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Kabar SingkatKabar SingkatKabar Singkat   

Apakabar temanApakabar temanApakabar teman---
teman muslim?teman muslim?teman muslim?   
   Semoga     Alloh Semoga     Alloh Semoga     Alloh 
memberkahi kita    memberkahi kita    memberkahi kita    
semua. Alloohumma semua. Alloohumma semua. Alloohumma 
aaamiinaaamiinaaamiin   
   Jurnal Muslim Jurnal Muslim Jurnal Muslim 
Kecil Edisi ini kita Kecil Edisi ini kita Kecil Edisi ini kita 
akan belajar tentang akan belajar tentang akan belajar tentang 
Al Qur’an dan adabAl Qur’an dan adabAl Qur’an dan adab---
adab membacanya, adab membacanya, adab membacanya, 
kenapa adik bayi kenapa adik bayi kenapa adik bayi 
menangis ya, men-menangis ya, men-menangis ya, men-
gapa daun berwarna gapa daun berwarna gapa daun berwarna 
hijau, doa memakai hijau, doa memakai hijau, doa memakai 
baju dan tak keting-baju dan tak keting-baju dan tak keting-
galan           belajar galan           belajar galan           belajar 
mewarnai    mobil mewarnai    mobil mewarnai    mobil 
dan menulis Arab.dan menulis Arab.dan menulis Arab.   
   
Selamat membaca!Selamat membaca!Selamat membaca!   

   

Bacaan Lain:Bacaan Lain:Bacaan Lain:   

Seluruh Al-Qur’an 1 

Adab Membaca Al-

Qur’an 
32 

Adik Bayi Kenapa 

Hanya menangis ? 
3 

Mengapa daun 4 

Doa dan Dzikr  5 

Ruang Bermain dan 

Belajar 
6 

Belajar Menulis Arab       6 

   

 Tahukah teman-teman 

kandungan a l -Qur‟an itu 

berbicara mengenai apa  saja? 

Jika kita rajin membaca al-

Qur‟an dan memahami artinya, 

kita akan tahu, bahwa Al-Qur‟an 

seluruhnya berisi tauhid. Karena 

ayat-ayat dalam al-Qur‟an itu: 

1. Merupakan kabar dari 

A l l a h  T a ‟ a l a 

mengenai Nama-

Nama dan Sifat-

Sifat-Nya.  

2. Berisi dakwah 

(ajakan) untuk 

beribadah kepada 

Allah Ta‟ala semata, dan tidak 

berbuat syirik kepada-Nya. 

3. Merupakan perintah dan 

larangan sebagai konsekuensi 

ketaatan kepada Allah. Semua 

itu adalah hak-hak tauhid dan 

bentuk kesempurnaannya. 

4. Mengandung berita tentang 

kemuliaan para ahli tauhid, 

tentang segala yang mereka 

kerjakan di dunia dan kemuliaan 

yang Allah berikan di akhirat 

sebagai balasan tauhid. 

5. Merupakan berita tentang 

lawan dari tauhid, yaitu syirik 

dan para pelakunya,  apa yang 

mereka lakukan di dunia, dan 

balasan serta adzab yang mereka 

dapatkan di dunia maupun di 

akhirat.  
 

Ringkasnya, al-Qur‟an itu 

seluruhnya memuat mengenai 

tauhid yang berupa: 

1.Hak-hak Tauhid 

2.Pahala bagi orang yang 

bertauhid 

3.Bahayanya syirik 

4.Kisah-kisah orang 

terdahulu dan hukuman 

bagi mereka karena 

melakukan syirik 

kepada Allah. 

 

 Nah teman-teman, sekali 

lagi kita mengetahui betapa 

agungnya kedudukan Tauhid, 

bahkan Al-Qur‟an pun seluruhnya 

berisi tauhid. Karena itu kita 

harus selalu berusaha untuk 

bertauhid kepada Allah dan 

menjauhi segala hal yang dapat 

membawa kepada syirik, karena 

Allah telah berfirman di dalam al

-Qur‟an, yang artinya: “Dan aku 
tidak menciptakan jin dan 
manusia melainkan supaya 
mereka mengabdi kepada-
Ku.” (QS Adz-Dzariyat (51) : 56) 

 

Maraji: Fiqih Dakwah Para Nabi oleh Syaikh 

Rabi bin Hadi al-Madkhali (hal. 54-55) 



 

Halaman 2 Aku Bangga Menjadi Muslim 

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 

Allohu Ta‟ala menjelaskan sebagian 

dari sifat-sifat hamba-Nya yang 

shalih, “Dan mereka menyungkur atas 
muka mereka sambil menangis dan 
mereka bertambah khusyu‟.” (QS. Al-

Isra‟: 109).     Tapi bukan berarti    

untuk pura-pura menangis dengan 

tangisan yang dibuat-buat, ya teman-

teman. 

4. Membacanya dengan pelan 

(tartil) dan tidak cepat, agar 

dapat menghayati ayat yang di-

baca. 

Rosululloh bersabda, “Siapa saja 
yang membaca Al-Qur‟an (khatam) 
kurang dari tiga hari, berarti dia ti-
dak memahami.” (HR. Ahmad dan para 

penyusun kitab-kitab Sunan) 

5. Membaca Al-Qur’an dimulai den-

gan isti’adzah. 

Alloh Subhanahu wa Ta‟ala berfirman 

yang artinya, “Dan bila kamu akan mem-
baca Al-Qur‟an, maka mintalah per-
lindungan kepada Alloh dari (godaan-
godaan) syaithan yang terkutuk.” (QS. 

An-Nahl: 98).  

Teman-teman, ketika membaca Al-

Qur‟an, kita harus memperhatikan 

adab-adab berikut ini untuk menda-

patkan kesempurnaan pahala dalam 

membaca Al-Qur‟an: 

1. Membaca dalam keadaan suci, 

dengan duduk yang sopan dan 

tenang. 

Dalam membaca Al-Qur‟an se-

seorang dianjurkan dalam 

keadaan suci.  

2. Membaguskan suara 

ketika membacanya. 

Sebagaimana sabda Rosululloh 

shollallohu „alaihi wa sallam, “Hiasilah 
Al-Qur‟an dengan suaramu.” (HR. 

Ahmad, Ibnu Majah dan Al-Hakim). Di 

dalam hadits lain dijelaskan, “Tidak 
termasuk umatku orang yang tidak 
melagukan Al-Qur‟an.” (HR. Bukhari 

dan Muslim). . 

3. Membaca Al-Qur’an dengan 

khusyu’, dengan menangis, karena 

sentuhan pengaruh ayat yang dibaca 

bisa menyentuh jiwa dan perasaan. 
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sedang di luar kamar? Pertama, 

panggil Ummi atau Abi, atau orang 

dewasa lain yang ada di rumah. 

Sebaiknya tidak   berteriak, nanti 

Ummi dan Abi kaget. Lebih baik    

didatangi dan teman-teman        

bilang, “Ummi, dede nangis”.  

Kedua, kalau kita sedang main 

dengan adik bayi terus adik bayi 

menangis, jangan bingung, segera 

panggil orang dewasa. Lebih baik 

kita    tidak mengangkat adik bayi 

dar i  tempat  t idur karena           

khawatir jatuh. Nah, kalau adik bayi      

sudah bisa guling-guling dan      

sudah ada di pinggir kasur,   lebih 

baik langsung    panggil Ummi atau 

Abi sebelum adik bayi jatuh. Terus, 

kalau adik bayi nangis, kita tidak 

boleh menutup muka adik bayi    

dengan bantal, nanti adik bayi 

bisa sesak napas.  

 Nah, teman-

teman, sudah tau 

kan sedikit ilmu   

kenapa adik bayi 

hanya bisa menangis?  S e m o g a     

Allah menjadikan teman-teman dan 

adik bayi    menjadi anak yang 

shalih dan shalihah. Aaamiin... 

(Ummu Maryam) 

 T e m a n - t e m a n ,  s i a p a           

diantara teman-teman yang punya 

adik bayi, atau pernah melihat adik 

bayi? Subhanallah, itulah 

rizki dari Allah yang 

harus disyukuri. Tapi 

kenapa ya, kok adik bayi 

hanya bisa menangis?  

 Adik bayi hanya bisa 

menangis karena memang   belum 

bisa bicara. Adik bayi masih         

belajar untuk          menggerakan 

tangan dan kaki, mengenali Ummi 

yang mana,     belajar    melihat,   

minum ASI   dengan baik, dan         

kemampuan lain selain      bicara. 

Setiap bulan, adik bayi akan     

bertambah pintar. Selain menangis, 

nanti adik bayi akan bisa berkata 

“Baba...”.      Sebelum bisa bicara, 

adik bayi menangis untuk komunikasi 

dengan Ummi dan Abi. Kalau adik 

bayi     lapar, atau popoknya basah, 

atau digigit semut, adik bayi akan 

menangis. Kadang kalau sedang 

tidur tidak sengaja kita pegang, 

adik bayi juga akan menangis. Nah, 

biasanya Ummi tau adik bayi 

menangis karena apa. 

 Sekarang, apa ya yang      

harus dilakukan kalau adik bayi 

menangis tapi Ummi dan Abi         
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 Daun berwarna    

hijau karena adanya 

dominasi pigmen warna 

hijau, yang disebut 

klorofil a dan klorofil b, 

yang ada di dalam 

serat-serat tanaman 

yang berfungsi   untuk 

melakukan penyerapan 

sinar matahari guna       

berjalannya proses 

fotosintesis (suatu 

proses sintesa sari 

ma k ana n  d e n g an    

b a n t u a n  c a h a y a 

matahari). 

  P i gm en - p i gm en    

hijau tersebut berada 

dan dibuat di dalam 

suatu bagian sel,     

plastida, yang   disebut 

kloroplas.  

 Pigmen hijau itu 

menutup i p igmen-

pigmen warna lainnya 

seperti merah-oranye 

(beta-carot`ene) dan 

j u g a  k u n i n g 

(xanthophylls)  

 

Mengapa daun umumnya Mengapa daun umumnya Mengapa daun umumnya    
berwarna hijau?berwarna hijau?berwarna hijau?   



 Do’a Memakai BajuDo’a Memakai BajuDo’a Memakai Baju  

  

Segala puji bagi Allah yg telah memakaikan kepadaku 

pakaian ini dan yg telah memberikan rizki pakaian ini 

kepadaku tanpa ada daya dan kekuatan dariku.  

(HR. Abu Dawud At-Tirmidziy dan Ibnu Majah lihat Irwaa`ul Ghaliil 7/47}  
 

 
 

Do’a Memakai Baju BaruDo’a Memakai Baju Baru  

Ya Allah, segala puji hanya untuk-Mu. Engkau telah        

memakaikan pakaian ini kepadaku. Aku meminta kepada-Mu 

akan kebaikannya dan kebaikan yang dibuat untuknya. Dan 

aku berlindung kepada-Mu dari kejelekannya dan kejelekan 

yang dibuat untuknya.”  

(HR. Abu Dawud, At-Tirmidziy dan Al-Baghawiy, lihat Mukhtashar Syamaa`il 
At-Tirmidziy karya Asy-Syaikh Al-Albaniy hal.47) 
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Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim 

(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:  

   

   

   

   
Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat 

dari  dari  Bacaan Anak Muslim (BAM) Bacaan Anak Muslim (BAM)   

Teman-t eman ,  mar i  k i t a 
menggambar  mobil di samping 
kiri ini dengan menarik garis-
gar is putusnya,  la lu k ita   
warnai, yuk… . 

 Teman-teman muslim, sekarang kita lanjut belajar 
menulis huruf DZAL yuk… 
 
 Jangan lupa untuk mengunduh JMK vol.13 untuk 
meneruskan pelajaran menulis hijaiyah ya…. 

Aku Bangga Menjadi Muslim! 


