
Assalamualaikum sahabat BUMI...
Bagaimana  kabarnya hari ini ?

Anak-anak sholih disituasi pandemi saat ini mengharuskan kita untuk tetap berada dirumah
bersama keluarga. Coba Ustadz, ustadzah mau tau kegiatan apa saja yang sering kalian
lakukan selama dirumah ?
Main seharian? Tidur seharian? atau liat TV seharian ?
Hemmm..semoga kalian tidak termasuk anak yang melakukan kegiatan di atas yaa...karena
untuk menjadi anak yang sholih kalian harus bisa membagi waktu dengan baik. Waktu untuk
kegiatan pribadi, kegiatan belajar, kegiatan ibadah, maupun waktu untuk membantu orang
tua. Nah anak-anak sholih hari ini kita akan bersama belajar tentang tips mengatur waktu
dengan baik...So.. simak yaa....
Allah SWT berfirman dalam Alquran surat Al-'Ashr

 َوٱْلَعْصرِ
.

َن لَِفى خُْسرٍ ِإنَّ ٱْإلِنَسٰ
,

ْبرِ ِت َوتََواَصْو۟ا بِٱْلحَقِّ َوتََواَصْو۟ا بِٱلصَّ ِلحَٰ
ٰ
 ِإالَّ ٱلَِّذيَن َءاَمُنو۟ا َوَعِملُو۟ا ٱلصَّ

Artinya :
1.Demi masa. 2.Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. 3.Kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati
kebenaran dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.

Berikut adalah beberapa tips agar kita tidak menjadi orang yang rugi :
1.  Hilangkan kebiasaan menunda-nunda
Perbuatan suka menunda tidaklah baik, namun bila menunda suatu pekerjaan untuk melakukan
ibadah wajib kepada Allah seperti shalat, maka hal tersebut diperbolehkan. Dalam Sya’ir Arab
disebutkan : “Janganlah engkau menunda-nunda amalan hari ini hingga besok. Seandainya
besok itu tiba, mungkin saja engkau akan kehilangan.”

2. Dahulukan yang wajib
Allah menyukai orang-orang yang senantiasa bertakwa kepadanya, dan ketakwaan tersebut
berada pada perbuatan yang diwajibkan dan diharamkan oleh Allah. Dan untuk menjadi
orang yang tidak merugi, alangkah baiknya jika kita mendahulukan apa yang menjadi
kewajiban bagi kita sebagai umat muslim. Apabila amalan-amalan yang wajib telah
terpenuhi, barulah kita boleh mengerjakan amalan-amalan sunnah dan mubah lainnya yang
dapat mendatangkan kebaikan bagi kita
3. Selesaikan pekerjaan tepat waktu
Jika kita memiliki sebuah pekerjaan yang waktu penyelesaiannya dapat diselesaikan pada
saat itu juga, maka akan lebih baik apabila pekerjaan tersebut diselesaikan tepat waktu, dan
tidak menunda-nunda waktu penyelesaiannya karena ketika kita menunda satu pekerjaan
bisa bikin berantakan aktivitas selanjutnya. Catet yaa..!
4. Meninggalkan aktivitas yang tidak bermanfaat
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda : “Di antara
kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat.” (HR. Tirmidzi)
5. Membuat jadwal kegiatan
Agar waktu yang kita miliki dapat berguna dan terisi dengan hal yang bermanfaat, ada
baiknya jika kita membuat daftar kegiatan tentang apa saja yang harus kita lakukan setiap
hari.

Nah gimana anak-anak sudah makin semangat untuk menjadi anak sholih ? Yuk, awali
dengan mengatur waktu. Islam, mengajarkan kita untuk menjadi manusia yang berdisiplin,
ngga malesan dan selalu bersemangat menjalankan amal sholih.

Keep Your Time!
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Mohon simpan baik-baik buletin ini, di dalamnya ada lafadz Allah SWT 01Mohon simpan baik-baik buletin ini, di dalamnya ada lafadz Allah SWT 02

Alhamdulillah, Barakallah
untuk ananda yang sudah
berprestasi !

Penanggung Jawab: Usth. Samsul Hudha, S.Pd.I l Dewan Redaksi Ust.Samsul Hudha, S.Pd., Ust. Basuki, Ust. Fatkhussarifin, Usth. Wiwin,
Usth. Irfah Hidayah, Usth. Kiki Pramudiyanti,M.Pd, Usth. Dyah Antikasari, S.Pd, Usth. Proboningrum, S.Pd, Usth. Woro Andini, S.Pd,

Usth. Masruroh, S.Pd, Usth. Betty Rachmawaty, S.Pd Usth. Jessica Yusup, S.Pd, Usth. Nia Saputri, S.P, Usth.
Elmira Tita U., S.Pd, Usth.Bunga Umi L, S.Pd, Usth.Bekti Pangestut l Pimred: Usth.Masruroh, S.Pd Layout : Usth.Bekti  Pangestuti,

Penulis: Usth. Masruroh, S.Pd, Usth.Bekti Pangestuti l Kontributor: SD Muhammadiyah Inovatif Merotudan

"Waktu bagaikan pedang jikalau kamu tidak bisa menggunakan pedang itu maka
pedang itu sendiri yang akan menghunusmu."

Quotes of the day


