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A 
llahu Akbar,  

Allahu Akbar, Allahu 

Akbar... 

Laa Ilaaha illallah.. Allahu 

Akbar 

Allahu Akbar wa lillahil hamd... 

 

Assalamu’alaikum teman-teman... 
Alhamdulillah, sebentar lagi kita 
akan memasuki hara raya kedua 
bagi umat Islam. Kalian pasti tahu 
kan...? Selain hari raya Idul Fitr 
pada tanggal 1 Syawal, kita juga 
punya satu hari raya lagi, yakni Idul 
Adha, yang jatuh pada tanggal 10 
Dzulhijjah. Nah, pada hari itu, 
jutaan kaum Muslimin berkumpul di 
Makkah untuk menunaikan rukun 
Islam yang kelima, yakni ibadah haji. 
Sepuluh hari-hari di awal bulan 
Dzulhijjah itu adalah hari-hari yang 
penuh berkah. Kita dianjurkan 
untuk banyak-banyak beribadah dan 
mengerjakan amal shalih. 
 
Hari raya itu juga disebut hari raya 
kurban, karena waktu itu bagi kaum 
muslimin yang mampu, dianjurkan 
untuk memotong hewan kurban, 
seperti kambing, domba, sapi, 
kerbau dan unta. Ibadah kurban ini 
meneladani kisah Nabi Ibrahim    , 
yang ikhlas dan sabar menjalankan 
perintah Allah melalui mimpi beliau, 
untuk menyembelih anaknya, Nabi 
Ismail u  . Nabi Ismail  pun mentaati 
perintah Allah dan ayahnya, 
bersabar atas ujian itu. Tetapi 

setelah nyata ketaatan dan 
kesabaran keduanya dalam 
menjalankan perintah Allah, maka 
Allah pun mengganti Nabi Ismail  u 
dengan sembelihan lain, yaitu 
seekor domba gemuk dari surga. 
Seperti hari raya Idul Fitri, pada 
hari raya Idul Adha pun kaum 
Muslimin berkumpul di tanah 
lapang atau di masjid-masjid untuk 
shalat Ied berjama’ah. Begitu 
banyak orang berkumpul, dan 
semuanya bergembira. Kalian juga 
jangan lupa ya... ikut ayah dan ibu 
ke tanah lapang.  
 
Alhamdulillah 
teman-teman... 
Allah telah 
memberikan kita 
dua hari raya, 
Idul Fitri dan 
Idul Adha, agar kita dapat 
merayakannya, bersenang-senang 
dan bergembira bersama seluruh 
kaum Muslimin. Karena itu kita 
tidak butuh perayaan-perayaan 
lainnya. Bahkan kita tidak boleh 
ikut merayakan hari-hari raya 
lainnya, apalagi hari raya agama lain, 
seperti Natal dan Tahun Baru. 
Allah telah memilihkan hari raya 
yang terbaik bagi kita, dan kita 
mentaatinya. Alhamdulillah.... (red-
bam) 

………

Assalaamu’alaykum… Assalaamu’alaykum… Assalaamu’alaykum…    

Apakabar temanApakabar temanApakabar teman---
teman, semoga    Alloh teman, semoga    Alloh teman, semoga    Alloh 
memberkahi k i ta   memberkahi k i ta   memberkahi k i ta   
semua. Aloohumma semua. Aloohumma semua. Aloohumma 
aaamiinaaamiinaaamiin   

Alhamdulillaah…, edisi Alhamdulillaah…, edisi Alhamdulillaah…, edisi 
ini jurnal kita akan   ini jurnal kita akan   ini jurnal kita akan   
membahas Idul Adha membahas Idul Adha membahas Idul Adha 
yang akan kita      yang akan kita      yang akan kita      
rayakan sebentar lagi,  rayakan sebentar lagi,  rayakan sebentar lagi,  
kisah seputar ka’bah, kisah seputar ka’bah, kisah seputar ka’bah, 
adab tidur, apel dan adab tidur, apel dan adab tidur, apel dan 
khasiatnya, serta tak khasiatnya, serta tak khasiatnya, serta tak 
ketinggalan belajar ketinggalan belajar ketinggalan belajar 
menggambar perahu menggambar perahu menggambar perahu 
dan menulis Arab.dan menulis Arab.dan menulis Arab.   

Selamat membaca Selamat membaca Selamat membaca 
dan selamat hari raya dan selamat hari raya dan selamat hari raya 
Idul  Adha, temanIdul  Adha, temanIdul  Adha, teman---
teman...teman...teman...   
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B agi teman-teman pembaca setia Bacaan Anak Muslim  yang ingin berbagi dengan teman-teman lainnya dimana saja, bisa 
mengirimkan artikel kepada kami. Artikel itu bisa berupa profil “Aku si Muslim Kecil” atau pengalaman menarik, hasil 
karya atau percobaan yang kamu lakukan, liputan mengenai kegiatan sekolah, dan lain-lain yang sesuai dengan tema 
Jurnal kita ini.  

Kalian dapat mengirimkannya ke: bam@raudhatulmuhibbin.org dengan mencantumkan identitas: nama, umur, kelas, alamat 
rumah atau sekolah. Jangan lupa mencantumkan foto yang berhubungan dengan artikel yang kamu kirimkan, maksimal 
berukuran 500 x 500 px. Tapi bukan gambar mahluk benyawa lo0hh. Kalian boleh meminta bantuan pada ayah dan ibu untuk 
membuatnya.  Kami tunggu hasil karyamu ya… 

ttd 

Redaksi BAM 

T 
eman-teman, tahukah kalian apa 

Ka’bah itu? Ka’bah adalah sebuah 

bangunan yang terletak di kota 

Makkah, dan menjadi kiblat ketika 

shalat bagi  kaum Muslimin di seluruh dunia. 

Pada awal bulan Dzulhijjah, atau dikenal 

dengan musim haji, Ka’bah dikunjungi oleh 

jutaan kaum Muslimin dari seluruh dunia, 

untuk menunaikan ibadah haji. Semoga Allah 

memudahkan kita semua untuk dapat 

menyusul mereka kelak. 

 Tapi tahukah teman-

teman, Ka’bah telah ada sejak 

dulu, jauh sebelum lahirnya 

Nabi Muhammad r      ?  

 Ya, Ka’bah adalah 

sebuah masjid yang pertama 

kali dibangun untuk umat 

manusia, yang didirikan oleh 

Nabi Ibrahim     dan Nabi Ismail—u a atas 

petunjuk Allah. Kalau sekarang Ka’bah 

dikelilingi oleh masjid        Al-Haram, dahulu 

hanya dikelilingi lembah dan bukit-bukit 

gersang. Pada saat membangunnya, malaikat 

Jibril datang membawa sebuah batu untuk 

diletakkan pada bangunan itu. Batu itu 

dikenal dengan nama Hajar Aswad. 

Dahulu ketika dibawa bersama Nabi 

Adam u     ketika turun dari 

Surga batu itu berwarna 

putih, namun kemudian berubah menjadi 

hitam karena dosa-dosa anak keturunan Nabi 

Adam    u .  

  

Pada tahun kelahiran Nabi    Muhammad r    , 

pasukan bergajah dari Yaman yang dipimpin 

oleh Abrahah menyerang Makkah. Hal itu 

dilakukan untuk menghancurkan Ka’bah. 

Kisahnya didahului dengan rasa iri Raja 

Abrahah. Dia ingin orang-orang 

tidak lagi berhaji ke Ka’bah di kota 

Makkah, akan tetapi ke kota San’a 

di Yaman. Maka dibangunlah 

sebuah gereja yang megah. Namun 

seseorang dari suku Quraisy ingin 

merendahkan gereja itu, dan buang 

hajat di gereja kemudian melarikan 

diri. Raja Abrahah pun marah dan 

menyiapkan pasukan gajahnya 

untuk menyerang Makkah. 

 Namun Allah mengagalkan usaha Raja 

Abrahah dan mengirimkan burung-burung 

Ababil yang menghujani mereka dengan batu-

batu kecil dari tanah yang terbakar. Dan 

siapa saja yang terkena batu itu pasti mati 

dengan tubuh yang mengenaskan.  Allah 

mengabadikan kisah ini dalam Al-Qur’an 

surat Al-Fiil. 
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 Pada masa sebelum kenabian    

Muhammad r    , tepatnya ketika beliau berusia 

35 tahun, orang-orang Quraisy merenovasi 

Ka’bah, karena khawatir roboh akibat banjir 

besar yang terjadi, juga takut ada orang yang 

mencuri di Ka’bah karena bangunannya yang 

rendah. Mereka pun sepakat 

untuk merobohkan Ka’bah dan 

membangunnya kembali. Nabi 

pun ikut membantu dengan 

mengangkat batu-batu waktu 

itu. 

Kemudian ketika hendak 

meletakkan batu Hajar Aswad, 

kaum Quraisy berselisih, siapa 

yang pantas meletakkan batu 

itu di tempatnya. Hampir saja 

terjadi pertumpahan darah 

ketika itu. Kemudian salah 

seorang dari mereka, yakni Abu Umayyah bin 

Al-Mughirah Al-Makhzumi menyarankan, 

siapapun yang masuk melalui pintu masjid, maka 

dia lah yang akan memberikan keputusan bagi 

perkara tersebut. 

 Lalu Allah menakdirkan Nabi Muhammad 

yang masuk pertama kali melalui pintu. Beliau 

pun diminta untuk menjadi hakim atas perkara 

mereka. Mereka semuanya ridha, karena beliau 

selalu dikenal sebagai Al-Amin, yaitu orang 

yang terpercaya. Lalu beliau meminta selembar 

kain selendang dibentangkan, dan menyuruh 

masing-masing pemuka 

kabilah memegang 

ujung kain tersebut. 

Setelah itu beliau mengambil Hajar 

Aswad dan meletakkannya ke dengah-

tengah kain, lalu digotong menunju ke 

tempat peletakannya. Kemudian 

dengan tangan Nabi     pula lah 

Hajar Aswad diletakkan pada 

tempatnya. 

 

Ka’bah sejak zaman dahulu hingga 

sekrang dan akan datang, akan selalu 

menjadi kiblat kaum Muslimin, dan 

sejak dulu selalu dikunjungi oleh 

manusia untuk melaksanakan ibadah 

Haji. Rasulullah  r telah 

mengabarkan kepada kita,  bahwa 

Ka’bah hanya akan dihancurkan oleh 

seseorang dari Ethiophia yang bernama 

Dzussuwaiqatain batu demi batu, maka itu 

berarti kiamat akan segera terjadi. (red-

bam)   

 

 

 

Maraji: Qishashul Anbiya (id) oleh Ibnu Katsir; Ar-

Rahiq al-Makhtum (id) oleh Syaikh Syafiurrahman 

al-Mubarakfuri. 
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’’’

Bismika Allahumma Amuutu Wa ahya 

"Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku 

hidup."  

S 
ubhannaAllooh...Walau bentuknya 
mungil namun apel punya manfaat 
yang besar lho teman-teman….. Makan 
satu apel sehari bisa bikin tubuh     

tambah sehat. Nggak hanya itu aja, apel 
juga bisa membantu menjaga kesehatan hati 
dan membantu mencegah kanker usus. 

Nah, ada baiknya kita tahu 
apakah Apel itu. Apel 
adalah buah dari genus 
Malus yang    termasuk   
family Rosaceae.  
 Apel, khususnya kulit-

nya, diyakini kaya akan quercetin, zat anti 
oksidan kuat yang mampu mengurangi 
perkembangan dan penyebaran sel kanker. 

 Teman-teman tahu tidak bahwa  apel 
memiliki sejumlah khasiat, yaitu sebagai  
berikut : 

Menurunkan kolesterol 

Membantu pencernaan 

Menstabilkan gula darah 

Sebagai “sikat gigi” alami 

Membantu penurunan berat badan 

Apel mengandung pektin yaitu sejenis serat 
yang larut dalam air. Pektin ini (di dalam 
tubuh) akan mengikat LDL (kolesterol jahat) 
yang kemudian terbuang oleh sistem        
metabolisme tubuh. Dengan kandungan 
serat yang tinggi, apel dapat menstabilkan 
kadar gula darah sehingga dapat juga   
mengendalikan nafsu makan. 

 

Jus apel juga diyakini dapat 
membunuh virus-virus         pen-
yebab infeksi sehingga tubuh 
menjadi lebih kebal    terhadap 
influenza serta infeksi lainnya. 
Serat pada apel juga membantu pergerakan 
saluran pencernaan,      sehingga mencegah 
sembelit. 

 

Mengunyah apel juga membantu           
membersihkan gigi di samping kandungan 
vitamin C yang tinggi yang dapat          
membantu mencegah gusi berdarah. Selain 
vitamin C dan serat, apel juga kaya dengan 
vitamin A dan karbohidrat.(red-bam) 
 

KhasiaKhasiaKhasiattt   Apel Apel Apel    
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Sunnah Berucap Baik Sunnah Berucap Baik Sunnah Berucap Baik    

D 
alam Islam, tidur pun ada 

adab nya lho teman-

teman... 

Apa sajakah itu? 

Disunnahkan berwudhu' 

sebelum tidur, dan berbaring 

miring sebelah kanan. Al-Bara' bin 

`Azib  menuturkan, Rasulullah    

bersabda: "Apabila kamu akan tidur, maka 

berwudlu'lah sebagaimana wudlu' untuk shalat, 

kemudian berbaringlah dengan miring ke sebelah 

kanan..." Dan tidak mengapa berbalik kesebelah 

kiri nantinya.  

 

Mengibaskan sprei tiga kali  sebelum         
berbar ing ,  berdasarkan  had i t s  Abu             

Hurairah      bahwasanya Rasulullah  .    bersabda: 

"Apabila seorang dari kamu akan tidur pada tempat 

tidurnya, maka hendaklah mengirapkan kainnya pada 

tempat tidurnya itu terlebih dahulu, karena ia tidak 

tahu apa yang ada di atasnya..." Di dalam satu ri-

wayat dikatakan: "tiga kali". (Muttafaq`alaih). 

 

Makruh tidur tengkurap. Abu Dzar  .          

menuturkan :"Nabi pernah lewat melintasi aku, 

dikala itu aku sedang berbaring tengkurap. Maka 

Nabi      membangunkanku dengan kakinya sambil 

bersabda: "Wahai Junaidab (panggilan Abu Dzar),       

sesungguhnya berbaring seperti ini (tengkurap) adalah 

cara berbaringnya penghuni neraka". (H.R. Ibnu   

Majah dan dinilai shahih oleh Al-Albani). 

Ketika hendak tidur jangan lupa        

mengumpulkan dua tapak tangan. Lalu 

ditiup dan dibacakan Qul huwal-lahu 

ahad, Qul a’uudzu birabbil falaqi 

dan Qul a’uudzu birabbin naas.     

Ke-mudian dengan dua tapak tangan 

mengusap tubuh yang dapat dijangkau 

dengannya. Dimulai dari kepala, wajah 

dan tubuh bagian depan tiga kali  (HR. Al

-Bukhari 9/62 dengan Fathul Baari dan Muslim 

4/1723) 

Dan membaca doa ya     

Bismika Allahumma Amuutu Wa ahya 
" Dengan menyebut nama-Mu ya Allah, aku 

mati dan aku hidup." (HR. Al Bukhari) 

 
 

Nah...ketika bangung tidur jangan lupa juga untuk 

membaca doa: 

"Alhamdu Lillahilladzii Ahyaanaa ba'da maa 

Amaatanaa wa ilaihinnusyuuru" 

"Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami 

setelah kami dimatikan-Nya, dan kepada-Nya lah 

kami dikembalikan." (HR. Al-Bukhari).(red-bam) 

 

Maroji’:  Al-Qismu Al-Ilmi, penerbit Dar Al-Wathan, penulis 

Syaikh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz,  

 

AdabAdabAdab---adab Tidur adab Tidur adab Tidur    

“Dan perkataan yang baik termasuk shodaqoh”.  
(HR. Bukhori no. 2707 dan Muslim no. 1009) 
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Ingin memasang iklan di Jurnal Muslim Kecil atau website kami? 

Hubungi kami di:   redaksi@raudhatulmuhibbin.org 

Maktabah Raudhah al-Muhibbin 

taman baca pencinta ilmu 

http://raudhatulmuhibbin.org 

Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim 

(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:   

   

   

 Teman-teman yang pintar,  j ika di 
j ur n al  v o l .4  kem ar in  k it a bel aj ar        
menggambar buah apel,  sekarang kita 
belajar menggambar perahu,  yuk. . .  seru 
ya! 
 Pertama-tama tarik garis,  dimulai 
dari titik 1  (satu)  hingga titik 9.  
Setelah itu kita warnai  perahunya..  Yuk 
teman-teman  

 Teman-teman, sekarang kita lanjut belajar menulis   huruf Ba ya.. 

Di jurnal edisi sebelumnya teman-teman sudah mahir  menulis huruf Alif 

kan., Alhamdulillaah 

 InsyaAlloohu ta’ala, edisi selanjutnya kita  

belajar menulis huruf Tsa 

Nantikan Jurnal Anak Muslim volume 6 ya…. 


