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Kabar SingkatKabar SingkatKabar Singkat   
Assalaamu’alaykum… Assalaamu’alaykum… Assalaamu’alaykum…    

Apakabar temanApakabar temanApakabar teman---
teman, semoga     Alloh teman, semoga     Alloh teman, semoga     Alloh 
memberkah i  k i ta    memberkah i  k i ta    memberkah i  k i ta    
semua. Alloohumma semua. Alloohumma semua. Alloohumma 
aaamiinaaamiinaaamiin   

Alhamdulillaah…, Jurnal Alhamdulillaah…, Jurnal Alhamdulillaah…, Jurnal 
Muslim Kecil dapat Muslim Kecil dapat Muslim Kecil dapat 
hadir kembali. Edisi ini hadir kembali. Edisi ini hadir kembali. Edisi ini 
k i t a  m e m b a h a s       k i t a  m e m b a h a s       k i t a  m e m b a h a s       
tentang yang paling tentang yang paling tentang yang paling 
buruk di sisi Alloh, kisah    buruk di sisi Alloh, kisah    buruk di sisi Alloh, kisah    
seorang yang jahat seorang yang jahat seorang yang jahat 
y a n g  m e n d a p a t     y a n g  m e n d a p a t     y a n g  m e n d a p a t     
b a l a s a n  a t a s            b a l a s a n  a t a s            b a l a s a n  a t a s            
kejahatannya,  di kejahatannya,  di kejahatannya,  di 
mana Alloh, lalu ten-mana Alloh, lalu ten-mana Alloh, lalu ten-
tang keistimewaan tang keistimewaan tang keistimewaan 
kurma,             kupukurma,             kupukurma,             kupu---
kupu,              serta tak kupu,              serta tak kupu,              serta tak 
ketinggalan       belajar ketinggalan       belajar ketinggalan       belajar 
mewarnai    mobil dan mewarnai    mobil dan mewarnai    mobil dan 
menulis Arab.menulis Arab.menulis Arab.   

Selamat membaca!Selamat membaca!Selamat membaca!   
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ada edisi yang lalu kita 
telah mengetahui bahwa 
perkara yang paling 
agung di sisi Allah dan 
tidak diterima segala amal 
ibadah kecuali disertai 

degannya adalah TAUHID. Pada edisi 
ini, teman-teman akan mengetahui 
perkara yang paling buruk di sisi 
Allah, yakni lawan dari Tauhid, yaitu 
SYIRIK. 

 

Tahukah kalian apa Syirik itu?  

Ketika kita meyakini bahwa ada yang 
lain yang memiliki kekuasaan dan 
mampu menciptakan selain Allah, 
maka berarti kita telah berbuat syirik. 
Allah berfirman: “Sesungguhnya Tu-
han kamu ialah Allah yang telah men-
ciptakan langit dan bumi dalam enam 
masa, lalu Dia bersemayam di atas 
'Arsy. Dia menutupkan malam kepada 
siang yang mengikutinya dengan ce-
pat, dan (diciptakan-Nya pula) 
matahari, bulan dan bintang-bintang 
(masing-masing) tunduk 
kepada perintah-Nya. Ingat-
lah, menciptakan dan me-
merintah hanyalah hak Allah. 
Maha Suci Allah, Tuhan se-
mesta alam.” (QS Al-A’raaf 
[7] : 54) 

 Ketika beribadah 
kepada selain Allah, seperti 
menyembah berhala, menyembelih di 
kuburan, meminta pertolongan 
kepada jin atau dukun, mempercayai 
peramal, berdoa kepada orang-
orrang shalih yang telah meinggal, 
dan yang semisalnya, maka semua itu 
adalah Syirik. 

Allah berfirman, yang artinya:  
“Sembahlah Allah dan janganlah 
kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun.” (QS An-Nisa [4] : 36) 

 

 

Ketika kita 
meyakini bahwa 
ada mahluk yang 
memiliki nama-
nama dan sifat-
sifat yang hanya 
milik Allah, atau 
meyakini bahwa 
Allah serupa dengan mahluknya, 
berarti kita telah melakukan 
kesyirikan. Allah berfirman, yang 
artinya: “Tidak ada sesuatupun 
yang serupa dengan Dia, dan Dia-
lah yang Maha Mendengar dan Meli-
hat.” (QS Asy-Syuura [42] : 11) .  

 

Syirik adalah perkara yang paling 
buruk di sisi Allah dan dosa yang 
teramat besar. Allah berfirman di 
dalam Al-Qur’an:  “Sesungguhnya 
mempersekutukan (Allah) adalah 
benar-benar kezaliman yang be-
sar". (QS Luqman [31] : 13) 

 

 Syirik adalah dosa besar yang 
tidak akan diampuni Allah 
jika orang yang 
melakukannya tidak 
bertaubat kepada Allah 
dan mati dalam keadaan 
berbuat syirik kepada 
Allah.  

 

Nah teman-teman, kita 
harus waspada terhadap syirik, 
menjaga agar sikap dan perbuatan 
kita tidak terjerumus kedalam 
kesyirikan. Ayo katakan, “Aku 
muslim kecil yang bertauhid kepada 
Allah dan aku muslim kecil yang 
membenci segala bentuk Syirik.” 

 

Laa ilaaha illa Allah... Tidak ada 
tuhan selain Allah. 

Yang Paling Buruk Di Sisi Yang Paling Buruk Di Sisi Yang Paling Buruk Di Sisi llohllohlloh   
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B agi teman-teman pembaca setia Bacaan Anak Muslim  yang ingin berbagi dengan teman-teman lainnya dimana saja, bisa 
mengirimkan artikel kepada kami. Artikel itu bisa berupa profil “Aku si Muslim Kecil” atau pengalaman menarik, hasil 
karya atau percobaan yang kamu lakukan, liputan mengenai kegiatan 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 mencantumkan foto yang berhubungan dengan artikel yang kamu kirimkan, maksimal 
berukuran 500 x 500 px. Tapi bukan gambar mahluk benyawa lo0hh. Kalian boleh meminta bantuan pada ayah dan ibu untuk 
membuatnya.  Kami tunggu hasil karyamu ya… 

ttd 

Redaksi BAM 

ahulu kala ada seorang raja 
yang memiliki seorang sahabat 
yang sering mengunjunginya. 
Orang tersebut duduk di sisi 

raja dan berkata, “Perlakukanlah orang-
orang yang berbuat kebaikan dengan 
baik dan janganlah memperlakukan 
orang yang berbuat jahat dengan 
kejahatan pula, karena kejahatannya 
telah cukup bagi dirinya.” 
 Tersebutlah seseorang yang iri 
dengan kedudukan sahabat sang raja 
tersebut dan perkataan baiknya. Orang 
yang iri itu datang kepada raja dan 
berkata, “Sahabat yang duduk bersama 
yang mulia berkata bahwa yang mulia 
berbau busuk.” 
 Sang raja bertanya, “Bagaimana 

saya membuktikan 
perkataanmu?” 
Orang itu berkata: 
“Panggilah dia dan anda 
akan melihat dia menutup 
hidungnya ketika dia berada 

di dekat yang mulia.” 
Sang raja berkata, “Pergillah, dan saya 
akan melihatnya!” Orang itu kemudian 
meninggalkan raja dan mengundang 
sahabat raja tersebut dalam sebuah 
jamuan makan yang telah diberi banyak 
bawang putih. 
 Sahabat raja pun makan dan 
kemudian berkunjung kepada raja 
seperti biasa dan berkata: , 
“Perlakukanlah orang-orang yang 
berbuat kebaikan dengan baik dan 
janganlah memperlakukan orang yang 
berbuat jahat dengan kejahatan pula, 
karena kejahatannya telah cukup bagi 
dirinya.” 
 Sang Raja berkata kepadanya, 
“Mendekatlah!” Dia pun mendekat, dan 
menutup mulutnya dengan tangan agar 
sang Raja tidak mencium bau bawang 
putih dari mulutnya. 
 Sang Raja pun berkata di dalam 
hati, “Orang itu benar.” Raja pun 
kemudian menulis surat dan 

Cukuplah Kejahatan 

Kembali kepada Orang 

yang Jahat 
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menyerahkannya kepada 
sahabatnya. Sebelumnya Sang 
Raja tidak pernah menulis 
sesuatu kecuali ingin memberikan  
hadiah kepada seseorang. 
 Akan tetapi surat ini 
ditulis untuk ditujukan kepada 
pegawainya dengan pesan sebagai 
berikut: “Jika pembawa surat ini sampai 
kepadamu, penggallah dia dan kulitilah 
dia. Kemudian isilah kulitnya dengan 
tumpukan jerami dan kirimkanlah 
kepadaku.” 
 Beberapa saat kemudian dalam 
perjalanannya, sahabat raja itu bertemu 
dengan orang yang dengki kepadanya 
dan bertanya: “Surat apa ini?” 
Sahabat raja tersebut berkata, “Raja 
memberikan aku sebuah hadiah.” 
Orang yang dengki itu berkata, 
“Maukah kamu memberikan kepadaku?” 
Sahabat raja pun berkata, “Itu milikmu.” 
 Orang yang dengki itu pun 
mengambil surat itu dan pergi menemui 
pegawai raja. Pegawai raja bertanya 
kepadanya, “Surat ini adalah perintah 
dari raja untuk memenggal lehermu dan 
mengulitimu.” 
 Orang yang dengki itu pun 
berkata, “Surat ini bukan milikku, saya 
memohon dengan nama Allah agar 
engkau bertanya lebih dulu kepada Raja 
sebelum melakukan sesuatu.” 
 Pegawai raja itu berkata 
kepadanya bahwa tidak ada yang dapat 
merubah apa yang telah ditulis oleh 
raja. Kemudian dia pun memenggal leher 
orang itu, mengulitinya, mengisi kulit 
tersebut dengan jerami dan 
mengirimkannya kepada raja. 
 Pada saat yang sama, sahabat 
raja kembali kepada raja sebagaimana 
biasa. Sang raja sangat terkejut 
melihatnya dan bertanya: “Apa yang 

terjadi dengan surat yang 
kuberikan kepadamu?” 

 Sahabat raja berkata, “saya 
bertemu dengan si fulan dan dia 
meminta surat itu maka kuberikan 
kepadanya.” 

 Raja pun bertanya lagi, “Apakah 
kamu berkata bahwa aku memiliki bau 
busuk?” 
 Sahabat raja membantah, “Tidak!” 
 Raja pun bertanya, “Lalu 
mengapa kamu menutupkan tanganmu 
ke mulutmu?” 
 Sahabat raja menjawab, “Si fulan 
menjamuku dengan makanan yang 
mengandung banyak bawang putih dan 
ssaya tidak ingin yang mulia 
menciumnya.” 
 Raja berkata: “Engkau benar. 
Kejahatan orang yang jahat telah cukup 
baginya.” 

 
Teman-teman, kisah ini mengajarkan 
kita untuk tidak dengki kepada orang 
lain, dan tidak melakukan rencana jahat 
untuk mencelakakan orang lain atau 
keburukan-keburukan lainnya, karena 
kejahatan atau keburukan itu akan 
kembali kepada pelakunya. Allah 
berfirman dalam al-Qur’an: 
“Barangsiapa yang mengerjakan amal 
yang saleh maka (pahalanya) untuk 
dirinya sendiri dan barangsiapa 
mengerjakan perbuatan jahat, maka 
(dosanya) untuk dirinya sendiri; dan 
sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya 
hamba-hambaNya.”  
(QS Fushilat [41] : 4 
 
 
 
Sumber: Islamcan.com dengan beberapa 
perubahan. 
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eman-teman, tahukah engkau dimana Alloh?  

Benar,  Allah ‘Azza wa Jalla  berada di atas langit di atas ‘Arsy  

 

Apakah ‘Arsy itu? 

‘Arsy adalah mahluk Alloh yang paling besar. ‘Arsy yaitu 

singgasana yang memiliki beberapa tiang yang dipikul oleh 

para Malaikat.  Ia menyerupai kubah bagi alam semesta. . ‘Arsy 

Juga merupakan atap seluruh makhluk. 

 

Alloh Subhanahu wa Ta’ala berfirman: 

 ‚Ar Rahman (Dzat Yang Maha Penyayang beristiwa’ (bersemayam, tinggi dan 

naik) diatas ‘Arsy‛ (QS. Thoha : 5) 

  

‘Allah-lah yang meninggikan langit tanpa tiang (sebagaimana) yang kamu lihat, 

kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy, dan menundukkan matahari dan 

bulan.Masing-masing beredar hingga waktu yang ditentukan.Allah mengatur 

urusan (makhluk-Nya), menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya), supaya kamu 

meyakini pertemuan(mu) dengan Rabbmu’. (QS. Ar-Ra’d:2)   

 

 Di dalam Shohih Muslim, Rasulullah shallâllahu ‘alaihi wa sallam  bertanya 

kepada seorang budak wanita: ‚Di mana Allah?‛ Wanita itu menjawab: ‚Di atas 

langit.‛  

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bertanya lagi: ‘Siapa saya?‛ Wanita itu  

menjawab: ‚Muhammad Rasulullah.‛ Maka Rasulullah shallallâhu ‘alaihi wa 

sallam bersabda kepada pemiliknya: ‚Merdekakanlah dia sebab dia seorang 

yang beriman.‛   

 

‚Ketika Allah menciptakan makhluk (maksudnya menciptakan jenis makhluk), 

Dia menuliskan di kitab-Nya (Al-Lauh Al-Mahfuzh) – dan kitab itu bersama-Nya 

di atas ‘Arsy (singgasana) – : ‚Sesungguhnya rahmat-Ku mengalahkan 

kemarahan-Ku.‛ (HR. Al-Bukhari dan Muslim)   

 

 

 

Di mana Allah?Di mana Allah?  
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Do’a Sebelum Makan 

Apabila lupa pada permulaannya 

(membaca bismillah), hendaklah membaca:  

”

”
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eman-teman, pernah 

lihat kupu-kupu tidak? Itu 

loh, binatang yang bisa 

terbang, sayapnya tipis, 

warnanya berbeda -beda dan 

semuanya indah, subhanallah…  

 

Kupu-kupu itu dulunya hanya telur 

kecil yang menempel di dedaunan. 

Kecil sekali, tidak seperti telur ayam. 

Telur itu nantinya menetas jadi ulat.  

 

Nah, ulat itu makanannya daun-

daunan. Makanya kadang kita lihat 

daun suka ada bolong-bolongnya. 

Nantinya, ulat itu akan membungkus 

dirinya dengan benang yang keluar 

dari mulutnya. Subhanallah, Maha 

Besar Allah yang menciptakannya. 

 

Nah, setelah selesai 

membungkus diri 

dengan benar, jadilah 

k e p o m p o n g . 

Kepompong juga 

warnanya macam-macam loh. 

Setelah menjadi kepompong, ulat 

yang ada di dalam akan berubah jadi 

kupu-kupu.  

 

Oh ya teman-teman, kalau lihat 

kupu-kupu yang sedang keluar dari 

kepompongnya, teman-teman tidak 

perlu membantu kupu-kupu itu 

keluar. Kadang-kadang kalau dibantu, 

kupu-kupunya jadi tidak bisa terbang. 

Kasihan kan... Nah, jika teman-teman 

lihat kupu-kupu, jangan lupa ya 

untuk memuji Allah. Subhanallah...  

(✿ Ummu Maryam ✿) 

 

Sumber: http://id.wikipedia.org/wiki/Kupu-kupu 

Jurnal Muslim Kecil 

http://id.wikipedia.org/wiki/Kupu-kupu


 

Halaman 7 Jurnal Muslim Kecil vol. 8/I 
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Ingin memasang iklan di Jurnal Muslim Kecil atau website kami? 

Hubungi kami di:   bam@raudhatulmuhibbin.org 

Maktabah Raudhah al-Muhibbin 

taman baca pencinta ilmu 

http://bam.raudhatulmuhibbin.org 

Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim 

(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:   

   

   

 Teman-teman, di sebelah kiri 

terdapat gambar rumah untuk        

menyimpanan hasil tani .  

Teman-teman bisa belajar membuat-

nya dengan menyambung garis putus

-putus lalu mewarnainya. 

 

Teman-teman muslim, bagaimana, sudah mahir menulis huruf Tsa 

kan? .. Alhamdulillaah… 

sekarang kita lanjut belajar menulis huruf Jim 

yuk... 

Jangan lupa untuk mengunduh JMK vol.9  

untuk mene ruskan pelajaran menul is        

hijaiyah selanjutnya ya... 


