Teka-Teki Silang : Para Muslimah Teladan
Adik-adik, tahukah kamu, sejak dahulu, umat Islam memiliki para muslimah yang berhati luhur,
lho! Mereka tangguh dan gigih berjuang mendampingi kaum Muslim dalam menegakkan
agama Islam. Para muslimah ini juga sabar dan tidak mengeluh ketika mengalami kesusahan.
Siapa sajakah para muslimah teladan ini?
Ayo, cobalah mengisi teka-teki silang ini! Gunakan kata dalam kotak daftar kata untuk
mengisi TTS. Petunjuk lain, cobalah untuk menjawab pertanyaannya.
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· Sarah
· Aisyah
· Sumayyah
· Masyitoh
· Khadijah
· Rahmah
· Maryam
· Hajar
· Asiya
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Mendatar
1 Dia adalah sahaya Firaun. Firaun mengancam menghukumnya

dan keluarganya karena beriman kepada Allah dan RasulNya.
Namun, dia tetap teguh memegang keimanannya.
Pengorbanannya dilandasi oleh keikhlasan dan keimanan pada
Allah.

Menurun
2 Dia berasal dari keluarga miskin. Dia dan keluarganya
disiksa oleh kaum musyrikin Mekah saat itu karena
mempertahankan keimanannya. Dialah orang
pertama yang mati syahid dalam Islam.
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Dia adalah istri Firaun, seorang raja Mesir lalim dan
menganggap dirinya Tuhan. Tetapi walaupun dibawah
kekuasaan suami yang zalim, dia tetap bertahan menjadi hamba
Allah yang shaleh.
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Dia adalah istri Nabi Ibrahim AS. Dia dikenal akan
kesetiaan yang luar biasa pada suaminya dan sangat
ramah terhadap para tamu.
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Dia adalah ibunda Nabi Isa AS. Dia menerima cobaan Allah
untuk mengandung dan melahirkan bayinya sendirian. Namun
semua dilaluinya dengan pasrah dan berserah-diri kepada
Allah.
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Dia adalah istri nabi Ayub AS. Dia seorang isteri yang
sabar. Dia tetap setia menjaga Nabi Ayub AS
khususnya ketika Nabi Ayub AS ditimpa penyakit
yang dideritanya begitu lama.
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Dia adalah istri Nabi Ibrahim AS dan juga Ibunda Nabi Ismail
AS. Dia menghadapi ujian berada di gurun tandus bersama Nabi
Ismail tanpa makanan dan minuman. Semua dihadapinya
dengan penuh tawakal tanpa sangsi sedikit pun akan kehebatan
dan Maha Pengasihinya Allah.
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Dia adalah istri Rasulullah yang sangat cerdas dan
hebat. Dia hapal ribuan hadis Rasulullah. Dia jualah
yang merawat Rasulullah ketika sakit hingga
menjelang wafatnya.
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Dia adalah isteri pertama Nabi Muhammad. Dialah orang yang
pertama beriman dan langsung mempercayai kerasulan
Muhammad SAW disaat yang lain masih mengingkari dan
mencemoohnya. Dia rela mengorbankan jiwa dan hartanya
untuk dakwah Rasullullah.
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