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Bagian Pertama

ALLAH ADALAH TUHANKU.
MUHAMMAD -SHALLALLAHU
ALAIHI WA SALLAM- ADALAH

NABIKU.
DAN ISLAM ADALAH AGAMAKU.

Aku mencintai Allah ta’alaa:
Karena Dia Pencipta alam semesta, Yang Maha Pengasih lagi Maha

Penyayang, dan Yang Berkuasa pada hari pembalasan.
Dan karena Dia telah menciptakanku, memberiku rizki, serta

menjadikan Aku sebagai seorang Muslim.
  Allah ta’alaa berfirman yang artinya:

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam

 Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
 Yang berkuasa di Hari Pembalasan

Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami
meminta pertolongan

Tunjukilah kami jalan yang lurus
(yaitu) Jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada

mereka; bukan (jalan) mereka yang dimurkai dan bukan (pula jalan)
mereka yang sesat    

                                                                                                 Qs. Al-Fatihah 1-7

Aku seorang Muslim
IMANKU
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Aku mencintai Nabi shallallahu alaihiwa sallam. Karena Allah telah mengutusnyakepada kita, dan Beliau telahmengenalkan kita tentang Allah,serta mengajarkan kita Al-Qur’an. Dan karena Beliau -shallallahu alaihiwa sallam- seorang penyantun lagipenyayang, memiliki akhlak yangmulia, dan sifat-sifat yang indah.

« Dan sungguh engkau benar-benar berbudi pekerti yang

luhur »
Allah ta’alaa berfirman yang artinya:

Qs. Al-Qalam: 4

Dan juga berfirman yang artinya: 
 

«Penyantun lagi
penyayang terhadap

orang-orang beriman»
 
 

Qs: At-Taubah: 128   
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Demi masa    Sesungguhnya manusia itu benar-benar

dalam kerugian    kecuali orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya

mengikuti kebenaran dan nasehat menasehati supaya

menetapi kesabaran

Dan juga berfirman yang artinya:

Al-Kautsar: 1-3

 Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak 

Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkurbanlah

Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus

Karena Islam adalah agama yang benar, yang telah Allah ridhai
untuk kita, dan agama yang dibawa oleh Nabi kita shallallahu

alaihi wa sallam.
Dan karena barang siapa yang berpegang teguh dengannya

maka dia akan masuk surga, dan barang siapa yang
meninggalkannya maka dia akan masuk neraka.

Aku Cinta Agamaku Islam

Allah ta’alaa berfirman yang artinya:

Qs: Al-Ashr: 1-3
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Iman kepada Allah

Iman kepada para Malaikat

Iman kepada kitab-kitab Allah

Iman kepada para Rasul 

Iman kepada hari akhir

Iman kepada takdir baik dan buruk

Rukun Iman Ada Enam 

Mengucapkan dua kalimat syahadat

Mendirikan shalat

Menunaikan zakat

Berpuasa di bulan ramadhan

Melaksanakan Ibadah haji 
ke Baitullahil Haram

Aku mencintai apa yang
dicintai Allah dan Rasulnya

Dan aku membenci apa
yang dibenci Allah

dan Rasulnya

Rukun Islam Ada Lima:
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Bagian Kedua

SHALATKU

Allah menciptakan kita hanya untuk
beribadah kepadanya semata tanpa
sekutu, maka kita tidak beribadah

kepada selain Allah, dan tidak
berdoa kepada selain Allah -

subhanahu wa ta’ala-.
 

Ibadah yang paling agung adalah:

Shalat.
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Shalat Fardhu Ada 
  Lima

Saya mengerjakannyaSaya mengerjakannyaSaya mengerjakannya
dua rakaat.dua rakaat.dua rakaat.

Saya senantiasa menjaga shalat tepat
waktu, dan mengerjakannya dengan

khusyu’.

Saya berwudhu sebelum
mengerjakan shalat, dan saya

tidak pernah shalat tanpa wudhu. 

Saya mengerjakannyaSaya mengerjakannyaSaya mengerjakannya
empat rakaat.empat rakaat.empat rakaat.

Saya mengerjakannyaSaya mengerjakannyaSaya mengerjakannya
tiga rakaat.tiga rakaat.tiga rakaat.

Saya mengerjakannyaSaya mengerjakannyaSaya mengerjakannya
empat rakaat.empat rakaat.empat rakaat.

Saya mengerjakannyaSaya mengerjakannyaSaya mengerjakannya
empat rakaat.empat rakaat.empat rakaat.
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Bagian Ketiga

Allah menyukai akhlak yang baik dan
membenci akhlak yang buruk

Dan Nabi shallallahu alaihi wa sallam diutus
untuk menyempurnakan akhlak manusia.

Maka saya harus memiliki akhlak yang baik:
Seperti kejujuran, kesetiaan, amanah,

keberanian, kedermawanan, tutur kata
yang baik, hormat kepada guru, dan

hormat kepada yang lebih tua.

AKHLAKKU

Dan saya harus menjauhi akhlak yang
buruk: 

seperti berbohong, berkhianat, sifat
lemah, kikir, tutur kata yang buruk dan

tidak menghargai orang lain.

Nabi shallallahu alaihi wa sallam bersabda yang artinya: 

"Sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya
denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling baik

akhlaknya selama didunia”
7



PENUTUP

Ilmu adalah cahaya dan kebodohan adalah
kegelapan.

Maka aku akan bersungguh-sungguh dalam
menuntut ilmu, dan berusaha keras untuk

mendapatkannya agar Tuhanku meridhoiku dan
memasukkanku ke dalam surga.

Dan adzkar adalah benteng bagi seorang muslim:
Maka aku senantiasa membaca dzikir pagi dan

petang, termasuk diantaranya: membaca ayat Al-
Kursi, surat Al-Ikhlas, dan Al-Mu'awidzhatain.

Dan doa adalah kunci keselamatan dan
kesuksesan:

Maka aku banyak berdoa kepada Allah disetiap
waktu; dalam sujud, setelah  adzan dan dimalam

hari.
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Dan diantara doa (yang aku panjatkan): 
 

ALLAHUMMAHDINI WA SADDIDNI (Ya Allah,
berikanlah aku petunjuk, dan bimbinglah aku).

 
ALLAHUMMA ZIDNI ‘ILMAN (Ya Allah, tambahkanlah

aku ilmu).
 

ALLAHUMMAGHFIRLI WA LIWALIDAYYA
WARHAMHUMA (Ya Allah, ampuni aku dan orang

tuaku dan kasihanilah mereka).
 

ALLAHUMMA AATINI FIDDUNYA HASANAH WAFIL
AAKHIRATI HASANAH WA QINI ADZABANNAAR (Ya

Allah, beri aku kebaikan di dunia dan kebaikan di
akhirat, dan lindungilah aku dari siksa neraka).

 

Selesai berkat karunia Allah
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Muslim Kids: Adalah sebuah buku berbahasa

indonesia, yang diterbitkan oleh situs web

“Saya Bermain Dan Belajar”, yang dibimbing

oleh Sheikh Dr. Haitham Sarhan. Buku ini

memuat prinsip-prinsip Islam dan akhlak

yang baik untuk seorang anak Muslim. Yang

disajikan dalam bingkai yang indah dan

menarik, sehingga dapat menambah minat

baca dan kecenderungan seorang anak pada

buku ini.

 
 
 

 
 

 


