
 

TTTTaaaahhhhuuuukkkkaaaahhhh    KKKKaaaammmmuuuu............????    
 

Pertanyaan: Tahukah kamu siapa di 

antara manusia yang pertama kali me-

lakukan perjalanan menuntut ilmu? 

 

Jawaban: Manusia pertama yang me-

lakukan perjalanan untuk menuntut 

ilmu adalah Nabi Musa (����). Allah (����) 

berkisah di dalam Al-Qur’an, ketika 

Nabi Musa (����) melakukan perjalanan 

untuk mencari dan belajar dari Nabi 

Khidr (����), bahkan bertekat untuk me-

lakukan perjalanan selama bertahun-

tahun hingga sampai di pertemuan dua 

buah lautan. Allah pun melanjutkan 

kisah tersebut ketika keduanya bertemu 

(yang artinya): 

 

“Musa berkata kepada Khidhr: 

"Bolehkah aku mengikutimu supaya 

kamu mengajarkan kepadaku ilmu 

yang benar di antara ilmu-ilmu yang 

telah diajarkan kepadamu?"” (QS 

Al-Kahfi [17] : 66) 

Assalamu ‘alaikum teman-teman. Al-
hamdulillah, meskipun sangat terlam-
bat, jurnal kita terbit lagi untuk 
menghibur teman-teman muslim kecil di 
rumah.  
 
Dalam edisi kali ini, teman-teman akan 
diajak berkenalan dengan Imam Al-
Bukhari.  Selain itu ada juga ruang un-
tuk kita melakukan percobaan di 
rumah, siapa tahu suatu saat bisa men-
jadi ilmuwan yang berguna bagi umat 
Islam....  

Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...? Ada apa di atas langit...?             
 

Ada matahari yang selalu me-
nerangi. Ada awan yang menu-
runkan hujan. Ada bulan dan bin-
tang di malam hari. Juga ada pe-
langi yang indah setiap habis hujan. 
Kamu pernah melihatnya...? 
 

Semua itu adalah ciptaan Allah. 
Segala sesuatu di alam ini adalah 
ciptaan Allah. Dan tidak ada se-
suatu pun melainkan Allah lah pen-
ciptanya. 
 

Karena itu kita hanya menyembah 
kepada Allah saja, meminta hanya 
kepada Allah saja, dan beroda 
hanya kepada Allah saja. (red-bam) 
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A 
llah yang menghidupkan kita. 

Dan Allah juga lah yang akan 

mengambil kembali kehidupan 

kita suatu saat nanti. Dan bila itu ter-

jadi, artinya kita telah mati. Allah ber-

firman dalam Al-Qur’an (yang arti-

nya): 
 

“…lalu Allah menghidupkan kamu, ke-

mudian kamu dimatikan dan dihidup-

kan-Nya kembali…” (QS Al-Baqarah : 

28). 

 

Dan kelak jika kita mati, kita akan 

dikembalikan kepada Allah. Allah (�) 

berfirman (yang artinya): 
 

“…kemudian kepada-Nya-lah kamu 

dikembalikan?” (QS Al-Baqarah : 28) 

 

Setelah mati, kita akan menuju ke-

hidupan selanjutnya.  Allah akan   

menghidupkan kita kembali. Setelah 

itu kita tidak akan pernah mati lagi. Ini 

terjadi pada hari kiamat. Pada hari itu, 

Allah akan mengadili seluruh mahluk. 

Allah (�)  akan mengadili 

kita, apakah kita telah 

berbuat baik dan men-

jalankan ketaatan 

kepada Allah atau tidak 

selama di dunia. Allah 

akan mengadili kita atas segala se-

suatu yang sudah kita lakukan. Itu 

adalah hari yang paling menakutkan 

bagi semua mahluk. Allah (�)  

berfirman (yang artinya): 

“Dan apabila datang 

suara yang memekakkan 

(tiupan sangkakala yang 

kedua),  pada hari ketika 

manusia lari dari saudaranya, 

dari ibu dan bapaknya, dari istri dan 

anak-anaknya. Setiap orang dari 

mereka pada hari itu mempunyai uru-

san yang cukup menyibuk-

kannya.” (QS Abasa : 33-37) 

 

Tiupan sangkakala yang kedua itu ter-

jadi pada hari kiamat, ketika manusia 

dibangkitkan dari kuburnya dan di-

kumpulkan di padang mashyar untuk 

menghadapi hari pengadilan. Setelah 

Allah mengadili seluruh mahluk, Allah 

akan memberikan pahala yang besar 

bagi orang-orang muslim yang baik 

keislaman dan keimanannya selama 

hidupnya, dan mati sebagai seorang 

muslim yang baik pula. Allah (�)  ber-

firman (yang artinya)  
 

“Banyak muka pada hari itu berseri-

seri, tertawa dan bergembira ria,” (QS 

Abasa : 38-39) 
 

Ya… wajah orang-orang Mu’min 

berseri mencerminkan kegembi-

raan dan kelegaan. Mereka terr-

tawa gembira. Mereka akan ba-

hagia selamanya di Surga yang penuh 

kenikmatan.  
 

Sedangkan orang-orang yang menen-

tang Allah dan berbuat syirik di 
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dunia, mereka akan bersedih.  Allah  (�) berfirman (yang 

artinya): 
 

“dan banyak (pula) muka pada hari itu tertutup debu, dan ditutup lagi 

oleh kegelapan. Mereka itulah orang-orang kafir lagi durhaka.” (QS 

Abasa : 40-42) 
 

Teman-teman, kita hidup di dunia ini hanya satu kali. Karena itu, kita harus 

memanfaatkannya sebaik-baiknya, dengan beribadah kepada Allah saja dengan 

sungguh-sungguh dan mengerjakan amal shalih, sebagaimana yang diajarkan oleh 

Nabi kita tercinta Muhammad (�). Orang-orang kafir dan durhaka yang telah mati 

pun ingin kembali ke dunia, agar dapat bertaubat dan berbuat kebaikan. Tapi itu 

tidak mungkin lagi. Allah (�)  berfirman tentang mereka (yang artinya): 
 

“Dan kamu akan melihat orang-orang yang zalim ketika mereka melihat azab ber-

kata: "Adakah kiranya jalan untuk kembali (ke dunia)?” 

 

Ya… Semuanya sudah terlambat. Allah (�) berfirman (yang artinya): 
 

“Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Dan sesungguhnya pada hari kia-

mat sajalah disempurnakan pahalamu. Barangsiapa dijauhkan dari neraka dan di-

masukkan ke dalam syurga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia 

itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan.” (QS Al-Imran : 185) 

 
Sumber: We are Going Back to Allah (Islam4Kids.com) dengan beberapa penambahan. 

D 
i antara teman-teman mungkin ada yang pernah mendengar nama Imam Al-

Bukhari. Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin 

Mughirah bin Bardizbah.  Beliau lahir di Khurasan, tepatnya di sebuah tem-

pat bernama Bukhara. Oleh sebab itu beliau lebih dikenal dengan dengan sebutan 

Imam Al-Bukhari. 

 

Imam Al-Bukhari adalah seorang Imam hadits yang paling terke-

muka. Beliau diberi ilham untuk menghafalkan hadits ketika 

maasih di Kuttab (tempat belajar anak-anak),  pada umur sepuluh 

tahun atau kurang dari itu. Setelah Ashar, beliau tidak keluar dari 

sekolah seperti teman-temannya yang lain, namun tetap berada di 

ruang kelas (untuk belajar). 
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Imam Al-Bukhari adalah seorang ulama 

yang gemar menuntut ilmu. Beliau telah 

melakukan perjalanan ke Makkah, 

Madinah, Syam, Bashrah, Mesir, Bagh-

dad, dan lain-lain, untuk menuntut ilmu 

dan mengumpulkan hadits-hadits Nabi 

Muhammad (�). Guru-guru beliau san-

gat banyak. Beliau belajar dari ribuan 

ulama. 
 

Allah menganugerahi Imam Bukhari 

dengan kecerdasan dan kekuatan hafalan 

yang luar biasa. Hasyid bin Ismail dan 

teman lainnya berkata, “Sewaktu masih 

kecil kami pernah berselisih dengan 

Imam Al-Bukhari dalam hal hadits 

karena sesungguhnya dia tidak pernah 

mencatat sebagaimana kami. 
 

Ketika dia mendatangi kami lalu kami 

berkata kepadanya. Akibatnya Imam Al-

Bukhari lalu berkata kepada kami, 

“Sesungguhnya karena catatan kalian 

berdua, kalian telah berlebih-lebihan ter-

hadapku.” Kemudian dia membacakan 

hadits yang kami catat sebanyakan 

15.000 hadits melalui ingatannya. 

Ketika dia membacakan hadits tersebut, 

maka kami berdua seolah sedang mem-

bentulkan catatan hadits-hadits kami. 
 

Setelah selesai Imam Al-Bukhari berkata 

kepada kami, “Tidakkah kalian lihat, 

bahwa sesungguhnya aku tidak sekedar 

berkelakar dan menyia-nyiakan wak-

tuku?” Sejak saat itu, kami baru me-

nyadari bahwasanya Imam Al-Bukhari 

tidak akan tertandingi oleh siapappun.” 
 

Kekuatan hafalan Imam Al-Bukhari me-

mang luar biasa. Beliau menghafal 

100.000 hadits shahih dan 200.000 

hadits yang tidak shahih. Tidak hanya 

menghafal, bahkan beliau pun mem-

praktekkan sunnah-sunnah Rasulullah 

(�) tersebut. 
 

Imam Al-Bukhari sangat terkenal,  dan 

namanya sering disebutkan oleh manu-

sia hingga sekarang. Di antara karya be-

liau yang paling terkenal adalah kitab 

hadits Shahih Bukhari. Kitab tersebut 

adalah adalah harta warisan yang sangat 

bernilai, buku rujukan hadits yang 

utama. Jika teman-teman membaca se-

buah hadits dan di bagian akhirnya ter-

tulis “HR Bukhari” atau “Diriwayatkan 

oleh Bukhari”, maka itu adalah hadits 

yang telah dikumpulkan dan diriwayat-

kan di dalam kitab Imam Al-Bukhari. 
 

Allah (�) telah memberikan anugerah 

yang luar biasa kepada Imam Al-

Bukhari, berupa kepandaian yang tiada 

bandingannya, daya ingat yang men-

gagumkan, ilmu yang luas dan dalam, 

dan kezuhudan dan ketaatan dalam 

ibadah. Sungguh Allah (�) telah memu-

liakan Imam Al-Bukhari dengan ilmu, 

dan menggerakkan hati manusia untuk 

mencintai beliau. Karena Allah (�) te-

lah berjanji kepada manusia yang beri-

man dan beramal shaleh akan menda-

patkan kasih saying dan rasa cinta 

dalam firman-Nya (yang artinya): 
 

“Sesungguhnya orang-orang yang beri-

man dan beramal saleh, kelak Allah 

Yang Maha Pemurah akan menanamkan 

dalam (hati) mereka rasa kasih 

sayang.” (QS Maryam : 96) 

 
Disarikan dari “60 Biografi Ulama Salaf” karya Syaikh 

Ahmad Farid. 
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Pernah kah teman-teman melihat 
benda cair berubah menjadi benda 
padat? Kalau belum, yuuk kita mem-
buat percobaan kecil.  
 
Pertama-tama, kita siapkan air dalam 
gelas ukuran, misalnya 400 ml. Lalu 
tuangkan air tersebut ke dalam ceta-
kan es batu. Lalu cetakan tersebut kita 
masukkan ke dalam freezer, yaitu 
bagian yang paling dingin di dalam kul-
kas.  
 
Setelah beberapa lama, air berubah 
menjadi es. Benda cair, yakni 
air yang kita tuangkan tadi, 
telah berubah menjadi benda 
padat, yakni es. Es ini ben-
tuknya seperti bintang. Ke-
napa demikian? Karena air 
tadi kita masukkan ke dalam 
cetakan berbentuk bintang. 
Dan setelah menjadi es  pun 
memiliki bentuk yang sama. 

Ketika es tadi dibiarkan di uadara 

terbuka, maka dia mulai mencair. Dia 

berubah kembali menjadi benda cair 

seperti semula. Volume air pun masih 

sama seperti ketika kita pertama kali 

memasukkannya ke dalam cetakan es 

Nah.. Sekarang kita tahu, bagaimana 

benda cair berubah menjadi benda 

padat. Dan juga sebaliknya, benda 

padat berubah menjadi benda cair. 

Gampang kan.....??? 

Diadaptasikan dari California Science http://

act iv i t ies .macmillanmh.com/science/ca/

index.html 

Doa Menjenguk Orang SakitDoa Menjenguk Orang SakitDoa Menjenguk Orang SakitDoa Menjenguk Orang SakitDoa Menjenguk Orang SakitDoa Menjenguk Orang SakitDoa Menjenguk Orang SakitDoa Menjenguk Orang Sakit        
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��� ����� ����	 
�� �������� ��
��� ��        
“Tidak mengapa, semoga sakitmu ini 

membuat dosamu bersih, insya Allah.” 
(HR Bukhari)        
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Maktabah Raudhah al-Muhibbin 
taman baca pencinta ilmu 

http://www.raudhatulmuhibbin.org 

Ingin memasang iklan di Jurnal Muslim Kecil  
atau website kami?  

Segera hubungi redaksi kami. Di: bami@raudhatulmuhibbin.org 

Isi waktumu dengan mebaca bacaan Isi waktumu dengan mebaca bacaan Isi waktumu dengan mebaca bacaan Isi waktumu dengan mebaca bacaan 
yang bermanfaat dari yang bermanfaat dari yang bermanfaat dari yang bermanfaat dari     
Bacaan Anak MuslimBacaan Anak MuslimBacaan Anak MuslimBacaan Anak Muslim    

    

Ayo warnai 
dengan warna- 

warni 
kesukaanmu 
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