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eman-teman masih ingatkah 

kalian dengan rukun iman 

yang kedua? Pasti ingat ya…. 

Rukun iman yang kedua 

adalah iman kepada para malaikat. 

Keimanan seorang muslim tidak 

akan tegak tanpa disertai iman 

kepada malaikat. Karena iman 

kepada malaikat adalah salah satu 

rukun atau pilar yang di atasnya 

dibangun keimanan. Seperti 

bangunan, jika salah satu pilarnya 

tidak ada, maka bagunan itu tidak 

akan berdiri tegak. 

Mungkin di antara 

teman-teman ada yang 

bertanya, “Lalu 

bagaimana kita 

beriman kepada 

para malaikat?” 

Yang d imaksud 

dengan iman kepada malaikat 

adalah membenarkan keberadaan 

mereka, dan membenarkan tugas-

tugas mereka di alam ini.  

 Allah menciptakan para 

malaikat untuk beribadah kepada-

Nya dan mengemban tugas-tugas 

yang Allah perintahkan di alam ini. 

Allah mengutus para malaikat-Nya 

untuk melaksanakan perintah-Nya. 

Mereka adalah mahluk ghaib, kita 

tidak melihat mereka, akan tetapi 

kita beriman kepada mereka 

dengan keimanan yang teguh. 

Malaikat adalah salah satu mahluk 

Allah. Mereka diciptakan dari 

cahaya. Mereka memiliki sayap 

loh... seperti yang disebutkan 

dalam Al-Qur’an dan dikabarkan 

oleh Nabi kita, Muhammad اهصلعصهللا یصص 

صص ماسص . Di antara mereka ada yang 

memiliki dua sayap, tiga, bahkan 

Nabi n pernah melihat malaikat 

Jibril yang memiliki 600 sayap dan 

sayap-sayapnya memenuhi ufuk. 

Masya Allah! Malaikat juga 

memiliki kekuatan yang sangat 

besar. Tahukah kalian 

bagaiman kaum 

T s a m u d  A l l a h 

binasakan? Allah 

mengutus malaikat Jibril 

kepada mereka, dan 

dengan satu teriakan 

dashyat dari malaikat Jibril, 

mereka semua binasa seperti 

rumput-rumput kering! Begitu 

juga ketika Allah mengutusnya 

untuk membinasakan kaum Nabi 

Luth, kota mereka diangkat dan 

dibalikkan dengan mudahnya oleh 

malaikat Jibril, dan kemudian 

Allah membenamkan mereka ke 

dalam bumi. 

 Malaikat sangat banyak 

jumlahnya, dan hanya Allah yang 

mengetahui berapa jumlah mereka 

seluruhnya. Masing-masing mereka 

mempunyai tugas-tugas yang 

diprintahkan Allah. Ada malaikat 
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ketaatan dan mengerjakan amal kebajikan, 

malaikat pun akan mencatatatnya. Jika kita 

berbuat dosa dan maksiat, maka malaikat 

pun akan mencatatnya. Kelak di hari kiamat, 

catatan itu akan dibuka dan ditimbang di 

hadapan manusia. Seseorang yang berat 

timbangan amal kebaikannya, maka akan 

mendapatkan balasan surga dari Allah. 

Sedangkan orang yang amal keburukan dan 

dosanya yang lebih berat, maka nasibnya 

tergantung pada Allah, apakah akan 

m e n g a z a b n y a  d a n 

mencampakkannya ke dalam 

n e r a k a ,  a t a u 

mengampuninya. 

 Karena itu teman-

teman, kita harus berhati-

hati dalam berucap dan berbuat 

meskipun kita sedang sendirain. Ingatlah 

selalu ada malaikat yang mendampingi kita, 

yang siap mencatat apa saja yang kita 

lakukan, baik atau buruk. Kita tidak ingin 

bukan.. mendapatkan murka Allah, karena 

catatan amal buruk kita lebih banyak 

daripada amal ketaatan?!  

 

Maraji: Iman kepada Malaikat dan Pengaruhnya 

terhadap Kehidupan Umat oleh Syaikh Shalih bin 

Fauzan al-Fauzan. 

 

Jibril yang bertugas menyampaikan 

wahyu kepada para Nabi dan Rasul, ada 

yang bertugas memikul Arsy, ada, 

mengirimkan angin, dan masih banyak lagi.  

 Teman-teman, malaikat adalah mahluk 

yang paling ikhlas terhadap manusia. Mereka 

senantiasa mengajak manusia untuk taat 

kepada Allah. Berbeda dengan syaithan, dia 

selalu mengajak kita untuk bermaksiat 

kepada Allah, agar kita menjadi teman-

teman mereka di neraka kelak. Malaikat 

senantiasa menyuruh manusia melakukan 

keba ik an ,  sedangkan 

syaithan selalu mengajak 

manusia untuk berbuat 

kejahatan. Malaikat 

selalu mengajak kita agar 

beramal untuk meraih 

keridahaan Allah, sedangkan syaithan selalu 

membisiki kita untuk berbuat dosa dan 

mengundang murka Allah. Ketika kita 

berdzikir kepada Allah, syaithan akan lari 

menjauh dari kita, sedangkan para malaikat 

akan mendekat kepada kita.  

 Di antara para malaikat, ada yang 

bertugas mendampingi manusia, mengikutinya 

siang dan malam tak kenal lelah, mencatat 

seluruh amal perbuatan mereka. Manusia 

tidak dapat bersembunyi dari malaikat. Para 

malaikat melihat kita sedangkan kita tidak 

melihat mereka. Jika kita melakukan 



eman-teman, ada yang 
pernah dengar tentang 
Birrul Walidain tidak? 
Nah, birrul walidain itu 

artinya berbuat baik 
kepada kedua orangtua. 

 Kenapa ya kita harus 
berbuat baik pada orangtua 

kita? Karena Allah yang 
memerintahkan kita demikian. 
Orangtua kita sudah membesarkan 
dan merawat kita. Ketika kita bayi 
dan baru bisa menangis, orangtua 
kita yang memberi makan, 
m e m a n d i k a n ,  b a h k a n 
membersihkan kotoran kita. 
Subhanallah... Terus, apa saja ya 
perbuatan baik yang bisa kita 
lakukan pada orangtua kita? 

 

P e r t a m a ,  k i t a 
mendengarkan perkataan 
mereka. Ketika orangtua 

berbicara pada kita, kita dengarkan 
baik-baik, berusaha mengerti, lalu 
melaksanakan apa yang diminta 
o ra n g t u a .  K a l a u  o ra n g t u a 
memanggil, kita juga berusaha 
segera dan tidak terlambat 
memenuhi panggilan mereka. Kalau 

orangtua menyuruh kita untuk 
membantu atau menyuruh sholat 
dan perbuatan baik lain, kita harus 
menurutinya. Kita tidak berkata 
“ah!” apalagi membantah. Karena 
hal itu akan membuat orangtua kita 

bersedih hati. 

 

Kedua, kita berusaha 
selalu tersenyum, tidak 
cemberut pada orangtua 

kita. Kalau Abi pulang bekerja atau 
Ummi pulang belanja, kita bisa 
sambut mereka dengan senyum. 
Kalau orangtua kita pegal, kita bisa 
loh menawarkan diri  untuk 
membantu memijat punggung atau 
kaki yang pegal.  

 

 Masih banyak lagi perbuatan 
baik yang bisa kita lakukan pada 
orangtua kita. Nah, coba tanya 
Ummi dan Abi, apa saja hal yang 
bisa kita kerjakan yang akan 
membuat mereka senang... Insya 
Allah mereka akan semakin sayang 
pada kita.  

(ummu Maryam) 
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“Alloohummaghfirlii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa robbayaani shoghiiroo”  
Yaa Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya 

sebagaimana keduanya menyayangiku waktu kecil.  
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Bagaimana terjadinya awan?  
 Panas dari matahari akan menyebabkan air di-
laut, sungai dan danau menguap. Uap air yang     
hangat tersebut akan bergerak naik keatas, dan saat 
uap tersebut naik, uap air mulai menjadi dingin.     
Hasilnya, uap air tersebut mulai berkondensasi     
membentuk kembali butiran-butiran air. Kumpulan 
dari butiran-butiran air dilangit tersebut yang kita   
kenal sebagai awan.  
 Butiran-butiran air yang makin lama makin 
membesar akhirnya akan jatuh kembali ke bumi    
sebagai hujan. Kadangkala, suhu udara yang terlalu 
dingin membuat butiran-butiran air tersebut      
membeku membentuk es dan jatuh kembali ke bumi 
sebagai salju. 

E-mail merupakan singkatan dari Elektronic Mail yang berarti su-

rat menyurat dalam Internet. E-mail banyak digunakan karena 

alasan mudah dikirim dan cepat sampai tujuan. E-mail tidak me-

merlukan kertas atau prangko, melainkan cukup  mengetik 

melalui keyboard dan dalam hitungan detik setelah dikirim, su-

rat akan sampai tujuan meskipun jarak penerima mencapai ribuan kilome-

t e r ,  t a n p a  b a t a s a n  r u a n g  d a n  w a k t u . 

 E-mail merupakan salah satu fasilitas dari Internet yang paling sering 

digunakan dan paling populer. Setidak  .nya setiap orang yang mengakses 

Internet, mereka pasti tidak lupa memeriksa kotak masuk (inbox) dalam    

e-mailnya. 

Apa Itu E-mail?   

Sumber: http://www.ceritakecil.com 



 Do’ a Meminta Do’ a Meminta   

perlindungan dari sifat malasperlindungan dari sifat malas  
  

  

اللَُّهنَّ ِإنِّى َأُعىُذ ِبَك ِهَن اْلَعْجِس َواْلَكَسِل َواْلُجْبِن اللَُّهنَّ ِإنِّى َأُعىُذ ِبَك ِهَن اْلَعْجِس َواْلَكَسِل َواْلُجْبِن 

َواْلَهَرِم َواْلُبْخِل َوَأُعىُذ ِبَك ِهْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِهْن َواْلَهَرِم َواْلُبْخِل َوَأُعىُذ ِبَك ِهْن َعَذاِب اْلَقْبِر َوِهْن 

  ِفْتَنِة اْلَوْحَيا َواْلَوَواِتِفْتَنِة اْلَوْحَيا َواْلَوَواِت
 

‚Allahumma inni a’udzu bika minal ‘ajzi, wal kasali,    
wal jubni, wal haromi, wal bukhl. Wa a’udzu bika min 

‘adzabil qobri wa min fitnatil mahyaa wal mamaat.  
 

Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari  
kelemahan, rasa malas, rasa takut,         

kejelekan di waktu tua, dan sifat kikir. 
Dan aku juga berlindung kepada-Mu dari 
siksa kubur serta bencana kehidupan dan       

kematian).”  

Bosan dengan motif-motif yg ada?  
Ingin sesuatu yang berbeda? 
Atau kesulitan mencari spei untuk ananda tercinta 
tanpa gambar mahluk hidup? 
Kini hadir…. 
Sprei polos dengan warna-warna yang bebas dipilih…. 

 Ummu Fawwaz أم فىاز 

No. HP. 0878 8524 1871 
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(HR. Bukhari no. 6367 dan Muslim no. 2706)  

UmmuUmmuUmmu   
TsaQiifTsaQiif
TsaQiif   

UmmuUmmuUmmu   

TsaQiifTsaQiifTsaQiif   
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Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim Lengkapi koleksi Bacaan Anak Muslim 

(BAM) lainnya:(BAM) lainnya:  

   

   

   

   
Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat Isi Waktumu dengan membaca yang bermanfaat 

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

T

 

 Teman-teman muslim, bagaimana, sudah mahir menulis 
huruf ha kan? Nah, sekarang kita lanjut belajar menulis   
huruf DAL yuk... 
 Jangan lupa untuk mengunduh 
JMK vol.12 untuk meneruskan pela-
jaran menulis hijaiyah ya…. 


