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Jawaban:  Syirik besar menyebab-

kan pelakunya kekal di neraka.  

 

Dalil dari Al-Qur’an (artinya):  

“Sesungguhnya orang yang 

mempersekutukan (sesuatu 

dengan) Allah, maka pasti Allah 

mengharamkan kepadanya surga, 

dan tempatnya ialah neraka, 

tidaklah ada bagi orang-orang 

zalim itu seorang penolong-

pun.” (QS Al-Ma’idah : 72) 

 

Dalil dari Sunnah (artinya): 

“Barangsiapa yang mati dalam 

keadaan menyekutukan Allah 

dengan sesuatu pasti masuk 

neraka.” (HR Muslim)  (Sumber: Soal 

Jawab Aqidah  soal no. 14, karya Syaikh Jamil 

Zainu) 

Alhamdulillah... Teman-
teman, telah datang bulan 
yang ditunggu-tunggu oleh 
kaum Muslimin., bulan 
Ramadhan yang penuh 

berkah. Yuuk kita bersungguh
-sungguh menyempurnakan 
pausa sebulan penuh, dan 
mengisinya dengan kegiatan 
yang bermanfaat. Agar kita 
menjadi muslim kecil yang 
bertaqwa, Insya Allah...  

Pertanyaan: Apakah bahaya syirik 

besar itu? 

Keutamaan Puasa Ramadhan 2 

Adab-Adab Berpuasa 3 

Mari Menanam Pohon 4 

Mengenal Daun si Pabrik Makanan 5 

Mewarnai dan Menulis 6 
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AAAAAAAA lhanmdulillah, kita 

telah sampai lagi ke 

dalam bulan suci 

Ramadhan, bulan yang 

penuh berkah, di dalamnya 

terdapat banyak kebaikan dan pahala yang Allah janjikan 

bagi orang-orang yang beriman dan beramal shalih.  

  

Tahukah teman-teman, bulan Ramadhan setidaknya memiliki 5 keutamaan. Apa saja 

keutamaan itu?  

Keutamaan selanjutnya, pahala 

puasa tidak terikat pada bilangan 

tertentu. Orang yang berpuasa 

akan diberikan pahala yang tidak 

terbatas. Rasulullah n berkata: “Allah 

Ta’ala berfirman: ‘Seluruh amal anak 

Adam untuk dirinya, kecuali puasa. 

Sesungguhnya puasa itu untukKu dan 

Aku yang akan membalasnya.” (HR 

Bukhari – Muslim). 

 Di antara keutamaan puasa 

Ramadhan adalah ia merupakan 

sebab diampuninya dosa dan 

dihapuskannya kesalahan. Nabi n 

bersabda: 

“Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan 

dengan iman dan karena mengharap 

pahala, niscaya akan diampuni dosa-

dosanya di masa lalu.” (HR Bukhari -

Muslim). 

Puasa adalah perisai. Artinya puasa 

adalah sesuatu yang mampu 

mencegah sekaligus menjadi tabir 

yang menjaga pelakunya (orang 

yang berpuasa) dari perbuatan buruk dan 

sia-sia, dan akan melindunginya dari api 

neraka. Rasulullah n bersabda: 

“Puasa adalah perisai yang diapakai 

seorang hamba untuk melindungi diri 

dari neraka.” (HR Ahmad). 

Bau mulut orang yang berpuasa 

itu lebih harum daripada 

harumnya minyak kesturi di sisi 

Allah. Apa saja yang timbul dari ibadah 

dan ketaatan kepada Allah tentu akan 

dicintai oleh-Nya, serta pelakunya akan 

diberi sesuatu yang lebih baik sebagai 

pengganti. 

Orang yang berpuasa 

mempunyai dua kegembiraan, 

yaitu 1) Kegembiraan ketika 

berbuka dan 2) Kegembiraan 

ketika bertemu dengan Tuhan (Rabb) -

nya.  Kegembiraan pada saat berbuka 

ialah bergembira dengan nikmat yang 

telah Allah berikan, yaitu puasa. Ibadah 

puasa adalah amal shalih yang paling 

utama, akan tetapi banyak orang yang 

terhalang dari melaksanakannya. 

 

Kegembiraan ketika bertemu Rabbnya, 

yaitu bergembira ketika ia mendapat-

kan balasan yang utuh dan sempurna 

atas puasanya di sisi Allah ketika benar

-benar membutuhkannya. Maksudnya, 

pada saat terdengar seruan, “Mana 

orang-orang yang berpuasa? Hendaklah 

mereka memasuki Surga dari pintu Ar-

Rayyan. Tidak ada yang boleh 

memasuki pintu tersebut selain 

mereka.” 
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Keenam. Puasa mampu memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari 

kiamat. Rasulullah n bersabda: 
 

“Puasa dan Al-Qur’an akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada 

hari kiamat kelak. Puasa berkata, “Ya Rabbku, aku telah mencegahnya dari 

makanan dan syahwat, maka jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat untuknya. Al-

Qur’an berkata: “Ya Rabbku, aku telah mencegahnya tidur pada malam hari, maka 

jadikanlah aku sebagai pemberi syafaat untuknya.” Beliau melanjutkan, “Keduanya 

pun lalu memberikan syafaat.” (HR Ahmad). 
 

Sumber: Majelis Bulan Ramadhan oleh Syaikh al-Utsaimin dengan beberapa penyesuaian. 

DD iantara adab-adab yang harus 
diperhatikan ketika berpuasa 
adalah sebagai berikut. 

 
1. Niat yang baikNiat yang baikNiat yang baikNiat yang baik. . . . untuk mencari 

ridha Allah l dan mengharap 
pahala dan balasan yang Allah 
janjikan bagi orang yang berpuasa. 

2. .BersahurBersahurBersahurBersahur walau hanya dengan 
minum seteguk air. Nabi 
Muhammad n memerintahkan kita 
untuk bersahur dalam sabdanya: 
“Bersahburlah, karena pada makan 
sahur terdapat berkah.” (HR 
Bukhari dan Muslim). 

3. Mengakhirkan makan sahurMengakhirkan makan sahurMengakhirkan makan sahurMengakhirkan makan sahur. Ini 
termasuk sunnah Nabi n, beliau 
bersabda: “Bersegeralah berbuka 
dan akhirkanlah makan 
sahur.” (Shahihul Jami’ no. 2735) 

4. Menjaga anggota tubuh Menjaga anggota tubuh Menjaga anggota tubuh Menjaga anggota tubuh , seperti 
mata, telinga, lisan, kaki serta 
kemaluan dari hal-hal yang Allah 
haramkan. 

5. Menjaga lisan Menjaga lisan Menjaga lisan Menjaga lisan dari perkataan sia-
sia, keji dan fasik. Nabi n 

bersabda: “Barangsiapa yang tidak 
meninggalkan kebodohan, perkataan dusta 
dan mengamalkannya, maka Allah  tidak 
membutuhkan perbuatannya meningglakan 
makan dan minumnya..” (HR Bukhari 
Muslim) 

6. Sabar dan tidak berbuat jahatSabar dan tidak berbuat jahatSabar dan tidak berbuat jahatSabar dan tidak berbuat jahat. Nabi n 
bersabda: “Jika salah seorang di antara 
kalian sedang berpuasam, janganlah ia 
berbuat keji dan jahat. Jika ada orang 
yang mencaci dan menggangunya, hendaklah 
ia berkata., “Aku sedang berpuasa, aku 
sedang berpuasa.” (HR Bukhari Muslim)  

7. Menyegerakan berbukaMenyegerakan berbukaMenyegerakan berbukaMenyegerakan berbuka.. Nabi n 
bersabda: Manusia tetap berada dalam 
kebaikan selama mereka menyegerakan 
berbuka.” (HR Bukhari Muslim). 

8. Memperbanyak amal shalihMemperbanyak amal shalihMemperbanyak amal shalihMemperbanyak amal shalih, seperti 
merdzikir, berdo’a, membaca Al-Qur’an, 
memohon ampun, bersedekah, semuanya  
ikhlas karena Allah l. 

Diringkas dari Enskiklopedi Adab, karya 

Syaikh Abdul Aziz bin Fathi’ as-Sayyid 

Nada. 



 

BBBBBBBB    agaimana rasanya jika di sekitar kita tinggal agaimana rasanya jika di sekitar kita tinggal agaimana rasanya jika di sekitar kita tinggal agaimana rasanya jika di sekitar kita tinggal 
tidak ada pepohonan atau tanaman sama tidak ada pepohonan atau tanaman sama tidak ada pepohonan atau tanaman sama tidak ada pepohonan atau tanaman sama 
sekali? Pasti kering dan tandus ya... Udara sekali? Pasti kering dan tandus ya... Udara sekali? Pasti kering dan tandus ya... Udara sekali? Pasti kering dan tandus ya... Udara 

terasa panas, dan tidak ada tempat berlindung dari terasa panas, dan tidak ada tempat berlindung dari terasa panas, dan tidak ada tempat berlindung dari terasa panas, dan tidak ada tempat berlindung dari 
panas sinar matahari bagi burungpanas sinar matahari bagi burungpanas sinar matahari bagi burungpanas sinar matahari bagi burung----burung dan hewan burung dan hewan burung dan hewan burung dan hewan 
lainnya. lainnya. lainnya. lainnya.     
    

Ya... Tanaman dan pepmohonan itu banyak Ya... Tanaman dan pepmohonan itu banyak Ya... Tanaman dan pepmohonan itu banyak Ya... Tanaman dan pepmohonan itu banyak 
kegunaannya. Kalian pernah mendengar istilah parukegunaannya. Kalian pernah mendengar istilah parukegunaannya. Kalian pernah mendengar istilah parukegunaannya. Kalian pernah mendengar istilah paru----
paru kota? Pepohonan di tengah kota disebut paruparu kota? Pepohonan di tengah kota disebut paruparu kota? Pepohonan di tengah kota disebut paruparu kota? Pepohonan di tengah kota disebut paru----
paru kota, karena pepohonan itu menyebabkan paru kota, karena pepohonan itu menyebabkan paru kota, karena pepohonan itu menyebabkan paru kota, karena pepohonan itu menyebabkan 
udara di kota menjadi lebih bersih, Pohonudara di kota menjadi lebih bersih, Pohonudara di kota menjadi lebih bersih, Pohonudara di kota menjadi lebih bersih, Pohon----pohon pohon pohon pohon 
berfungsi mengisap gas beracun COberfungsi mengisap gas beracun COberfungsi mengisap gas beracun COberfungsi mengisap gas beracun CO2222    dan dan dan dan 
mengeluarkan gas oksigen atau Omengeluarkan gas oksigen atau Omengeluarkan gas oksigen atau Omengeluarkan gas oksigen atau O2222    untuk pernapasan untuk pernapasan untuk pernapasan untuk pernapasan 
kita. kita. kita. kita.     
    

Pephonan memberikan kesejukan dan nyaman Pephonan memberikan kesejukan dan nyaman Pephonan memberikan kesejukan dan nyaman Pephonan memberikan kesejukan dan nyaman 
dipandang mata. Tidak itu saja, bahkan pepohonan dipandang mata. Tidak itu saja, bahkan pepohonan dipandang mata. Tidak itu saja, bahkan pepohonan dipandang mata. Tidak itu saja, bahkan pepohonan 
itu memiliki fungsi penting sebagai tempat cadangan itu memiliki fungsi penting sebagai tempat cadangan itu memiliki fungsi penting sebagai tempat cadangan itu memiliki fungsi penting sebagai tempat cadangan 
air, khususnya yang berada di hutan, Pepohonan air, khususnya yang berada di hutan, Pepohonan air, khususnya yang berada di hutan, Pepohonan air, khususnya yang berada di hutan, Pepohonan 
juga melindungi tanah dari erosi. Makanya manusia juga melindungi tanah dari erosi. Makanya manusia juga melindungi tanah dari erosi. Makanya manusia juga melindungi tanah dari erosi. Makanya manusia 
tidak boleh menebang pohon di hutan sembarangan. tidak boleh menebang pohon di hutan sembarangan. tidak boleh menebang pohon di hutan sembarangan. tidak boleh menebang pohon di hutan sembarangan.     
    

Sekarang ini para pencinta lingkungan sangat giat Sekarang ini para pencinta lingkungan sangat giat Sekarang ini para pencinta lingkungan sangat giat Sekarang ini para pencinta lingkungan sangat giat 
mengajak semua orang, termasuk anakmengajak semua orang, termasuk anakmengajak semua orang, termasuk anakmengajak semua orang, termasuk anak----anak seperti anak seperti anak seperti anak seperti 
kita, untuk menanam pohon di lingkungan sekitar, kita, untuk menanam pohon di lingkungan sekitar, kita, untuk menanam pohon di lingkungan sekitar, kita, untuk menanam pohon di lingkungan sekitar, 
baik di rumah, di sekolah, atau di tempatbaik di rumah, di sekolah, atau di tempatbaik di rumah, di sekolah, atau di tempatbaik di rumah, di sekolah, atau di tempat----tempat tempat tempat tempat 
lainnya. lainnya. lainnya. lainnya.     
    

Tapi tahukah temanTapi tahukah temanTapi tahukah temanTapi tahukah teman----teman, anjuran itu merupakan teman, anjuran itu merupakan teman, anjuran itu merupakan teman, anjuran itu merupakan 
sunnah di dalam Islam. Nabi kita sunnah di dalam Islam. Nabi kita sunnah di dalam Islam. Nabi kita sunnah di dalam Islam. Nabi kita 
Muhammad shallallahu alaihi wasallam Muhammad shallallahu alaihi wasallam Muhammad shallallahu alaihi wasallam Muhammad shallallahu alaihi wasallam 
menyuruh kita menanam pohon. Bahkan menyuruh kita menanam pohon. Bahkan menyuruh kita menanam pohon. Bahkan menyuruh kita menanam pohon. Bahkan 
dalam menanam pohon itu juga ada dalam menanam pohon itu juga ada dalam menanam pohon itu juga ada dalam menanam pohon itu juga ada 
pahalanya loooh.. pahalanya loooh.. pahalanya loooh.. pahalanya loooh..     
    
Nabi shallalahu alaihi wasallam bersabda: Nabi shallalahu alaihi wasallam bersabda: Nabi shallalahu alaihi wasallam bersabda: Nabi shallalahu alaihi wasallam bersabda:     

"Jika hari kiamat itu bangkit "Jika hari kiamat itu bangkit "Jika hari kiamat itu bangkit "Jika hari kiamat itu bangkit 
sementara salah seorang di sementara salah seorang di sementara salah seorang di sementara salah seorang di 
antara kalian antara kalian antara kalian antara kalian masih masih masih masih 
memegang pohon kurma memegang pohon kurma memegang pohon kurma memegang pohon kurma 
kecil, jika dia mampu kecil, jika dia mampu kecil, jika dia mampu kecil, jika dia mampu 
(tahu) bahwa hari (tahu) bahwa hari (tahu) bahwa hari (tahu) bahwa hari kiamat kiamat kiamat kiamat 
tidak akan bangkit terlebih tidak akan bangkit terlebih tidak akan bangkit terlebih tidak akan bangkit terlebih 
dahulu sampai dia dahulu sampai dia dahulu sampai dia dahulu sampai dia 
menanam pohon menanam pohon menanam pohon menanam pohon tersebut, tersebut, tersebut, tersebut, 
maka hendaklah dia maka hendaklah dia maka hendaklah dia maka hendaklah dia 
menanam pohon menanam pohon menanam pohon menanam pohon 
itu."itu."itu."itu."    (HR Bukhari)(HR Bukhari)(HR Bukhari)(HR Bukhari)    
    

Juga karena menanam Juga karena menanam Juga karena menanam Juga karena menanam 
pohon itu bernilai pohon itu bernilai pohon itu bernilai pohon itu bernilai 
ibadah, seperti sabda ibadah, seperti sabda ibadah, seperti sabda ibadah, seperti sabda 
Beliau shallallahu alaihi Beliau shallallahu alaihi Beliau shallallahu alaihi Beliau shallallahu alaihi 
wasallam: wasallam: wasallam: wasallam: ”Seorang ”Seorang ”Seorang ”Seorang 
mulim yang menanam mulim yang menanam mulim yang menanam mulim yang menanam 
atau menabur benih, lalu atau menabur benih, lalu atau menabur benih, lalu atau menabur benih, lalu 
ada sebagian yang ada sebagian yang ada sebagian yang ada sebagian yang 
dimakan oleh burung dimakan oleh burung dimakan oleh burung dimakan oleh burung 
atau manusia, ataupun atau manusia, ataupun atau manusia, ataupun atau manusia, ataupun 
oleh binatang, niscaya oleh binatang, niscaya oleh binatang, niscaya oleh binatang, niscaya 
semua itu akan menjadi semua itu akan menjadi semua itu akan menjadi semua itu akan menjadi 
sedekah baginya.“sedekah baginya.“sedekah baginya.“sedekah baginya.“    (HR (HR (HR (HR 
Bukhari, Muslim dan Bukhari, Muslim dan Bukhari, Muslim dan Bukhari, Muslim dan 
Ahmad)Ahmad)Ahmad)Ahmad)    
    

Nah temanNah temanNah temanNah teman----teman, teman, teman, teman, 
yuuk.. Kita ramaiyuuk.. Kita ramaiyuuk.. Kita ramaiyuuk.. Kita ramai----
ramai menanam pohon ramai menanam pohon ramai menanam pohon ramai menanam pohon 

di sekitar kita...?!di sekitar kita...?!di sekitar kita...?!di sekitar kita...?!    

(red(red(red(red----bam)bam)bam)bam)    
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Epidermis bawah 

Mesofil 

Jaringan pembuluh 

Mesofil 

Kutikula 

Selubung berkas 

Epidermis adalah lapisan 

terluar daun. Di dalamnya 

terdapat kutikula yang 

berfungsi untuk mencegah 

penguapan yang terlalu besar. 

Juga terdapat stomata atau mulut 

daun untuk mengatur keluar 

masuknya gas ke daun. 

Mesofil terdiri atas jaringan pagar dan jaringan bunga karang. Keduanya mengandung 

khloroplast (tempat kholorofil) yang merupakan tempat terjadinya fotosintesis.  
 

Jaringan pembuluh daun merupakan lanjutan dari jaringan batang, terdapat di dalam 

tulang dan urat-urat daun, yang berfungsi mengangkut air, unsur hara dan makanan. 
 

Masya Allah... Teman-teman, sungguh Maha Sempurna Allah dengan segala ciptaan

-Nya. Daun setipis itu saja memiliki susunan yang rumit dan sangat rinci ya, sesuai 

dengan fungsinya. Apalagi tubuh manusia?? Apalagi alam semesta ini? Sungguh, 

tidak ada yang dapat menciptakan sesempurna ini melainkan Allah. Karena itu 

hanya kepada Allah saja lah kita beribadah. Maha Suci Allah, bagi-Nya Segala Puji. 

SS 
ukakah 

kalian 

makan 

sayur? Sayuran 

adalah salah satu 

bahan makanan 

yang sangat 

penting bagi tubuh kita. Tapi 

tahukah kalian kalau sayuran yang 

berupa daun yang kita makan itu adalah 

pabrik makanan bagi tanaman? 
 

Daun umumnya berwarna hijau dan 

mengandung Khlorofil atau Zat Hijau 

Daun. Khlorofil ini berfungsi untuk 

menyerap energi dari sinar matahari. 

Peristiwa ini dikenal dengan nama 

fotosintesis. Energi sinar matahari ini 

digunakan untuk menggabungkan air 

yang berasal dari tanah dan dialirkan 

melalui batang, dengan gas Karbon 

Dioksda atau CO2 untuk menghasilkan zat 

gula atau glukosa. Nah glukosa ini 

menjadi makanan bagi tanaman, 

sehingga tanaman dapat tumbuh subur, 

berbunga dan berbuah. Selain itu, ketika 

proses ini terjadi, Oksigen atau O2 akan 

dilepaskan ke udara. Peristiwa ini 

disebut Respirasi. Oksigen ini 

bermanfaat bagi pernafasan kita. Itulah 

sebabnya, di tempat-tempat yang 

banyak pepohonannya akan terasa sejuk 

dan udaranya bersih. 
 

Nah, daun yang setipis itu jika diiris dan 

dilihat di bawah mikroskop, akan terlihat 

lapisan-lapisannya yang sangat rumit.  
 

Berikut ini gambar sederhananya. 

Epidermis atas 

Jurnal Muslim Kecil vol. 1/III Edisi Ramadhan 1432 H 5 



Warnailah dengan warna: 
 

Green 

Yellow 
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Pinapple 
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Bundel Tahun I dan II JMKBundel Tahun I dan II JMKBundel Tahun I dan II JMKBundel Tahun I dan II JMK    
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