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TemanTeman--teman ,teman ,  

Alhamdulillaah, Jurnal Muslim Kecil Alhamdulillaah, Jurnal Muslim Kecil 

dapat hadir kembali .  dapat hadir kembali .    

Semoga JMK dapat memberikan Semoga JMK dapat memberikan 

manfaat, Alloohumma aaamiiin manfaat, Alloohumma aaamiiin   

Ditunggu bagi yang mau Ditunggu bagi yang mau 

memberikan sumbangan artikel memberikan sumbangan artikel 

untuk JMK ya...untuk JMK ya...  

bam@raudhatulmuhibbin.org   

Pertanyaan: Tahukah kamu      
mengapa orang-orang kafir Quraisy 
diperangi oleh Rasulullah padahal 
mereka juga meyakini bahwa Allah 
ada l ah  satu -satunya Maha        
Pencipta?  
 
Jawaban:   

kaum musyrikin mengakui bahwa Allah   
وجل\ عز  sajalah satu-satunya 

Pencipta, Pemilik dan Pengatur segala 
urusan. Dalilnya adalah firman Allah 
(yg artinya) “Dan sesungguhnya jika 
kamu tanyakan kepada mereka: 
"Siapakah yang menciptakan langit 
dan bumi?" Tentu mereka akan     
menjawab: "Al lah". Katakanlah: 
"Segala puji bagi Allah"; tetapi         
k e b a n y a k a n  m e r e k a  t i d a k                       
mengetahui.” (QS Luqman 31]:25) 
 Namun demikian mereka berbuat 
syirik dan beribadah kepada selain           
Allah,  sehingga pengakuan ini tidak    
bermanfaat bagi mereka. Dan hal ini      
tidak menyebabkan mereka masuk 
Islam dan tidak juga mengharamkan 
diri dan hartanya (yakni haram dari 
pelanggaran. Itulah sebabnya Nabi 
shallallahu alaihi wasallam memerangi 
mereka dan menjadikan halal 

(mengambil) jiwa dan harta mereka 
karenanya. 
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 Dengan belajar, kita akan 

tahu, bahwa hanya Allah saja 

lah yang berhak mendapat-

k a n  s e l u r u h  c i n t a ,          

ketundukan, ketaatan dan 

ibadah dari seluruh mahluk. 

Mengetahui ini dengan baik 

adalah langkah pertama kita 

untuk menyenangkan Allah. 

 Nab i  k i t a  yang  mu l i a ,            

Muhammad shallallahu alaihi wasallam, 

berkata dalam salah satu haditsnya:  

“ Barangsiapa mati sedang dia menge-
tahui bahwa tidak ada Ilah yang berhak 
di sembah selain Allah maka ia masuk 
surga (HR Muslim) 

 Hadits ini mengabarkan kepada 

kita bahwa belajar mengenai Allah dan 

mengetahui Hak Allah untuk diibadahi 

dengan benar tanpa menyekutukannya 

dengan sesuatu apapun, adalah langkah 

awal kita menuju Surga. Dan jika kita 

sudah mengetahui hal tersebut, maka 

kita pun harus beramal atas apa yang 

kita ketahui itu. Yakni, seluruh jenis 

ibadah hanya ditujukan kepada Allah 

saja, seperti shalat, puasa, zakat, tha-

waf, berkurban, berdo’a, dan berbagai 

jenis ibadah lainnya yang diajarkan oleh 

Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, 

Itu berarti kita telah melakukan apa 

yang Allah cintai, dan Allah pun akan 

sayang kepada kita. 

 
Sumber: Learning Ladder (islam4kids.com) dengan 

ringkasan dan penambahan. 

 Teman-teman, jika 

aku memintamu melaku-

kan sesuatu yang aku 

senangi, apakah kalian 

tahu apa yang harus 

kalian lakukan? Kalian 

pasti tidak tahu bukan? 

Itu karena kalian belum 

mengenalku. Dan kalian juga 

tidak mengetahui mengenai apa

-apa yang aku sukai dan apa-apa yang 

tidak aku sukai dan membuatku marah. 

 Begitu juga, sebelum kita dapat 

membuat Allah senang dan mendapat-

kan ridha-Nya, kita harus mengenal   

Allah dengan baik, agar kita tahu apa 

yang Allah sukai dan apa yang Allah 

benci. Dengan belajar, kita dapat      

melakukan hal-hal yang Allah sukai, dan 

Allah pun akan sayang kepada kita. Dan 

jika Allah sayang pada kita, maka kelak 

Allah akan memasukkan kita ke dalam 

Surga. Semua orang pasti ingin masuk 

Surga! 

 Allah berfirman di dalam Al-

Qur’an yang artinya: 

“ M a k a  k e t a h u i l a h ,  b a h w a                   

sesungguhnya t idak ada I I lah 

( s e s e m b a h a n ,  t u h a n )  s e l a i n                

Allah…” (QS Muhammad [47] : 19) 

 Dan Allah juga berkata di dalam 

Al-ur’an yang artinya: 

“Dan aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku.” (QS Adz-

Dzariyaat [51] : 56) 
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Q 

 Teman– teman, namaku ‘Aliyyah, 
aku suka membaca buku. Apakah teman-
teman sudah membaca buku tentang    

perjuangan hidup f yang begitu agung? 

Atau kisah nabi Musa yang tongkatnya   
dapat membelah lautan?. Ya, kisah-kisah 
diatas bisa kita dapatkan lewat sebuah 
buku. Buku mempersembahkan banyak        
pengetahuan  pada kita, membuka buku 
ibarat membuka jendela dunia. Kita bisa 
tahu tentang kejadian di masa lalu dan 
berita yang terjadi di belahan dunia lain, 
seperti kisah beruang di kutub utara atau 
robot Asimo di Jepang. 

 Beragam buku tersa j i  d i             
perpustakaan sekolah,perpustakaan 
umum, toko buku bahkan di 
rumah kita sendiri, sangatlah    
mudah mendapati buku atau bahan 
bacaan yang bermanfaat yang    
paling penting adalah kemauan kita 

untuk       membacanya. Buku 
memiliki jutaan kisah dan ilmu, 
ada kisah para nabi dan rasul, 
ada ilmu astronomi yang mengajak 
kita melanglang luar    angkasa, ada ilmu 
a lam yang  menga ja r kan  k i ta            
keanekaragaman dunia tumbuhan, hewan, 
keajaiban tubuh kita dan banyak lagi    
pengetahuan lainnya.  

 Idola kita adalah Rasulullah       

shalaLLahu ‘alaihi wassalaam,     alangkah 

baiknya kita membaca kisah    Rasulullah 

agar segala sikap dan ucapan beliau dapat 

kita tiru dan semakin bertambah      

kecintaan kita kepada beliau. 

  Dan saat kita membaca buku ilmu 

astronomi kita akan semakin bertambah 

kagum kepada pencipta alam semesta, 

yakni Allah Ta’ala. Teman muslim,      

percayalah      membaca buku sangatlah 

menyenangkan sama seperti saat kita 

makan kue atau buah yang segar, 

hemm..enak sekali dan mau lagi dan lagi, 

hingga tak terasa kita telah selesai   

membaca sebuah judul buku sampai di 

halaman terakhir. 

 Selain itu, aku juga suka 

mengggunakan pembatas buku 

untuk menandai halaman yang 

sudah terbaca dan aku meletakkan 

buku di tempat yang baik apalagi 

jika  didalamnya ada lafadz    

Allah dan doa-doa, dan juga 

supaya buku terhindar dari      

tumpahan air, kusut atau terinjak,   

teman-teman.  

 Teman, semakin rajin kita       

membaca buku maka kita telah menjadi 

orang yang sangat kaya, kaya akan ilmu 

pengetahuan, jadi ayo mulailah gemar 

membaca mulai hari ini ya.  

(Ummu Zahwa) 
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 Teman-teman, Is lam sangat         
memperhat ikan kebers ihan yang      
merupakan bagian dari keindahan,   
termasuk kebersihan pada tubuh. Salah 
satu cara menjaga kebersihan tubuh 
adalah dengan mengamalkan sunnah 
fitrah.  
 Di antara sunnah fitrah tersebut 
adalah: 
1. Khitan 
2. Istinja‟ (cebok) dengan air 
3. Bersiwak 
4. Memotong kuku 
5. Memotong kumis 
6. Memelihara jenggot 
7. Mencukur bulu kemaluan 
8. Mencabut bulu ketiak 
9. Membasuh persendian (barojim) yaitu 

tempat melekatnya kotoran seperti 
sela-sela jari, ketiak, telinga, dll. 

10. Berkumur-kumur 
dan istinsyaq 
(memasukkan air ke 
dalam hidung), 
juga termasuk 

istintsar 
(mengeluarkan air dari dalam 
hidung) 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 
bersabda, 
“Ada lima macam fitrah, yaitu: khitan, 
mencukur bulu kemaluan, memotong kumis, 
memotong kuku, dan mencabut bulu 
ketiak.”  
(HR. Bukhari dan Muslim) 

Rasulullah shallallahu „alaihi wa sallam 
bersabda, 
“Ada sepuluh macam fitrah, yaitu    
memotong kumis, memelihara jenggot, 
bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke 
dalam hidung,-pen), memotong kuku, 
membasuh persendian, mencabut bulu 
ketiak, mencukur bu lu kemaluan, 
istinja‟ (cebok) dengan air.” Zakaria 
berkata bahwa Mu‟shob berkata, “Aku 
lupa yang kesepuluh, aku merasa yang 
kesepuluh adalah berkumur.”  
(HR. Muslim, Abu Daud , At Tirmidzi,  An 
Nasai, Ibnu Majah no. ) 

Pengertian Sunnah Fitrah:  

Suatu tradisi yang apabila dilakukan 
akan menjadikan  pelakunya sesuai 
dengan tabiat yang telah Allah tetap-
kan bagi para hambanya, yang telah 
dihimpun bagi mereka, Allah menimbul-
kan rasa cinta (mahabbah) terhadap 
hal-hal tadi di antara mereka, dan 
jika hal-hal tersebut dipenuhi akan 
menjadikan mereka memiliki sifat yang 
sempurna dan penampilan yang bagus. 

Mari Mengenal SunnahMari Mengenal SunnahMari Mengenal Sunnah---Sunnah FitrahSunnah FitrahSunnah Fitrah   
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Do’a Masuk Pasar 
 Teman– teman, kita pasti pernah di ajak Ibu atau Ayah ke 
Pasar, baik pasar tradisional maupun pasar modern seperti             
supermarket atau mall, kan? 
 Rosulullooh shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan doa 
kepada kita yang harus kita baca sebelum memasuki pasar. 

الَ إِلَـَه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشِرْيَك لَُه، الَ إِلَـَه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشِرْيَك لَُه، الَ إِلَـَه إاِلَّ هللُا َوْحَدُه الَ َشِرْيَك لَُه، 
لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد ُيْحيِْي َوُيِمْيُت لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد ُيْحيِْي َوُيِمْيُت لَُه اْلُمْلُك َولَُه اْلَحْمُد ُيْحيِْي َوُيِمْيُت 

َوُهَو َحيٌّ الَ يَُمْوُت، بِيَِدِه اْلَخْيُر، َوُهَو َحيٌّ الَ يَُمْوُت، بِيَِدِه اْلَخْيُر، َوُهَو َحيٌّ الَ يَُمْوُت، بِيَِدِه اْلَخْيُر، 
      َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِدْيرُ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِدْيرُ َوُهَو َعلَى ُكّلِ َشْيٍء َقِدْيرُ 

“Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, Yang Maha 
Esa, tiada sekutu bagi-Nya. Bagi-Nya kerajaan, bagi-Nya segala pu-
jian. Dia-lah yang menghidupkan dan yang mematikan. Dia-lah Yang 
Hidup, tidak akan mati. Di tangan-Nya kebaikan. Dia-lah Yang Maha 
kuasa atas segala sesuatu.”  
 

(HR. Tirmidzi, Hakim dan lainnya di Hasankan oleh Syaikh Al-Albani)  

HP (handphone) atau biasa disebut 
ponsel (telepon seluler) bekerja  
dengan mengandalkan sinyal yang di-
pancarkan dari sebuah pemancar 
dengan frekuensi tertentu. Untuk 
membagi-bagi daerah agar terdapat 
frekuensi yang merata pada daerah 
tersebut maka sebuah daerah atau 
kota dibagi menjadi 
seperti sebuah irisan 
yang digambarkan se-
bagai irisan berbentuk 
hexagonal atau disebut 
dengan sel (cell). 
Masing-masing sel 

t e r s e b u t  d a p a t      
mempunyai frekuensi 
sebanyak 800 dan 
mempunyai cakupan kisaran sekitar 26 
kilometer bujur sangkar. Masing-
masing sel mempunyai suatu menara 
dan suatu bangunan kecil yang berisi 
peralatan. Saat kita sedang berjalan 
dengan mengendarai kendaraan,    
sinyal akan dipancarkan dari sel ke sel 
oleh suatu tower atau menara dari 
tiap sel tersebut. 
 
http://www.ceritakecil.com 
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