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Allah memberiku pakaian 

Pakaian yang kamu kenakan pun 

Adalah pemberian Allah 

 

Tahukah kamu dari apa pakaian itu 

dibuat? 
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Pakaian berasal dari 

tanaman kapas 

 

Kapas lalu dipintal 

menjadi benang 

Alat Pemintal Benang 

Lalu benang 

ditenun menjadi 

kain 

Alat Tenun Bukan Mesin 
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Ada baju kaos untuk bermain, 

ada celana panjang… 

dan lain-lain. 

 

 

 

 

 

Dari kain lalu  

dijahit dan dibuat 

berbagai macam 

pakain yang kita 

kenakan 
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Pakaian adalah salah satu nikmat dar

nikmat-nikmat Allah. 

Kita mengenakan berbagai jenis 

pakaian. 

Pakaian digunakan untuk melindungi 

tubuh kita dari udara dingin dan 

panas sinar matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

Ketika udara dingin…. Kita 

menggunakan jaket atau 

pakaian yang tebal dan hangat

5 

Pakaian adalah salah satu nikmat dari 

Kita mengenakan berbagai jenis 

Pakaian digunakan untuk melindungi 

tubuh kita dari udara dingin dan 

ebal dan hangat 



Ketika hujan... kita 

mengenakan jas hujan 

 

 

 

 

 

 

Pakaian juga melindungi kita dari 

terik matahari 

 

 

 

Juga dari sengatan binatang 

berbahaya 

Pakaian juga melindungi kita dari 
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Allah memberiku 

pakaian. 

Pakaian yang kamu 

kenakan itu pun adalah 

pemberian dari Allah 

juga 

Pakaian itu juga berfungsi sebagai 

perhiasan 

Bagi kaum Muslimin, pakaian itu 

memiliki fungsi yang sangat penting 

Allah berfirman, yang artinya: 

“Hai anak Adam
, 
sesungguhnya Kami 

telah menurunkan kepadamu 

pakaian untuk menutup auratmu dan 

dan pakaian indah untuk perhiasan” 

(QS Al-A’raf [7] : 26) 
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Ya… pakaian itu untuk menutup 

aurat.  Apakah aurat itu? 

Aurat itu adalah anggota badan  kita 

yang tidak boleh terlihat oleh orang 

lain kecuali mahram kita. 

Makanya… bagi perempuan harus 

mengenakan jilbab yang 

longgar dan tidak 

menyerupai laki-laki 

Bagi yang laki-laki, 

harus berpakaian 

sopan, tidak terlalu  

panjang melewati mata kaki. Dan 

juga  tidak menyerupai anak 

perempuan  

n itu untuk menutup 

Aurat itu adalah anggota badan  kita 

yang tidak boleh terlihat oleh orang 

Makanya… bagi perempuan harus 

. Dan 
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Aku menyukai 

pakaian yang 

bersih 

 

Pakaian kotor yang 

telah kupakai, 

kusimpan di keranjang 

cucian 

 

Sedangkan pakaian 

yang bersih dan 

telah dicuci, kulipat 

dengan rapi  

 

Setelah disetrika, 

kumasukkan ke dalam  

lemari 
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Alllah memberiku pakaian, dan 

juga memberimu pakaian.  

Kita harus bersyukur kepada 

Allah atas nikmat pakaian ini 

 

Makanya ketika berpakaian kita 

membaca doa: 
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“Segala puji bagi Allah yang 

memberi pakaian ini kepadaku 

sebagai rizki dari-Nya, tanpa daya 

dan kekuatan dariku.” 

ketika berpakaian kita 
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“Segala puji bagi Allah yang 

memberi pakaian ini kepadaku 

Nya, tanpa daya 
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Lalu kita mulai mengenakan pakaian 

dari anggota badan sebelah kanan 

Ketika akan menanggalkan pakaian, 

kita mengucapkan   �2���3 45�   

“Bismillah” 

Lalu mulai melepaskan pakaian dari 

anggota badan sebelah kiri. 

Kita harus senantiasa 

bersyukur... agar 

Allah menambah 

nikmat-Nya kepada 

kita 

Dan kita juga takut akan murka 

Allah... maka kita harus mengenakan 

pakaian yang Allah sukai 
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Aku adalah seorang muslim 

Makanya aku berpakaian dengan 

pakaian seorang muslim 

Agar Allah mencintaiku 

 

Kata Allah di dalam Al-Qur’an:

“Dan pakaian takwa itulah yang 

paling baik. Yang demikian itu adalah 

sebahagian dari tanda-tanda 

kekuasaan Allah, mudah-mudahan 

mereka selalu ingat.” 

 (QS Al-A’raf [7] : 26) 

 

 

 

Aku adalah seorang muslim  

dengan 

 

 

Qur’an: 

Dan pakaian takwa itulah yang 

paling baik. Yang demikian itu adalah 

tanda 

mudahan 
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Allah memberiku pakaian

untuk menutup auratku

Dan aku pun malu 

jika auratku terlihat

 

Kamu juga kan... ?

 

Alhamdulillah... 
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Allah memberiku pakaian 

auratku 

Dan aku pun malu  

jika auratku terlihat 

Kamu juga kan... ? 



 

Jawablah pertanyaan berikut: 

1. Pakaian adalah salah satu dari 

...................  Allah. 

2. Kita mengenakan pakaian dengan 

anggota badan sebelah ................. 

terlebih dahulu. 

4. Kita melepaskan pakaian dengan 

anggota badan sebelah ................. 

terlebih dahulu. 

5. Doa apa yang dibaca ketika hendak 

berpakaian? 

6. Doa apa yang dibaca ketika hendak 

melepas pakaian? 

7. Bagaiamanakah pakaian anak 

muslim? 



 

 

 

 

Bacaan Anak Muslim 
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