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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 memberikan Ditunggu bagi yang mau memberikan 

sumbangan artikel untuk JMK ya...sumbangan artikel untuk JMK ya...  

Pertanyaan: Tahukah kamu     
dengan yang dimaksudkan     
IHSAN dalam beribadah?     

 

Jawaban:   

Kita merasa diawasi oleh Alloh 
saja, Dia selalu melihat kita. 

 

Dalil dari AlQuran:  

 Allah berfirman dalam surat 
An-Nisa’ ayat 1: “Sesungguhnya 
Allah selalu menjaga dan     
mengawasi kamu “ 

 “Yang melihatmu ketika    
engkau berd ir i  (untuk          
shalat)” (QS. Asy-Syu’ara`:218)  

 

Dalil dari  sunnah: 

“Ihsan adalah engkau menyembah 
Allah seakan-akan engkau     
melihat-Nya, dan jika engkau    
tidak melihat-Nya sesungguhnya 
Dia melihatmu”. (HR. Muslim)  
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Nah teman-teman, jika kita telah 

mengetahui bahwa Allah Maha 

Mendengar, maka kita harus berhati-

hati terhadap apa yang kita ucapkan. 

K i t a  t i d a k  b o l e h 

mengucapkan kata-kata 

yang buruk dan kotor. 

Karena meskipun orang lain 

tidak mendengarkannya, 

tapi Allah Maha Mendengar. 

Dan bila Allah tidak suka 

dengan apa yang kita 

ucapkan, Allah tentu akan 

marah kepada kita.  

 

Kita harus belajar menjaga lisan kita, 

dan mengucapkan hal-hal yang baik, 

menggunakannya lisan kita untuk hal-

hal  yang Allah sukai, agar Allah pun 

ridha dan sayang kepada kita.  

Misalnya dengan membaca Al-Qur’an 

dengan baik dan benar. 

 

Jika kita tahu bahwa Allah Maha 

Mendengar, maka kita pun tak boleh 

bosan berdoa kepada Allah, karena 

Allah pasti akan selalu mendengar 

doa kita. Dan Allah pun telah berjanji 

dalam firman-Nya: 

‚Berdoalah kepada-Ku, niscaya akan 

Kuperkenankan bagimu.‛ (QS Al-

Mu’min [40] : 60) 

Bisakah kamu mendengar suara orang 

berbisik di tempat yang jauh...? Tentu 

tidak, karena mereka berbicara sangat 

pelan. Tapi Allah Maha Mendengar. 

Allah mendengar segala 

sesuatu meskipun tidak 

terdengar oleh kita. 

Bahkan suara semut yang 

bergerak pun Allah 

mendengarkannya. 

 

Ummul Mukminin, Aisyah 

radhiallahu anha, berkata: 

‚Segala puji bagi Allah yang telah 

meluaskan pendengaran-Nya ke 

semua suara. Sesungguhnya telah 

datang seorang wanita yang mengadu 

kepada Nabi shallallahu alahi 

wasallam dan berbicara dengan 

beliau, dan aku waktu itu berada di 

sudut rumah, sama sekali tidak 

mendengar apa yang dibicarakannya. 

Lalu Allah menurunkan ayat: 

‚‚ S e s u n ggu h n y a  A l l a h  t e l a h 

mendengar perkataan wanita yang 

mengajukan gugatan kepada kamu 

tentang suaminya, dan mengadukan 

(halnya) kepada Allah. Dan Allah 

mendengar soal jawab antara kamu 

berdua. Sesungguhnya Allah Maha 

Mendengar lagi Maha Melihat‛ (QS Al-

Mujadilah (58)  : 1) 

 

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah 

Maha Mendegar. Wanita yang 

dikisahkan itu bernama Khaulah binti 

Tsa’labah. 
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Dari Abu Hurairohر  اهر هللر ا ضرر bahwa Rosululloh هنر هللر يض

 ,melewati nya sedangkan dia sedang menanam pohon ماسر

lalu Rosululloh bersabda: ‛ Wahai Abu Huroiroh apa yang       

sedang engkau tanam? aku menjawab ‚pohon untukku‛   

Beliau Bersabda ‚Maukah aku tunjukkan pohon yang lebih 

baik dari pohonmu ini? Aku berkata ‚Tentu saja Ya         

Rosululloh‛. Rosulullohر ر ماس ر ا ض ر هلل  :bersabda  اه

‚Ucapkanlah  

 

maka maka akan di tanamkan untukmu setiap dari lafadz 

tersebut satu pohon di surga‛  

HR Ibnu Majah dan di shohihkan oleh al-Albani 

  ح كأسهللاس هلل  الإساس مسهلل هللسدمسهللاس هللاسناحبس

   Mengenal Habbatussauda’Mengenal Habbatussauda’Mengenal Habbatussauda’   

 

 Habbatussauda atau Jintan hitam 
adalah rempah-rempah yang dapat 
digunakan sebagai tanaman obat. Rempah 
ini berbentuk butiran biji berwarna hitam  
 Rosululloh Sholallahu Alaihi        
Wassalam bersabda: “Gunakanlah Al     
Habbatussauda’, karena didalamnya      
terdapat obat   utk segala macam       
penyakit kecuali as Sam (maut)”.  (Shahih 
Bukhori dan Muslim).  
 Habbatussauda banyak dikenal   

dengan berbagai nama, 
diantaranya black seed, 
black caraway, black 
seed, natura seed,     
jintan hitam, 

black cumin, nigella 
sativa, kaluduru, dll  
 Black Seed 
mengandung ramuan 
lebih dari 100 komponen, dan masih   
banyak lainnya.  
 Diantara manfaat habbatussauda’: 
Menguatkan s is tem kekebalan,           
meningkatkan daya ingat, konsentrasi dan       
Kewaspadaan, memperbaiki saluran     
pencernaan dan anti bakteri, nutrisi bagi 
manusia , dan masih banyak manfaat yang 
lainnya. Alhamdulillaah… yuk teman-
teman kita mulai hidup sehat dengan 
thibbun nabawi. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Rempah-rempah
http://id.wikipedia.org/wiki/Tanaman
http://id.wikipedia.org/wiki/Obat
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Mendahulukan kaki kanan 
ketika memakai sandal atau 
sepatu dan mendahulukan 
kaki kiri ketika melepas-
kannya, sebagaimana sabda 
Rasulullah : 
 “Jika salah seorang kalian memakai 
sandal, mulailah dengan yang kanan dan jika 
melepaskannya mulailah dengan yang kiri. 
Jadikan kanan yang pertama dipakaikan dan 
k i r i  y a n g  p e r t a m a 
dilepaskan"                 (HR. Bukhari,Muslim) 

Tidak memakai Sandal atau 
sepatu sambil berdiri. 
 
Telah menceritakan kepada 
kami [Ali bin Muhammad]    
telah menceritakan kepada 

kami [Waki'] dari [Sufyan] dari [Abdullah bin 
Dinar] dari [Ibnu Umar] dia berkata, 
"Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam      
melarang seseorang memakai sandal sambil 
berdiri." (HR. Ibnu Majah) 
 Jadi teman-teman sebaiknya kita 
duduk saat memakai sandal atau sepatu ya. 

D i m a k r u h k a n  h a n y a        
menggunakan satu buah     
sandal atau satu 
 
Rasulullah shallallahu „alaihi 
wa sallam bersabda, “Jika tali 

sandal kalian copot maka janganlah berjalan 
dengan satu sandal sehingga memperbaiki 
sandal yang rusak.” (HR. Muslim)  
 
“Janganlah kalian berjalan menggunakan 
satu sandal. Hendaknya kedua sandal   
tersebut dilepas ataukah keduanya            
dipakai.” (HR. Bukhari dan Muslim)  

4. Merawat Sepatu 

Teman-teman, merawat 
sepatu dan sandal       
termasuk membersihkan 
dan menyemirnya agar      
terawat dengan baik serta menjahit 
kembali jika ada sisi yang robek. 
    Semua ini dilakukan selama tidak 
berlebihan serta tidak menimbulkan 
perasaan sombong dan angkuh.  
 Selama ia memakai sepatu,   
hendaklah ia senantiasa menjaga      
kebersihannya. Janganlah kita        
memakai sepatu yang sudah sangat    
kumal atau robek yang dapat         
mengundang perhatian orang lain. 
Kecuali apabila ia benar-benar seorang 
fakir yang tidak mampu menyemir, 
merawat, dan memperbaiki sepatunya. 

M e m e r i k s a                

Kebersihan Sepatu 

Teman-teman muslim, 
kita hendaknya tidak 
me l u pa ka n  un tu k       
memeriksa kebersihan sandal atau 
sepatu dari berbagai kotoran dan najis 
yang mungkin menempel dibagian     
telapak atau ujungnya. . 

Adab memakai sandal dan Adab memakai sandal dan Adab memakai sandal dan 
sepatusepatusepatu   

Nah teman-teman demikianlah         
beberapa dari adab memakai sandal 
dan sepatu. Daripada itu yuk mari kita 
mulai sekarang memperhatikan         
kebersihan sandal dan sepatu kita 
serta mengamalkan adab-adab         
memakai sandal dan 
sepatu sebagaimana yang 
telah dipaparkan diatas. 
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Do’a  Petir 
 Duaarrrrrrr!!... Musim hujan seperti sekarang ini, kita sering dikejutkan 

oleh suara petir atau halilintar yang menggelegar kan, teman-teman… Dan 

Rosulullooh shallallahu ‘alaihi wa sallam mengajarkan doa ini kepada kita,     

teman-teman apabila kita  mendengar halilintar: 

َِذُ س َنَاْحُبس ْا َْسُي ِْعا راس ََا ذ  ُ
ْذْاس ذْهدامذحذس َْ اةاكذئااُلس     ذعا ذبذيذس ا 

m
e
n
d
e
n
g
a
r 

"Subhanalladzi yusabbihur ra'du  

bihamdihi wal malaaikatu min khiifatihi...." 
 

Maha suci Allah yang mana halilintar bertasbih dengan memuji Nya dan juga 

para Malaikat karena takut kepada-Nya 
 

Pet ir  ada lah       
kilatan cahaya 
pada langit yang 
disertai dengan 
suara gemuruh 

yang biasanya terjadi pada musim hu-
jan atau pada saat akan hujan.  
 
Petir terjadi akibat perpindahan mua-
tan negatif menuju ke muatan positif. 
Menurut batasan fisika, petir adalah 
lompatan bunga api raksasa antara dua 
massa dengan medan listrik berbeda 
 
Petir adalah hasil pelepasan muatan    
listrik di awan. Energi dari pelepasan 

(HR. Malik dan Bukhari) 

itu begitu besarnya sehingga menimbul-
kan rentetan cahaya, panas, dan bunyi 
yang sangat kuat yaitu geluduk, guntur, 
atau halilintar. Geluduk, guntur, atau       
halilintar ini dapat menghancurkan    
bangunan, membunuh manusia, dan    
memusnahkan pohon. Sedemikian      
raksasanya sampai-sampai ketika petir 
itu melesat, tubuh awan akan terang 
dibuatnya, sebagai akibat udara yang 
terbelah, sambarannya yang rata-rata 
memiliki kecepatan 150.000 km/detik 
itu juga akan menimbulkan bunyi yang 
menggelegar.  

 id.wikipedia.org/wiki/Petir  

 www.ceritakecil.com  

http://www.google.co.id/url?sa=t&source=web&cd=1&ved=0CBUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fboimnih.multiply.com%2Fjournal%2Fitem%2F7%2FKenapa_bisa_terjadi_petir_ya&ei=_bqXTdqrLMvnrAfwuJ3pCw&usg=AFQjCNHTE92aUyVOqBcRIJecwOL6T5foiA&sig2=Oct9vr75Ioub9NVUKfjE8g
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Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat dari  dari  dari  

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