
Asyiik.. Hari Raya  
Sebentar Lagi 

 

T eman-teman, sebentar lagi kita 
akan merayakan Hari Raya Idul 

Fitri. Jangan lupa ya.... Kita beramai-
ramai ke lapangan untuk Shalat Idul 

Fitri berjamaah bersama seluruh kaum 
Muslimin.  O iya,  pakaianmu tidak 
harus baru, yang penting itu adalah 

pakaian yang bersih dan yang terbaik 
dari yang kita miliki. Jadi tidak perlu 
merengek atau memaksa orang tua 
kita untuk membeli baju baru. Kalau 

ada alhamdulillah... Jika tidak 
ada...maka cukup dengan baju terbaik 

yang kita miliki. Ingatlah.. masih 
banyak teman-teman kita di luar sana 
yang kesulitan. Jangankan baju baru, 
untuk makan sehari-hari saja mereka 
susah. Jadi syukurilah apa yang ada, 
karena Allah menyukai orang-orang 
yang pandai  bersyukur dan memuji-

Nya atas segala nikmat yang telah 
Allah berikan.   

 

(red-BAM) 
bam@raudhatulmuhibbin.org 

Tahukah Kamu....? 
 
Pertanyaan: Tahukah kamu apa tujuan 
Allah menciptakan mahluk dari kalangan 
jin dan manusia? 
 
Jawab: Allah menciptakan jin dan 
manusia untuk beribadah kepada Allah. 
Dalilnya adalah Al-Qur’an surat Adz-
Dzariyat ayat 56:: 
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“Dan Aku tidak menciptakan jin dan 

manusia melainkan supaya mereka 

mengabdi kepada-Ku”. 

1. Yuuk, Mencari Lailatul Qadr 

2. Berkenalan dengan si Puteri Malu 

3. Aku Muslimah Kecil dan Aku Bangga.... 

4. Hayooo, Jangan Main Petasan! 

5. Mari Berhari Raya 

6. Ruang Bermain dan Belajar 
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Baca juga: 



Pada malam Lailatul Qadr, para Malaikat 

dan Malaikat Jibril turun ke dunia. 

Jumlah mereka sangat banyak, dan 

hanya Allah yang mengetahui jumlah 

mereka. Mereka turun berbondong-

bondong dikarenakan banyaknya berkah 

dan rahmat yang turun pada malam itu. 

Mereka turun ke dunia untuk mengatur 

berbagai urusan dengan izin Allah. 

 

Rasulullah  juga berkata dalam 

sebuah haditsnya (yang artinya): “Pada 

bulan Ramadhan ada satu malam yang 

lebih baik daripada seribu bulan, dan 

barangsiapa tidak mendapati malam itu 

maka ia telah kehilangan pahala seribu 

bulan.” (HR Ahmad) 

 

Tahukah teman-teman maksudnya apa? 

Segala jenis ibadah, ketaatan dan amal 

shalih, maka pahalanya lebih baik 

daripada ibadah yang sama selama 

seribu bulan. Jadi barangsiapa yang 

T eman-teman, tahukah kalian...? 

Di malam-malam terakhir 

bulan Ramadhan, ada satu malam 

yang disebut Lailatul Qadr? Malam 

itu terdapat di sepuluh hari 

terakhir – yang menurut sebuah hadits 

terdapat pada malam-malam ganjil – di 

bulan Ramadhan. Pada malam itu Al-

Qur’an diturunkan dari Lauhul Mahfuz 

ke langit dunia.  
 

Allah menyebutkan di dalam al-Qur’an 

(yang artinya): “ 
 

Sesungguhnya Kami telah 

menurunkannya (Al Quran) pada 

malam kemuliaan. Dan tahukah kamu 

apakah malam kemuliaan itu? Malam 

kemuliaan itu lebih baik dari seribu 

bulan.” (QS Al-Qadr [97) : 1-3)  

tengah 

beribadah dan mengerjakan ketaatan 

kepada Allah mendapatkan Lailatul Qadr, 

maka insya Allah akan memperoleh 

pahala seperti dia beribadah selama 

seribu bulan.  

 

Masya Allah teman-teman... lebih baik 

dari seribu bulan..! Kalau dihitung... itu 

kira-kira 83 tahun 4 bulan! Padahal umur 

kita saja belum tentu sampai 83 tahun. 

Jadi bisa dibayangkan, betapa besar 

keutamaan Lailatul Qadr itu. Makanya 

kita pun harus bersungguh-sungguh 

mencarinya di malam-malam terakhir 

bulan Ramadhan, dengan meningkatkan 

ibadah dan berbagai amal shalih dan 

tidak bermalas-malasan, serta 

menghindari segala perkara yang dibenci 

Allah dan Rasul-Nya. Agar kita termasuk 

orang-orang yang beruntung ,yang 

dicintai Allah dan diberkahi dengan 

Lailatul Qadr, sehingga ibadah dan amal 

shalih kita pun bernilai seperti ibadah 

seribu bulan. Teman-teman pasti mau 

bukan...? 

Maraji:  

Tafsir Ibnu Katsir 
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Sudahkah kalian mengenal Puteri Malu? Jika belum sekarang kita akan berkenalan 
dengannya.  
 

Puteri Malu atau nama latinnya  Mimosa pudica adalah sejenis tanaman perdu 
yang pendek dari golongan polong-polongan. Namanya lucu ya... Puteri 
Malu....Mungkin ia disebut dimikian karena jika tanaman ini disentuh,  daunnya 
mengatup, seperti seorang puteri yang malu-malu.  
 

Keunikan dari tanaman ini adalah bila daunnya disentuh, ditiup, atau dipanaskan 
akan segera "menutup". Hal ini disebabkan oleh terjadinya perubahan tekanan 
turgor pada tulang daun. Rangsang tersebut juga bisa dirasakan daun lain yang 
tidak ikut tersentuh. 

Gerak ini disebut seismonasti. Tanaman ini juga menguncup saat matahari 
terbenam dan merekah kembali setelah matahari terbit. 

Tanaman putri malu menutup daunnya untuk melindungi diri dari hewan pemakan 
tumbuhan (herbivora) yang ingin memakannya. Warna daun bagian bawah 
tanaman putri malu berwarna lebih pucat, dengan menunjukkan warna yang 
pucat, hewan yang tadinya ingin memakan tumbuhan ini akan berpikir bahwa 
tumbuhan tersebut telah layu dan menjadi tidak berminat lagi untuk 
memakannya. Masya Allah.... Benar-benar pintar ya... 
 

Eh, bukan tanamannya yang pintar, tapi ia adalah bukti kesempurnaan ciptaan 
Allah. Menurutmu, apa ada mahluk lain yang bisa menciptakan semisal puteri 
malu yang Allah ciptakan ini? Tentu saja tidak! 

 
Selain itu tanaman yang tumbuh liar ini juga berkhasiat 
lohhh... Tanaman puteri malu juga digunakan untuk 
ramuan obat-obatan tradisional.  Subhanallah.... Allah 
tidak pernah menciptakan sesuatu dengan sia-sia. 
Bahkan puteri malu yang tumbuh liar ini pun dapat 
bermanfaat bagi manusia.  Allahu Akbar! 

 
 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Putri_malu, dengan beberapa penambahan. 

Tanaman Puteri Malu 

Bentuk bunga Puteri Malu 
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A ku Muslimah kecil, 
alhamdulilah..... 

 

Aku memakai jilbab seperti 
ibu, alhamdulillah... 
 

Aku suka membantu ibu di 
rumah. Menyapu, mencuci 
piring, merapikan rumah, 
dan pekerjaan lainnya. Aku 

membersekan tempat tidurku sendiri. 
 

Aku sangat senang mencuci piring. 
Setiap kali mencuci piring, aku dapat 
membuat balon-balon sabun. 
 

Aku juga senang membantu ibu 
menjaga adik. Jika Ayah dan Ibu 
sedang keluar, aku menjaga adik kecil. 
Aku mengajaknya bermain, dan 
menghiburnya jika dia sedih.  Aku juga 
mengajarinya beberapa hal yang aku 

ketahui. Asyik deh main dengan 
adik. 
 

Setiap kali selesai bermain, aku 
merapihkan kembali mainanku 
tanpa disuruh. Aku senang 
melakukannya dan aku tidak ingin 
menyusahkan ibu. 
 

Di luar sana, aku melihat anak-anak 
lain, muslimah kecil seperti diriku. 
Mereka tidak memakai jilbab. Tapi 
aku tidak malu memakai jilbab, 
alhamdulillah...  
 

Ya, kenapa mesti malu? Jilbab kan 
pakaian yang Allah dan Rasulullah 
 perintahkan untuk dipakai kaum 
Muslimah. Dengan memakai jilbab, 
berarti aku telah mentaati salah satu 
perintah Allah dan Rasul-Nya. 
Alhamdullillah....  
 
Bagaimana 
dengamu? 

Setiap kali memasuki bulan Ramadhan, apalagi di malam Idul 
Fitri, banyak sekali anak-anak yang bermain petasan. Teman-
teman, jangan ikut-ikutan bermain petasan ya, itu berbahaya!  
 

Petasan bisa menyebabkan tanganmu terbakar. Suaranya yang keras juga 
mengganggu orang lain. Bisingnya suara petasan mengganggu ibadah 
orang-orang yang sedang shalat tarawih di masjid, juga mengganggu orang
-orang yang sedang beristirahat di malam hari. Ingatlah, Allah dan Rasul-
Nya melarang kita untuk membahayakan diri sendiri 
dan orang lain. Rasulullah  juga berkata bahwa 
muslim yang paling baik adalah orang yang muslim 
lainnya selamat dari lisan dan tangannya. Kalian tentu 
ingin menjadi muslim yang baik bukan...? 
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Tidak terasa yaa.. Teman-
teman, sebentar lagi kita 
merayakan hari raya kita, 
hari kemenangan bagi 
o r a n g - o r a n g  y a n g 
berpuasa, Hari Raya Idul 
Fitri pada tanggal 1 Syawal nanti.  Alhamduillah....Senangnya.  Ingat di tahun-
tahun sebelumnya, semua kaum Muslimin berjalan menuju tanah lapang untuk 
shalat Ied berjama’ah. Yang besar dan yang kecil, yang muda dan tua, si 
miskin dan si kaya tidak ada bedanya, semua bergembira. Orang-orang 
berjalan sambil bertakbir. Allahu Akbar...Allahu Akbar...Allahu Akbar. Laa ilaaha 
illaAllah, Allahu Akbar... Allahu Akbar wa Lillahil Hamdu. 
 

Tapi.... Kita harus berpisah dengan bulan Ramadhan yang penuh rahmat dan 
kebaikan. Sedih ya.... Padahal kita belum tentu dapat bertemu dengan bulan 
Ramadhan lagi di tahun depan. Karena, kita tidak pernah tahu, apakah kita 
masih dapat hidup sampai tahun depan atau tidak. Bahkan kita tidak tahu 
apakah kita masih bisa hidup esok atau tidak. Allah saja lah Yang Maha 
Mengetahui. 
 

Karena itu, kita harus berusaha, untuk melanjutkan kebaikan dan amal ibadah 
yang kita lakukan di bulan Ramadhan, di bulan-bulan yang lain, agar kita benar
-benar menjadi orang yang bertakwa.  
 

Selama berpuasa, kita juga mengalami, bagaimana rasanya lapar dan dahaga. 
Alhamdulillah, kita bersyukur, karena Allah memberi kita rizki sehingga kita 
dapat makan cukup dan enak. Tapi banyak saudara-saudara kita di luar sana, 
mereka yang yatim piatu, fakir miskin, mereka sering kali harus berpuasa 
meskipun bukan di bulan Ramadhan, karena mereka tidak punya sesuatu 
untuk dimakan. Kita lebih beruntung daripada mereka. Karena itu kita juga 
harus berbagi dengan mereka, agar mereka juga bisa berbahagia seperti kita. 
Jika kita menyayangi mereka, tentu Allah pun akan sayang pada kita, insya 
Allah. Selamat Hari Raya Idul Fitri yaa... Ssaudara-saudaraku... Semoga Allah 
mengampuni kita dan menerima semua amal ibadah kita. Amin. .... 
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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 
yang bermanfaat dari  
Bacaan Anak Muslim 

Teman-teman, sekarang kita sampai pada huruf “Zai”. 
Membuatnya mudah, karena mirip dengan huruf 
“Rho” yang telah kita pelajari pada jurnal yang lalu. 
Bedanya hanya ada sebuah titik di atasnya. Yuk kita 
menoba.....! 

Ayo warnai 
dengan warna- 

warni 
kesukaanmu 

Sumber: 

Islamicplayground.com 
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