini yang paling 
afdhol. Di samping bagi para ayah, 
hendaklah mengajak ke masjid anak-
anak laki-laki yang sekiranya tidak 
membuat olah dan kericuhan.  
 
Wallahu a‟alam 

Rubrik ini terbuka bagi siapapun yang ingin bertanya seputar Islam. Layangkan 
pertanyaan anda ke Redaksi melalui SMS ke no +96567786853. atau email ke :  
alhusnakuwait@gmail.com Mohon sertakan nama dan alamat anda.  
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    Belajarlah Bahasa Arab  ( تعلموا العربية)  

Keutamaan Bahasa Arab 
 

Tidak perlu diragukan lagi, memang 
sepantasnya seorang muslim mencintai 
bahasa Arab dan berusaha me-
nguasainya. 
Allah SWT telah menjadikan bahasa 
Arab sebagai bahasa AL Qur'an karena 
bahasa Arab adalah bahasa yang ter-
baik yang pernah ada, sebagaimana 
firman Allah ta'la:  
 

 ِإّنا َأّنَزْلَناُه ُقْرآًّنا َعَرِبًّيا َلَعَّلُكْم َتْعِقُّلوَن" "

 
 "Sesungguhnya kami menurunkannya 

berupa Al Qur'an dengan berbahasa Arab 
agar kamu memahaminya"  

 

Ibnu katsir rahimahullah berkata ketika 
menafsirkan surat yusuf ayat ke 2 yang 
di atas.  Yang demikian itu (bahwa Al-
Qur‟an diturunkan dalam bahasa arab) 
karena bahasa arab adalah bahasa 
yang paling fasih, jelas, luas dan mak-
nanya lebih mengena lagi cocok untuk 
jiwa manusia. Oleh karena itu, kitab 
yang paling mulia (yaitu Al-Qur‟an) di-
turunkan kepada Rasul yang paling 
mulia (yaitu Rasulullah SAW) dengan 
bahasa yang paling mulia (yaitu bahasa 
arab), melalui perantara malaikat yang 
paling mulia (yaitu malaikat Jibril), dit-
ambah kitab inipun diturunkan pada 
dataran yang paling mulia di atas muka 
bumi (yaitu tanah Arab), serta awal 
turunnya pun pada bulan yang paling 
mulia (yaitu Ramadhan), sehingga Al-
Qur‟an menjadi sempurna dari segala 
sisi.” (Tafsir Ibnu Katsir, Tafsir Surat 
Yusuf) 

Pentingnya belajar bahasa Arab:  
 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahi-
mahullah berkata, “Bahasa arab itu 
termasuk bagian dari agama, se-
dangkan mempelajarinya adalah wajib, 
karena memahami Al-Quran dan As-
Sunnah itu wajib. Tidaklah seseorang 
bisa memahami keduanya kecuali 
dengan bahasa arab. Dan tidaklah 
kewajiban itu sempurna kecuali 
dengannya (mempalajari bahasa arab), 
maka ia (mempelajari bahasa arab) 
menjadi wajib. Mempelajari bahasa 
arab, diantaranya ada yang fardhu „ain, 
dan adakalanya fardhu kifayah.  
Dorongan untuk belajar bahasa arab 
bukan hanya khusus bagi orang-orang 
di luar negara Arab. Bahkan para sala-
fush sholeh sangat mendorong manu-
sia (bahkan untuk orang Arab itu 
sendiri) untuk mempelajari bahasa ar-
ab. 
Umar bin Khaththab R.A berkata, 
“ P e l a j a r i l a h  b a h a s a  a r a b , 
sesungguhnya ia bagian dari agama 
kalian. 
Umar R.A juga mengingatkan para sa-
habatnya yang bergaul bersama orang 
asing untuk tidak melalaikan bahasa 
arab. Ia menulis surat kepada Abu Mu-
sa al-Asy‟ari, “Adapun setelah itu, pela-
jarilah Sunnah dan pelajarilah bahasa 
arab, i‟rablah al-Qur‟an karena dia (al-
Qur‟an) dari Arab. 
Dari Hasan Al-Bashari, beliau pernah 
ditanya, “Apa pendapat Anda tentang 
suatu kaum yang belajar bahasa arab?” 
Maka beliau menjawab, “Mereka ada-
lah orang yang baik, karena mereka 
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 Komik  Anak 
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 Dapur Alhusna 

Assalamualaikum warohmatullohi waba 
rokatuh 
 
Ahlan wa sahlan di dapur Al Husna  
bersama Ukhti Fatma …. 
 
Untuk memperkenalkan Dapur Al Husna 
kali ini akan mengajak  ummahat men-
coba resep yang unik 
tapi enak di rasa. Di 
cuaca yang indah me-
masuki  musim panas 
ini enaknya masakan 
yang berbau santan. 
Kali ini dapur alhusna 
menya j i kan resep 
“Buntil Daun Ang-
gur” . Buntil sendiri di 
ambil dari kata buntel 
y an g  a r t i n ya  d i 
bungkus. Biasanya buntil ini terbuat dari 
daun talas atau daun singkong. Karena 
di Kuwait ini susah untuk mendapatkan 
daun tersebut maka kita pakai daun 
anggur yang  lebih mudah di dapat dan 
tidak kalah enaknya dengan daun talas 
juga lho…. 
 
Bahan 
 1/2 kg ikan tongkol iris kecil kecil 

( bias diganti dengan ikan lain) 
 1 butir kelapa diparut 
 2 batang sereh iris halus 
 5 lembar daun jeruk iris halus 
 1 buah  tomat  iris halus 
 Garam secukupnya 
 Gula secukupnya 
 Daun anggur siap pakai di kemasan 

botol. 

 
Bumbu yang di haluskan 
 Bawang merah, bawang putih, cabe 

merah, kunyit dan jahe. 
 

Cara Memasak : 
 Ikan yang telah bersih di iris kecil di 

bumbui dengan bumbu halus , 
sereh, daun jeruk, tomat, 
garam, gula dan kelapa 
parut biarkan 1/2 jam dalam 
kulkas. 
 Keluarkan daun anggur 
dari botol, cuci bersih agar 
tidak terasa asam  
 Setelah 1/2 jam keluar-
kan ikan dari kulkas dan 
bungkus rapi dengan daun 
anggur satu persatu 
lakukan sampai habis 

ikannya. 
 Kukus ikan yang telah dibungkus ini 

sampai matang. 
 

Bumbu untuk Kuah : 
 Bawang merah, bawah putih, cabe, 

kemiri, ketumbar dan kunyit di ha-
luskan, dan di tumis sampai harum. 

 Setelah harum tambahkan `1 liter 
air santan (jika menggunakan san-
tan bubuk cukup 5 sendok makan 
santan) biarkan mendidih, tam-
bahkan garam, gula secukupnya. 

 Buntil yang telah matang di ma-
sukan dalam kuah santan biarkan 
sampai mendidih, angkat dan tam-
bahkan bawang goreng untuk-
menambah lezatnya hidangan 
buntil Al Husna .  
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 Dunia Hawa 

UKHTI, HIASILAH DIRIMU DENGAN ILMU 
 

 من يرد اهلل به خيرا يفقهه في الدين

 

“Barangsiapa dikehendaki kebaikan oleh Allah, niscaya Allah memberinya 
kefahaman agama (Hr. Muttafaq’alaih, dari Muawiyah) 

 
Akhwat fillah, sesungguhnya Allah telah memerintahkan hambanya laki-laki dan 
perempuan untuk saling menolong dalam kebaikan. Dan Allah telah mengatur 
syariatnya dengan sempurna dan mengirimkan kepada kita contoh yang terbaik, 
Rasulullah Muhammad Shallallahu 'alaihi Wa Sallam. 
  
Dan sebagai muslimah yang cerdas tentunya kita tahu dengan mengikuti syari-
atNya dengan cara mencontoh RasulNya akan menjadikan kita hamba-hambaNya 
yang istimewa. Untuk menjadi yang teristimewa di hadapan Allah, perlu kiranya 
setiap yang berhubungan dengan diri kita, kita kaitkan dengan Allah Subhanahu 
Wa Ta‟ala. Rasa rindu , cinta, benci, bicara kita, pergaulan kita, cara berpikir kita 
senantiasa satu dengan niat meraih ridhoNya. Untuk itu, belajar mengenal Allah 
dan kehendak-kehendakNya sangatlah perlu. Banyak cara untuk menuju kesana, 
kuatkan niat, kami mengajak bersama bergandengan tangan. 

  

Ukhti, mari kita cari teman yang bisa menambah kualitas ilmu, amal, dan 
ibadah kita, dan senantiasa mengingatkan kita kepada Allah Ta‟ala 
 

Ukhti, mari kita basahi bibir dan hati kita dengan berdzikir kepadanya 
 

Ukhti, mari kita menuntut ilmu Allah, yang akan mengajarkan kita tentang 
Islam, dan bisa menjadikan kita sebagai hambaNya yang istimewa 
 

Ukhti, mari kita jadikan taqwa sebagai pakaian kita. Dan marilah Ukhti ,kita 
berlomba-lomba dalam kebaikan untuk meraih ridhoNya 

 

Alhamdulillah Allah mudahkan kita untuk lebih mengenalNya di negeri perantauan 
kita ini, dengan banyaknya majelis-majelis ilmu yang ada di sekitar kita. Akhwat 
semua, ringankan langkahmu untuk mendatanginya agar Allah ringankan 
langkahmu menuju surga, ajak orang-orang yang kau cintai untuk mereguk 
manisnya. 
  
Akhwat yang kami cintai, di sini kami mencantumkan beberapa majelis taklim di 
Kuwait di halaman 23 bulletin Al Husna ini, yang insya Allah  kita bisa bergabung 
bersama dalam rangka merajut ukhuwah, bersama menuju surga . (Ummu Ridho) 
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 Alam  Islami 

L 
ebih dari 100.000 wanita 
Inggris kulit putih yang berusia 
rata-rata 27 tahun memilih 

menjadi Muslim, angka tersebut dua 
kali lipat dalam 10 tahun dengan rata-
rata usia 27 tahun karena mereka 
muak dengan konsumerisme dan imo-
ralitas. Koran terkemuka Inggris Daily 
dalam laporannya yang ditulis Jack 
Doyle menyebutkan terjadi gelombang 
pada wanita kulit putih muda meng-
adopsi agama Islam, tahun 2010 ter-
catat sekitar 5.200 orang di Inggris 
memilih Islam diantaranya adik ipar 
mantan PM Inggris Tony Blair. 
 
Lauren Booth, saudara ipar mantan 
Perdana Menteri Tony Blair, menarik 
perhatian luas ketika ia mengumumkan 
bahwa ia telah masuk Islam. Pengamat 
masalah Islam di Inggris, Hakimul 
Ikhwan, S.Sos., MA kepada kore-
sponden Antara London, menyebutkan 
fenomena bertambahnya jumlah Mus-
lim di Inggris, terutama White British ke 
Islam tidak bisa dilepaskan dari ting-
ginya intensitas dan masifnya publikasi 
mengenai Islam. 
 
Menurut dosen di Universitas Gajah 
Mada yang mengambil Phd di Essex 
University, mengatakan, jumlah 
masyarakat Muslim sejak beberapa 
dekade terakhir dan semakin mening-
kat signifikan dalam satu dekade ter-

akhir. Hakimul Ikhwan mengatakan 
menarik untuk melihat alasan sebagian 
wanita yang convert adalah karena 
Islam "membebaskan" mereka dari 
konsumerisme dan immoralitas dengan 
penggunaan burqah, jilbab, kerudung 
dan busana muslimah sejenisnya. 
 
Lagi-lagi berbasis spirit demokrasi dan 
individualitas, wanita berbusana mus-
limah banyak ditemui di berbagai kota 
di Inggris. Para immigran bisa dengan 
bebas berbusana muslimah. Kondisi ini 
menyajikan "cermin" bagi wanita 
Inggris menjawab problem konsumer-
isme dan kebiasaan pesta di kalangan 
muda Inggris, ujar sarjana sosiologi 
UGM Yogjakarta. 
 
Hakimul mengungkapkan muncul per-
tanyaan, mengapa Islam yang cender-
ung tampil dengan wajah negatif 
(radikal destruktif) justru diminati atau 
menarik "White British untuk Convert 
ke Islam" Fenomena ini bisa disebab-
kan oleh beberapa hal: 
 

Info Islam Mancanegara -  
Makin Banyak Wanita Inggris Menjadi Muslimah 
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  Menurut Hakimul Ikhwan, yang 
melakukan riset S3 nya Islamifikasi di 
Inggris dan Barat, pertama, prinsip-
prinsip Barat yang menekankan pada 
kreativitas dan kebebasan berfikir indi-
vidu memungkinkan individu-individu di 
Inggris untuk mempelajari (mengkaji) 
lebih dalam mengenai Islam 
 
Informasi yang sangat luas mengenai 
Islam bisa didapat melalui internet, ujar 
dosen sosialogi UGM, menambahkan 
selain itu, diskursus mengenai Islam 
dan masyarakat Muslim menjadi topik 
kajian dan penelitian yang semakin 
diminati di perguruan tinggi. Ketika 
Islam dikaji oleh individu dalam kerang-
ka akademik/ intelektual, maka sesuai 
dengan prinsip-prinsip keilmuan 
(scientific Barat) harus mengakses 
beragam sumber pemikiran (school of 
thoughts) dan mazhab yang be-
ragam (pros and cons).  
 
Hal ini memungkinkan tampilnya 
kekayaan tafsir, hikmah (wisdom), 
dan humanity dalam Islam. Islam 
y a n g  n o n r a d i k a l ,  d a m a i 
(peaceful), moderat dan pluralis 
semakin menarik perhatian 
masyarakat Barat, ujar salah satu 
pendiri MASIKA ICMI Yogyakarta, dan 
ketua Indonesian Moslem Association 
in Nottinghamshire-Leicestershire, UK. 
 
Kecenderungan ketertarikan terhadap 
Islam yang anti kekerasan dan moderat 
bisa dilihat misalnya dalam wacana 
dialog multi agama (multi-faiths dialog) 

s e r t a  u p a y a  u n t u k 
"mengarusutamakan" (mainstreaming) 
Islam yang non-Timur Tengah. 
Dikatakannya dalam konteks inilah, 
Indonesia menjadi primadona. 
 
"Wajah Islam Indonesia yang moderat, 
toleran dan sadar gender, misalnya 
menjadi "topik" utama yang diangkat 
oleh mantan PM Tony Blair dan Presi-
den AS Barrack Obama dalam kunjun-
gan mereka ke Indonesia," ujar Ha-
kimul Ikhwan, yang meraih Master di 
bidang Politics dan Social Policy di 
University of Nottingham, Inggeris. 
 
Sebagai bagian dari masyarakat Mus-
lim Indonesia, memiliki kesempatan 
besar yang luar biasa untuk menjadi-
kan ekspresi Islam Indonesia sebagai 
"mainstream" atau alternatif dari ek-

spresi Islam Timur Te-
ngah yaitu Islam adalah 
satu dalam kaitannya 
dengan Al-Qur'an, tetapi 
ekspresinya berbeda-
beda di Timur Tengah, 
India Pakistan dan Indo-
nesia. Selain faktor pub-
lisitas dan discourse Is-

lam yang menguat di tingkat global, 
faktor lain yang juga sangat menen-
tukan meningkatnya conversion ke 
Islam di kalangan White  British adalah    
meningkatnya jumlah para imigran 
Muslim di Inggris seperti dari Pakistan, 
Turki, Bangladesh, Timur Tengah, dan 
Asia seperti Indonesia dan Malaysia. 
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  Banyaknya imigran muslim tersebut 
membuat simbol-simbol Islam terse-
bar luas dan dapat ditemui di 
berbagai penjuru kota. Misalnya, 
Butcher Halal atau halal meat, pizza 
halal, dan lain sebagainya seperti ba-
nyaknya wanita di jalan yang me-
ngenakan jilbab 
 
Istilah "halal" telah menjadi "ikon" 
publisitas yang sangat efektif tentang 
Islam. Penjualan daging halal di su-

permarket seperti Tesco, Asda, dan 
Sainsburry, misalnya, membuat Men-
teri Pertanian Inggris harus menjelas-
kan kepada publik tentang pengertian 
daging halal atau halal meat. Dalam 
perkembangannya, halal meat tidak 
semata soal Islam, tetapi juga soal 
makanan yang sehat Healthy meat/
food, demikian Hakim. (Ummu 
Hukma) 

 
Diadopsi dari: republika.co.id 

Supermarket  Halal Food di Kota 
London. 

Dari Abu Hurairah Ra berkata: Bersabda  

Rasulullah SAW; Islam mula tersebar dalam 

keadaan dagang (asing), Dan ia akan kembali asing 

pula. maka beruntanglah orang-orang yang asing. 

 (H.R. Muslim) 
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 :َقاَل الَّنِبُّي َصَّلى الَّلُه َعَّلْيِه َوَسَّلَم 

 " ِإَذا َصَّلِج اْلَمْرَأُة َخْمَسَها ،
 َوَصاَمْج َشْهَرَها ، 
 َوَحِفَظْج َفْرَجَها ، 

 َوَأَطاَعْج َبْعَّلَها َفّْلَتْدُخْل  
 “ِمْن َأِّي َأْبَىاِب اْلَجَّنِت َشاَءْث
 ) رواه ابن حبان وصححه األلباني(

 

Rasulullah shallalahu’alaihi Wa sallam bersabda : 

“Jika seorang wanita menjaga sholat lima waktu, puasa di 

bulan Ramadhan, menjaga kemaluannya dan mentaati 

suaminya maka dikatakan kepada wanita tersebut : 

“Masuklah ke surga dari pintu mana saja  sesuai yang 

engkau kehendaki”. 

(HR.Ibnu Hibban, disahihkan Albani) 

 Doa &  Zikir 
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Healthy  Life 

Tip sehat ala Rosulullah 
 
Rasullulah adalah teladan yang sempurna, 
baik dalam berbagai aktivitas keseha-
riannya maupun pola hidup sehatnya. Tidak 
hanya kesehatan secara jasmani, tetapi 
juga mental, spiritual, dan 
sosial (sehat secara holistik). 
Untuk memperoleh kondisi 
yang sehat baik sehat jasmani 
dan sehat rohani, tentu ada 
aturan dan kebiasaan yang 
kita lakukan. Kalau pola hidup 
yang kita jalankan benar tentu 
berdampak pula pada kesehatan kita. 
 

Berikut ini tips sehat ala Rasulullah. 
1. SELALU BANGUN SEBELUM SUBUH 
Rasul selalu mengajak ummatnya untuk 
bangun sebelum subuh, melaksanakan 
sholat Sunah dan sholat Fardhu berjamaah. 
Hal ini memberi hikmah yang mendalam 
antara lain :  

Berlimpah pahala dari Allah  

Kesegaran udara subuh yang bagus un-
tuk kesehatan/ terapi penyakit TB 

Memperkuat pikiran dan menyehatkan 
perasaan 

 

2. AKTIF MENJAGA KEBERSIHAN 
Rasul selalu senantiasa rapi & bersih, tiap 
hari kamis atau Jum‟at beliau mencuci ram-
but-rambut halus di pipi, selalu memotong 
kuku, bersisir dan berminyak wangi. 
 

3.TIDAK PERNAH BANYAK MAKAN 
Sabda Rasul : “Kami adalah sebuah kaum 
yang tidak makan sebelum lapar dan bila 
kami makan tidak terlalu banyak (tidak 
sampai kekenyangan) “(Muttafaq Alaih) 
Dalam tubuh manusia ada 3 ruang untuk 3 
benda : Sepertiga untuk udara, sepertiga 
untuk air dan sepertiga lainnya untuk ma-
kanan. Bahkan ada satu tarbiyyah khusus 
bagi ummat Islam dengan adanya Puasa 

Ramadhan untuk menyeimbangkan 
kesehatan. 
 

4. GEMAR BERJALAN KAKI 
Rasul selalu berjalan kaki ke Masjid, pasar, 
medan jihad, mengunjungi rumah sahabat, 
dan sebagainya. Dengan berjalan kaki, ke-

ringat akan mengalir,pori-pori ter-
buka dan peredaran darah akan 
berjalan lancar. Ini penting untuk 
mencegah penyakit jantung. 
 

5. TIDAK PEMARAH 
Nasihat Rasulullah : “Jangan Marah” 
di-ulangi sampai 3 k a l i .  I n i 

menunujukkan hakikat kesehatan dan 
kekuatan Muslim bukanlah terletak pada 
jasadiyah belaka, tetapi lebih jauh yaitu 
dilandasi oleh kebersihan dan kesehatan 
jiwa. Ada terapi yang tepat untuk menahan 
marah :  

Mengubah posisi ketika marah, bila berdiri 
maka duduk, bila duduk maka berbaring. 

Membaca Ta„awwudz, karena marah itu 
dari Syaithon  

Segeralah berwudhu 

Sholat 2 Rokaat untuk meraih ketenangan 
dan menghilangkan kegundahan hati 
 
6. OPTIMIS DAN TIDAK PUTUS ASA 
Sikap optimis akan memberikan dampak 
psikologis yang mendalam bagi kelapangan 
jiwa sehingga tetap sabar, istiqomah dan 
bekerja keras, serta tawakal kepada Allah 
Subhanahu Wata‟ala. 
 
7. TAK PERNAH IRI HATI 

Untuk menjaga stabilitas hati & kesehatan 

jiwa, mentalitas maka menjauhi iri hati 

merupakan tindakan preventif yang sangat 

tepat.  

(Di kutip dari  Buku Panduan Diet Ala 
Rasulullah yang ditulis oleh Indra Kusumah 
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 Quiz  & Info 

SEKILAS INFO 
Kegiatan Keislaman di Kuwait 
 

1. Masjid Indonesia–Kuwait (Kompleks 
Public Authority For Youth and 
Sport – Belakang Al Omooma Hos-
pital – Old Riggae ). 

 Setiap Jum‟at jam 9.00-11.30 Am. 
Tahfidz Al Qur‟an untuk Bapak-
bapak. Pembimbing : Ustadz Abdul 
Ma‟bud, Bpk.Edi.Sb.  

 Tahfidz & Tahsin Al Qur‟an untuk 
Anak–Anak.Pembimbing: Ridho 
Romadhon, Bpk.Misrudin.  

 Kajian Islam Intensif untuk Akhwat & 
Ummahat. Pembimbing : Ustadzah 
Latifah Munawaroh . Materi :  
 Belajar Bahasa Arab. 
 Tilawah & Tafsir Al Qur‟an. 
 Materi Dasar–Dasar Keislaman. 

Hari Kamis dan Sabtu ( Ba‟da Ashar s/d 
Maghrib ) 

 TPA Masjid Indonesia Pembimbing : 

Ustadz Abbdul Ma‟bud- Bpk Mis-
rudin 

 

 2. Forum Kajian Muslimah Al HUSNA 
Kuwait (Rajut Ukhuwah, Bersama 

Menuju Syurga ) 
 Kajian Rutin Mingguan. 

Selasa jam 5.30 pm – 8.30 pm 
Tempat : Riggae Nurses Hostel 

 Pembimbing : Ustadzah Latifah  
Munawaroh 

 Kegiatan : Tilawah & Hafalan Al 
Qur‟an, Materi :  Fiqih, Hadits, Siroh, 
Tafsir, Kultum dll.  

 Untuk Umum : Akhwat dan Um-
mahat. 

 

3. Perkumpulan Pengajian Kuwait – 
KHOIRUNNISA 

 Setiap hari Selasa jam 9.00 pagi – 
12.00 siang. 

 Tempat : Jabriya/Mahboula 
 Pembimbing : Ummu Izzah, Ummu 

Hukma, Ummu Fatimah 
 Kegiatan : Tilawah Al Qur‟an, Kajian 

Materi – Materi Keislaman 
 Untuk Umum : Wanita 
 
Dan masih banyak lagi forum-forum 
kajian keislaman di Kuwait yang Insya  
Allah akan kita infokan di Buletin           
Al HUSNA edisi berikutnya.  
Semoga bermanfaat. 

Pilihlah jawaban yang tepat : 
 
1. Apa yang dimaksud dengan Perhia-

san Terindah? 
A..wanita cantik  B.wanita sholehah 
C. emas permata. 

 
2. Siapakah dalam bahasan utama, 

yang menginfaqkan seluruh kebunn-

ya ke jalan Allah SWT? 
A. Fatimah Binti Muhammad   
B. Abu Ad Dahdah     C. Umar  
 
Ketentuan jawaban : 
 Kirimkan jawaban ummahat ke 

email ini: alhusnakuwait@gmail.com 
 Siapa cepat kirim jawaban, Insya 

Allah hadiah menanti anda :) !!! 
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Sungguh indah taman surga ini 

 Kumpulan Akhwat mencari ridho IIahi 

 

 Ladang kasih sayang sebagai ukhuwah 

 Berbunga senyuman sebagai sedekah 
 Berpohon dzikir dan salawat kepada kekasih ummah 

 

 Harapannya menjadi muslimah yang kaffah 

 Ungkapannya semangat dan harap mencapai ridho 

Lilahi 

 Sajaknya ilmu dan qur'an sebagai qiroah 

 
 Ya Rabbi 

 Niatkan langkah kami 

 Menuju taman surga ini 

 Abadikan kami di surga yang kami rindui 

 Ya inilah taman kami AL HUSNA Taman surga 

yang kami cintai 


