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Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang 

beriman yaitu orang-orang yang khusyu dalam

sholatnya dan orang-orang yang menjauhkansholatnya dan orang-orang yang menjauhkan

diri dari perbuatan dan perkataan yang tiada

berguna. 

(Al-Quran: Surat Al-Mu`minun ) 



Ilmu yang pertama kali di angkat dari

muka bumi ialah kekhusyuan.muka bumi ialah kekhusyuan.

(HR. At-Tabrani ) 



Shalat Rasulullah SAW

• sholatnya benar-benar dijadikan keindahan

• terjadi komunikasi yang penuh kerinduan dan
keakraban dengan Allah

• Ruku, sujudnya panjang• Ruku, sujudnya panjang

• ingin memberikan yang terbaik sebagai rasa 
syukur terhadap Tuhannya

• Sholatnya tepat pada waktunya

• sholatnya itu teraplikasi dalam kehidupan sehari-
hari



Ciri orang yang khusyu’ dalam shalat

• Sangat menjaga waktunya

• Niatnya ikhlas

• Cinta kebersihan

• Tertib dan disiplin• Tertib dan disiplin

• Selalu tenang dan tuma’ninah

• Tawadhu’

• Tercegah dari perbuatan munkar



Khusyu’ dan Riya’

• Fahami arti dan makna bacaan shalat agar 

terhalang dari riya’

• Ketakutan dari riya’ jangan menghalangi kita

dari ibadahdari ibadah

• Hasil dari shalat yang khusyu’ adalah akhlak

yang baik



Parenting TipsParenting Tips



Seorang wanita tidak dihalangi untuk

berkarir namun jangan sampai lupaberkarir namun jangan sampai lupa

kodratnya sebagai ibu



Ajaklah anak kita berbicara mengenai

permasalahan-permasalahan dipermasalahan-permasalahan di

sekolah dan berikan solusi yang 

disepakati bersama



Berhentilah mengeluh anak kita rewel, 

berikan game mendidik agar anak kitaberikan game mendidik agar anak kita

tenang



Ajarkan dan contohkan, bukanAjarkan dan contohkan, bukan

perintahkan



Ajarkan dan contohkan, bukanAjarkan dan contohkan, bukan

perintahkan



Cara terbaik mengajarkan agar anak

bermurah hati adalah denganbermurah hati adalah dengan

memberi contoh



Jika tiba-tiba teringat tentang anakJika tiba-tiba teringat tentang anak

kita, bacakanlah Al-fatihah



Kecerdasan intelektual dan emosi

merupakan dua hal yang harus dibinamerupakan dua hal yang harus dibina

sejak anak usia dini



7 Tahun pertama seringlah bermain dengannya, 

7 tahun kedua disiplinkan dia, 7 tahun kedua disiplinkan dia, 

7 tahun ketiga berdiskusilah dengannya



#Hadits Wanita



“Bukanlah Wanita itu jika datang haidh

tidak boleh shalat dan berpuasa”tidak boleh shalat dan berpuasa”



“Dunia adalah perhiasan dan sebaik-

baik perhiasan adalah wanita

shalehah”shalehah”

(HR. Muslim)



“Sesungguhnya aku tidak menyentuh

tangan dengan wanita

(HR Ahmad, 6/357 dalam shahihul(HR Ahmad, 6/357 dalam shahihul

jami’ no. 2509)



“Wanita itu adalah aurat, jika ia keluar

rumah, maka syaithan akan

menghiasinya” menghiasinya” 

(HR. Tirmidzi no.1173)



“Janganlah seorang laki-laki dan

wanita berkhalwat, sebab syaithanwanita berkhalwat, sebab syaithan

menemaninya”



“Aku melihat di surga begitu banyak

orang miskin, dan melihat ke nerakaorang miskin, dan melihat ke neraka

begitu banyak wanita” 



“Rasulullah SAW telah melaknat laki-

laki yang menyerupai wanita dan

wanita yang berpenampilan sepertiwanita yang berpenampilan seperti

laki-laki (HR Bukhari)



Ada kisah wanita yang masuk ke

neraka karena seekor kucing namun

ada juga yang masuk surga karenaada juga yang masuk surga karena

seekor anjing



Imam Muhammad bin sa’ad mencatat

ada lebih dari 700 wanita yang 

meriwayatkan hadits dari Rasulullahmeriwayatkan hadits dari Rasulullah

SAW



Awesome Pictures







































#Nasihat Islam



“Empat hal yang menghambat

datangnya rezeki :

1. Tidur di waktu pagi1. Tidur di waktu pagi

2. Sedikit Shalat

3. Malas-malasan

4. Berkhianat”

(Ibnu Qayyim Al-Jauziyah)



“Tali hubungan iman paling kuat

adalah cinta karena Allah dan benciadalah cinta karena Allah dan benci

karena Allah”

(HR Tirmidzi)



“Belum pernah terlihat, ada obat yang 

lebih mujarab bagi dua orang yang lebih mujarab bagi dua orang yang 

sedang jatuh cinta selain menikah”

(HR. Thabrani)



Shadaqallah Al’adzim


