
T eman-teman, tahukah kalian…? Agama kita yang mulia ini, Islam, 
dibangun diatas 5 perkara, yang 

dikenal dengan nama RUKUN ISLAM. 
Nah.. Diantara kalian pasti pernah 
mendegarnya. Nabi Muhammad �, 
menerangkannya dalam sebuah hadits 
shahih riwayat Imam Al-Bukhari dan 

Muslim. 

 

Nabi � bersabda:  

 

“islam itu dibangun di atas lima 
perkara, yaitu: (1) Bersaksi tiada 
sesembahan yang haq kecuali 
A l loh  dan sesungguhnya        
Muhammad adalah utusan      
Allah, (2) menegakkan shalat, 
(3) mengeluarkan zakat, (4) 
mengerjakan haji ke Baitulloh, 
dan (5) berpuasa pada bulan Ro-

madhan” 

Kelima rukun Islam ini wajib kita lak-
sanakan sebagai seorang Muslim. 
Adapun rukun menunaikan ibadah 
haji, hanya diwajibkan bagi orang-

orang yang mampu. 

 

Nah teman-teman.. siapa diantara 
kalian yang telah mengerjakan kelima 
rukun Islam..? Wah.. Ada yang sudah 
bisa shalat lima waktu.. Alhadullillah! 
Ada juga yang sudah berpuasa.. 
Masya Allah.. Semoga Allah melim-
pahkan rizki dan kesempatan agar 
kita dapat menyempunakan rukun 
Islam, berzakat dan beribadah haji ke 
rumah Allah.   
Yuk, kita beru-
saha melaksana-
kan rukun Islam, 
agar kita benar-
benar menjadi 
Muslim sejati.  
(red.bam) 
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S udahkah kalian mengerjakan PR? Hayoo.. Sekarang wak-
tunya mengerjakan PR, tidak 

boleh ditunda-tunda sampai be-
sok. Kalian tidak ingin kan besok 
ditanyai bu guru tentang PR itu? 
Kalian tidak bisa berbohong, dan 
bohong tidak diperbolehkan 
karena itu perbuatan dosa. Pasti 
malu sekali rasanya kalau tidak 

bisa menjawab, iya kan? 
 

Apalagi kalau guru meminta 
masing-masing murid memba-
cakan atau menuliskan jawa-
bannya di papan tulis. Pasti kamu 
jadi ingin duduk di belakang 

karena tidak bisa menjawabnya.  
Atau yang paling buruk, guru 
mengetahui kamu tidak mengerja-
kan PR dan menghu-
kummu, harus berdiri di 
muka kelas dengan 
kedua tangan menarik 
telinga. Pasti teman-
teman akan mentertawa-

kanmu.  
 

Teman-teman, sekolah 
adalah tempat belajar, bukan 
hanya untuk tertawa dan ber-
main. Dan PR diberikan agar kita 
selalu mengulang pelajaran di 

rumah.  

Sebagai seorang muslim yang 
baik, kita harus bekerja keras dan 
ber-usaha dan mematuhi perintah 

guru dalam 
k e b a i k a n . 
Kalau kamu 
tidak bisa 
m e n g e r j a -
kannya minta-
lah bantuan 
teman-teman, 
ayah ibu atau 

kakak-kakak. Kita belajar  untuk 
Allah, insya Allah, Allah pun akan 
membalasnya dengan ilmu yang 

bermanfaat. (red-bam) 

guru mendapati seorang anak 
yang belum menyelesaikan tugas-
nya. Lalu dia bertanya kepada 
anak tersebut, apa dia kesulitan? 
Anak tersebut menjawab, “Ya, 
sedikit. “ Guru pun berkata, 
“Baiklah, kalau begitu sebutkan 
apa jawabanmu, mungkin teman-
teman bisa membantumu.” Dia 
pun menjawab: Menuerutku 7 
k e a j a i b a n  dun i a  a d a l a h : 

S ekelompok siswa ditugaskan oleh guru untuk menuliskan 
tujuh macam keajaiban 

dunia. Meskipun terjadi perbe-
daan, namun berikut adalah yang 
paling banyak ditulis mereka: 1) 
Pyramid, 2) Taj Mahal, 3) Grand 
Canyon, 4) Terusan Panama, 5) 
Menara Pisa, 6) Borobudur, dan 
7) Tembok Cina.  Ketika men-
gumpulkan tulisan anak-anak, 

“Kemampuan untuk melihat, 
mendengar, meraba, mengecap, 
merasa, tertawa dan mencintai.” 
Ruang kelas serta merta menjadi 
sunyi. Kadang-kadang kita ti-
dak memperhatikan sesuatu 
yang biasa kita jumpai yang 
ada pada diri kita itulah kea-
jaiban yang sebenarnya, seba-
gai anugerah dan nikmat Allah 

kepada manusia. (red-bam) 
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rasanya manis. Perumpamaan 
orang munafik yang membaca Al-
Qur’an adalah seperti buah 
raihanah, baunya harum namun 
rasanya pahit .  Sedangkan 
perumpamaan orang munafik 
yang tidak membaca Al-Qur’an 
adalah seperti buah peria, tidak 
ada baunya sama sekali dan 

rasanya pahit (HR Bukhari-Muslim) 

Teman-teman, 
jika kita ingin 
menjadi orang 
yang paling 
dicintai Allah, 
maka k i ta 
harus menjadi 
yang pertama. 
Ayo belajar Al-

Qur’an lagi..! 

R asulullah �. bersabda: 
P e r ump am a a n  o r a n g 
mukmin yang membaca Al-

Q u r ’ a n  a d a l a h  s e p e r t i 
perumpamaan buah jeruk utrujah, 
baunya harum dan rasanya enak. 
Perumpamaan orang mukmin 
yang tidak membaca Al-Qur’an 
adalah seperti buah kurma, tidak 
ada baunya sama sekali namun 

Jadilah Seperti Jeruk Utrujah 

“Mukmin 
yang utama 
adalah yang 
mempelaja-
ri Al’Qur’an 

dan 
mengamal-

kannya” 



T eman-teman, kalian pasti pernah makan buah se-
mangka bukan? Ia adalah 

buah yang banyak mengandung 
air. Ada yang berwarna merah 
dan ada yang kuning, dan rasanya 

manis.  

 

Perhatikanlah buah semangka, 
labu dan sejenisnya. Allah men-
ciptakan buahnya besar, dan Dia 
menjadikan pohonnya merambat 
ke tanah. Kalau berdiri tegak 
seperti tanaman lain, maka dia 
tidak akan kuat menahan berat 

buahnya.  

Maka dengan hikmah-Nya, Allah  
� menjadikannya menjalar di atas 
tanah, agar dia bisa meletakkan 
buahnya disana, sehingga bumilah 

yang menahan berat buahnya.  

 

Kalau teman-teman pernah meli-
hatnya, tanaman semangka 
batangnya kurus dan lemah men-
jalar di atas tanah, sedangkan 

buahnya berada di sekitarnya.  

 

Segala puji bagi Allah yang men-
ciptakan segala sesuatu menurut 

ukurannya. (red-bam) 

 

(Maraji: Terjemahan Miftahud Dar As-

Saadah, oleh Ibnu Qayyim al-jauziyyah) 

 

Doa Masuk Rumah: 

 

 ��� ������	
 ��	����	
 ��� ������
��	����	�	� �	��	� ���	�	
  ��	��	�	� 

Do’a Keluar Rumah: 

 

 ���� ���	� ������	�	� ���� ������ 
����� � �! �"#�$% � 	
 �&��	' � 	
 

 

Bismillahi tawaqaltu ala 
Allah Laa haula wala 

quwwata illa billah 

 
“Dengan nama Allah  (aku   
keluar). Aku bertawakkal 
kepada-Nya, dan tiada daya 
dan upaya kecuali karena 

pertolongan   Allah”. 

 

 

 
Bismillahi wa lajnaa, wa 
bismillahi kharajna, wa 

‘ala rabbana tawakkalna,  

 
“Dengan nama Allah, 
kami masuk (ke rumah), 
dengan nama Allah, 
kami keluar (darinya) 
dan kepada Tuhan kami, 

kami bertawakkal”. 

 
Jangan lupa selalu memberi 
salam kepada orang yang 

berada di dalam rumah ^_^ 

 
(sumber: Hisnul Muslim) 
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Hak cipta  milik Allah 
semata, dipersilahkan  
untuk menyebarluaskan 

dalam bentk apapun  



sekolah, dan lain-lain yang sesuai 

dengan tema Jurnal kita ini.  
 

Kalian dapat mengirimkannya ke: 
bam@raudhatulmuhibbin.org 
dengan mencantumkan identitas: 
nama, umur, kelas, alamat rumah 
atau sekolah. Jangan lupa mencan-
tumkan foto yang berhubungan 
dengan artikel yang kamu kirim-
kan, maksimal berukuran 500 x 

B agi teman-teman pembaca setia Bacaab Anak Muslim  
yang ingin berbagi dengan 

teman-teman lainnya dimana saja, 
bisa mengirikan artikel kepada 
kami. Artikel itu bisa berupa pro-
fil “Aku si Muslim Kecil” atau 
pengalaman menarik, hasil karya 
atau percobaan yang kamu laku-
kan, liputan mengenai kegiatan 

500 px. Tapi bukan gambar 
mahluk benyawa lohh. Kalian bo-
leh meminta bantuak peada ayah 
dan ibu untuk membuatnya.  

Kami tunggu hasil karyamu ya… 

 

ttd 

 

Redaksi BAM 
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Kolom Redaksi 
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Mengenal Surat Al-Fatihah 

1. Dengan menyebut nama Allah Yang Maha 

Pemurah lagi Maha Penyayang  

2. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam 

3. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.  

4. Yang menguasai di Hari Pembalasan. 

5. Hanya Engkaulah yang kami sembah dan hanya 

kepada Engkaulah kami meminta pertolongan 

6. Tunjukilah kami jalan yang lurus 

7. (yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri 
nikmat kepada mereka; bukan (jalan) mereka yang 

dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka yang sesat 

K alian sudah menghafal Surat Al-Fatihah belum..? Pasti sudah ya, kalian pasti sering mendengar atau membacanya.  

Surat Al-Fatihah itu, memiliki beberapa nama. Diantaranya : 

• Ia dsebut Fatihatul Kitab; ia dinamakan demikian karena Su-
rat Al-Fatihah adalah surat pembuka Al-Qur’an sebagaimana 

yang sering kita lihat di dalam mushaf Al-Qur’an di rumah kita. 

• Ia disebut Ummul Kitab;, karena surat ini merangkum se-

cara umum makna-makna yang terkandung dalam Al-Qur’an. 

• Ia disebut Al-Hamdu, karena didalamnya terkandung ayat 

yang memuji Allah “Alhamdulillahorabbil Alamin’. 

• Ia disebut As-Shalah, karena Surat Al-Fatihah adalah salah 

satu rukun  shalat,  

• Ia disebut As-Sab’a Al-Muthaani karena ia adalah tujuh ayat 

yang dibaca berulang-ulang di dalam shalat.  

• Ia juga disebut Ar-Ruqyah karena dia dgunakan sebagai ba-
caan untuk menyembuhkan penyakit seperti sengatan kalajeng-

king dan lainnya. 

Namanya banyak yah… Tapi yang 
paling penting dari semua itu, 
kita harus menghafalkannya, 
karena Surat Al-Fatihah harus 
dibaca pada setiap raka’at 
dalam shalat kita, dan tidak sah 

shalat tanpa membacanya.  

 

Untuk teman-teman yang belum 
menghafalnya, teruslah berusaha, se-

moga Allah memudahkan kita semua. 

 

Maraji:  

• Terjemahan Tafsir Ibnu Katsir 

• Terjemahan Tafsir Juz Ammah Syaikh 
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“Mamaaa… Aulia minumnya 
tidak duduk dan tidak baca 
bismillah…” . Padahal Khalil 

juga ka-
d a n g -
k a d a n g 
lupa, jika 
di ingatkan 
dia buru-
buru duduk 
dan baca 
b i sm i l l a h 

lagi. 

 

Khalil san-
gat takut dengan laba-laba dan 
kecoak, dia selalu menangis kalau 

melihatnya.  

 Hampir setiap hari setelah shalat 
magrib, dia selalu berlomba den-

A ssalamu’alaikum teman-
teman,  tamu muslim kecil 
kita kali  ini adalah Khalil. 

Nama lengkapnya Khalil Shidiq 
Abdullah. Umurnya baru masuk 3 
tahun, tapi dia pandai loh. Selalu 

ingin tahu sesuatu yang baru.  
 

Khalil sudah bisa bersyahadat dan 
hafal doa untuk orang tua dan 
doa keluar masuk kamar mandi, 
meskipun dia belum bisa menye-
but huruf R. Lucu deh.  Jika hen-
dak minum air atau susu, dia se-
lalu mengucapkan ‘Bismillah’ Dan 
selalu melapor kalau melihat 
kakaknya minum sambil berdiri. 

gan kakak-kakaknya untuk belajar 
mengaji. Dia selalu ingin yang per-
tama kali belajar.  Dia juga paling 
senang kalau diajak bermain   
Bingo Game huruf hijaiyah 
dari BAM.  Dia selalu mengajak 
kakak-kakaknya, “Ayo main ngaji-
ngaji!” Kalau dia tidak melihat 
buku Iqra atau permainannya, dia 

akan teriak, “Mana ngaji-ngajiku.” 

 

Alhamdulillah, sekarang ini Khalil 
sudah tamat Iqra 1 dan menghafal 
huruf-huruf Hijaiyah dengan baik, 
Tapi dia kesulitan ketika pindah 
ke Iqra 2, karena pelajarannya 
semakin sulit. Ayo khalil.. Jangan 
banyak bermain, kamu harus rajin 
belajar agar bisa membaca Al-

Qur’an seperti kakak Rizky. 
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Bingo game, mainan     

favorit Khalil 

Allah Subhanahu Wa Ta’ala berfirman: 
 

“Dia menutupkan malam atas siang dan 
menutupkan siang atas malam.” (QS 

Az-Zumar [39] : 5) 

 

S angat menarik 
untuk di-

ketahui bahwa 
kata ‘yukawwir’ 
dalam Bahasa 
Arab (berarti: 
‘meniupkan 
atau membuat 
sesuatu ber-
putar’) dan 
dalam penjela-
san Al-Qur’an 
bahwa Siang 
menutupi ma-
lam dan ma-
lam menutupi siang adalah sesuai dengan pembuktian ilmiah pada 

abad ke 20 oleh antariksawan bahwa bentuk bumi adalah Bulat. 
 

Kalian ingin tahu bagaimana beker-
janya siang dan malam? Yuk kita 

buar percobaan! 
 

1. Siapkanlah sebuah bola bumi 

(globe) dan senter .  

2. Pasanglah bola dunia pada 
tempatnya di ruangan yang 
gelap. Nyalakanlah senter di 
salah satu sisinya. Cobalah 

amati perubahannya  

3. Lihatlah, bagian bola bumi yang 
terkena lampu senter terlihat 
terang sedangkan bagian lain-
nya terlihat gelap karena tidak 
terkena cahaya lampu. Co-
balah putar cahaya senter lagi 

dari sisi lainnya.  
 

Nah teman-teman, seperti itulah 
matahari menyinari bumi kita yang 
menyebabkan terjadinya siang dan 
malam. Maha Suci Allah yang telah 

membuat sebaik-baik ciptaan.  
 

Diringkas dari Islam4Kids dengan beberapa 

pernambahan seperlunya. (red-bam). 
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C arilah 12 nama para Nabi dan Rasul di dalam kotak 
dibawah ini, bisa mendatar 

ke kiri, menurun, atau diagonal ke 

kanan bawah.  

 

Berilah warna yang berbeda un-
tuk memudahkanmu menemukan 
ke 12 nama Nabi dan Rasul alaihi-

mus shalatu wassalam berikut.                     

1. Adam  �   2. Idris  � 

3.  Nuh  �    4. Ibrahim  � 

5. Daud  �   6. Sulaiman � 

7. Yusuf �    8. Zakaria  � 

9. Musa �   10. Ismail � 

11. Isa  �    12. Muhammad � 

Carilah NamaCarilah NamaCarilah NamaCarilah Nama----Nama Para Nabi dan RasulNama Para Nabi dan RasulNama Para Nabi dan RasulNama Para Nabi dan Rasul    

Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim 

(BAM) lainnya: 

Maktabah Raudhah al-Muhibbin 
taman baca pencinta ilmu 

http://www.raudhatulmuhibbin.org 

Ingin memasang iklan di Jurnal 

Muslim Kecil atau website kami? 

Hubungi kami di: 

 

redaksi@raudhatulmuhibbin.org 


