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Ramadhanku



Segala puji bagi Allah. Shalawat dan salam
tercurah untuk Rasulullah. Pada zaman Rasulullah
shallallahu ‘alaihi wa sallam, anak-anak kecil
sudah dibiasakan berlatih berpuasa. Jika mereka
merengek karena lapar, para shahabat
radhiyallahu ‘anhum akan memberi mereka
mainan untuk mengalihkan perhatian dan
menghibur mereka.

Diary Ramadhanku hadir sebagai salah satu
alternatif untuk orang tua yang ingin memberikan
semangat bagi anak-anak untuk berpuasa. Di
dalamnya ada daily tracker ibadah Ramadhan,
cerita bergambar Alif&Hanif, belajar menulis
hadits, mutiara doa, lembar aktivitas, tahukah
kamu yang berisi pengetahuan seputar puasa dan
Ramadhan. Semoga ebook ini bisa bermanfaat
dan Allah Ta’ala catatkan sebagai amal shalih
untuk kita semua. Aamiin...
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Kata Pengantar
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Daily Tracker
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Daily Tracker



Daily Tracker
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Daily Tracker
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Daily Tracker
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Bertakwalah kepada Allah di mana saja
engkau berada, tutupilah keburukan itu

dengan kebaikan, niscaya akan
menghapusnya, dan perlakukanlah
manusia dengan akhlak yang baik.

(HR. Tirmidzi, Ahmad, dan Ad-Darimi)

Belajar Menulis Hadits
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Mutiara Doa

“Ya Allah, berilah anugerah makanan kepada orang
yang memberi makan kepadaku dan berilah

anugerah minuman kepada orang yang memberi
minuman kepadaku.” (HR. Muslim)
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Lembar Aktivitas



Al-Qur’an mulai diturunkan kepada Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam di
gua Hira, sebuah gua terkenal di Jabal Nur yang terletak di dekat Mekkah. Jibril
turun kepada beliau menyampaikan wahyu QS. Al-Alaq: 1-5. Peristiwa ini terjadi

pada hari Senin, 21 Ramadhan pada tahun 13 sebelum hijrah.

Al-Qur’an Diturunkan (13 tahun sebelum hijrah)

Perang Badar (2 Hijriyah)

Pembebasan Kota Mekkah (8 Hijriyah)

Perang Tabuk (9 Hijriyah)

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam masuk ke kota Mekkah dengan damai
tanpa peperangan. Beliau menundukkan kepala sebagai bentuk sikap rendah

hati dan tunduk kepada Allah. Lalu beliau membaca firman Allah: “Dan
katakanlah, “Yang benar telah datang dan yang batil telah lenyap.”

Sesungguhnya yang batil itu adalah sesuatu yang pasti lenyap” (QS. Al-Isra: 81).
Peristiwa ini terjadi pada tanggal 20 Ramadhan tahun kedelapan hijriyah.

Kaum muslimin memperoleh kemenangan dalam perang Badar setelah
mengalahkan kaum musyrikin Quraisy. Hari itu dinamakan Yaumul Furqan (hari
pemisahan) karena memisahkan kebenaran dan kebatilan. Peristiwa ini terjadi

pada tanggal 17 Ramadhan tahun kedua hijriyah.
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Tahukah Kamu?

Perang Tabuk terjadi pada bulan Rajab sampai Ramadhan tahun 9 Hijriyah. Romawi
merencanakan menyerang Madinah. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam
menyiapkan 30.000 pasukan di Tabuk. Akan tetapi, perang ini berakhir tanpa kontak
senjata, karena orang-orang Romawi enggan menghadapi kaum muslimin di Tabuk.
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Lembar Aktivitas



Allah mewajibkan puasa mewajibkan puasa melalui beberapa
tahap:

1. Mewajibkan puasa ‘Asyura

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk
berpuasa ‘Asyura, yakni tanggal 10 Muharram.

2. Allah Ta’ala memberi pilihan antara melaksanakan puasa
atau membayar fidyah

Pada saat itu, para sahabat diperbolehkan memilih antara
berpuasa atau membayar fidyah, meskipun lebih ditekankan
dan dianjurkan untuk berpuasa. Oleh karena itum barangsiapa
tidak ingin berpuasa dan memilih membayar fidyah (meskipu
mereka sebetulnya mampu berpuasa), maka dipersilakan.

3. Tahap diwajibkan puasa bagi yang mampu

Tahap selanjutnya adalah tahap diwajibkan puasa bagi yang
mampu dengan dihapuskannya QS. Al-Baqarah: 184, diganti
ketentuannya dengan QS. Al-Baqarah: 185 . Akan tetapi,
kandungan QS. Al-Baqarah: 184 (yakni bolehnya membayar
fidyah) tetap berlaku bagi orang-orang yang sudah tua yang
sudah tidak mampu berpuasa dan orang yang sakit yang tidak
dapat diharapkan kesembuhannya. Mereka boleh tidak
berpuasa dan menggantinya dengan membayar fidyah.
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Tahukah Kamu?
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Lembar Aktivitas
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Tahukah Kamu?

Tahukah Adik-adik, ada dua keadaan ketika orang naik
pesawat dan ia sedang berpuasa.

Pertama, orang yang ketika di darat (belum naik pesawat) telah
tiba waktu maghrib lalu dia berbuka. Nah, ketika naik pesawat
ia melihat matahari. Puasa orang yang seperti ini keadaannya
sah, walaupun ia melihat matahari lagi ketika sudah berada di
atas pesawat.

Misalnya ada orang yang naik pesawat dari Sentani Papua
menuju Jakarta. Di Sentani sudah masuk waktu berbuka
puasa. Orang tersebut sudah berbuka di Sentani, akan tetapi
ketika perjalanan menuju Jakarta, ia melihat matahari belum
terbenam. Maka puasa orang tersebut sah.

Kedua, orang yang naik pesawat menjelang terbenamnya
matahari, dan orang tersebut terbang ke arah barat. Sehingga
waktu berbuka akan lebih lama.

Misalnya ada orang yang naik pesawat dari Sentani Papua
menuju Jakarta. Ia naik pesawat menjelang waktu berbuka dan
terus terbang ke arah Jakarta sedangkan matahari terus
terlihat (belum terbenam).

Apa yang harus dilakukan orang ini? Ada dua pilhan:

a. Jika ia ingin tetap berpuasa, maka ia tidak boleh berbuka
meskipun maghribnya bertambah lebih lama. Dia hanya boleh
berbuka ketika matahari sudah terbenam. Selama ia melihat
bulatan matahari, berarti matahari belum terbenam dan belum
masuk waktu maghrib.

b. Dia membatalkan puasanya karena statusnya sebagai
musafir (orang yang sedang melakukan safar/perjalanan jauh).
Kemudian orang tersebut qadha (mengganti puasanya) di hari
lain.
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Belajar Menulis Hadits

“Jangan kalian memaksa jika meminta.
Demi Allah, jika seseorang meminta
kepadaku sesuatu, kemudian aku

mengabulkan permintaannya tersebut
dengan perasaan tidak senang, maka
tidak ada keberkahan pada dirinya dan
apa yang ia minta itu.” (HR. Muslim)
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Lembar Aktivitas

Makan

Menangis

Imunisasi

Gosok Gigi

Minum

Kentut

Berendam di air

Diinfus

Memakai tetes mata

Tidur
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Tahukah Kamu?

Suatu ketika, Qais sedang bepuasa kemudian tiba
waktu berbuka. Kemudian, ia mendatangi istrinya dan
meminta makanan untuk berbuka.

Sayang sekali, istri Qais tidak memiliki makanan ketika
itu. Istri Qais kemudian pergi untuk mencarikan
makanan untuk Qais. Adik-adik tahu tidak apa yang
kemudian terjadi? Karena kelelahan pada siang
harinya, Qais bin Shirmah pun tertidur ketika istrinya
sedang mencari makanan.

Setelah kembali ke rumah, istri Qais mendapati
suamianya sedang tertidur. Lalu ia berkata, “Engkau
gagal makan.” Istri Qais menyadari bahwa suaminya
tidak boleh makan dan minum lagi karena telah tidur.

Qais bin Shirmah pun melanjutkan puasanya tanpa
makan dan minum sebelumnya. Kemudian, keesokan
harinya ia jatuh pingsan. Kejadian itu sampai ke telinga
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam kemudian
turunlah ayat yang artinya, “...Makan dan minumlah
kalian hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam...” (QS Al-Baqarah: 187)
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Lembar Aktivitas

a f b b r v r a h z

r b k h a n d a k r

h k q t y h c h t r

g h x v g g w h n h

b a d a r g g a b u

b i r g g r e b b n

r b g b p x y r e a

e a g u h u d t h i

v r b n h t h t b n

m y t t u i a e h i
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Dari Rubayyi’ binti Mu’awwidz; dia berkata, “Rasulullah
mengutus untuk mengumumkan pada pagi hari Asyura’
di wilayah kaum Anshar yang berada di sekitar kota
Madinah.

‘Barang siapa yang pagi hari ini berpuasa, hendaklah
menyelesaikannya. Barang siapa yang tidak berpuasa,
hendaknya menahan (makan dan minum) sampai
malam.’

Setelah adanya pengumuman itu, kami berpuasa dan
mengajak anak-anak untuk melaksanakan puasa. Kami
juga mengajak mereka ke masjid dan memberikan
mereka mainan dari kulit (wol). Jika mereka menangis
karena lapar, kami menyodorkan mainan sampai waktu
berbuka puasa tiba.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Nah, dari hadits di atas kita bisa mengambil faidah
bahwa anak-anak kecil di zaman Rasulullah shallallahu
'alaihi wa sallam juga berpuasa. Oleh karena itu, adik-
adik jangan patah semangat untuk berlatih puasa ya!
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Tahukah Kamu?
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Mutiara Doa

“Ya Allah berilah aku petunjuk sebagaimana orang yang
telah Engkau beri petunjuk. Berilah aku keselamatan,
sebagaimana orang yang telah Engkau beri
keselamatan. Berkahilah untukku terhadap apa yang
telah Engkau berikan kepadaku. Lindungilah aku dari
keburukan apa yang telah Engkau takdirkan.
Sesungguhnya Engkau yang menetapkan dan tidak ada
yang menjatuhkan ketetapan untuk-Mu. Sesungguhnya
tidak akan terhina orang Engkau jadikan wali-Mu. Tidak
akan mulia orang yang menjadi musuh-Mu. Maha Mulia
Engkau wahai Rab kami, dan Maha Tinggi.” (HR. Abu
Daud dan At-Tirmidzi, dinilali shahih oleh Al-Albani)



Di antara shahabat Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam, ada 10 orang yang dijamin masuk surga. Siapa

mereka? Lingkari, yuk!
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Lembar Aktivitas
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Belajar Menulis Hadits

“Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman
karibnya. Oleh karenanya, perhatikanlah siapa yang

akan menjadi teman karib kalian.”

(HR. Abu Dawud dan At-Tirmidzi)
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Mutiara Doa

“Orang-orang yang berpuasa berbuka di tempat kalian,
orang-orang yang baik menyantap makanan kalian dan

malaikat pun mendo’akan agar kalian mendapat
rahmat.” (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah, dinilai shahih

oleh Al-Albani)
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Lembar Aktivitas
Adik-adik, Al-Qur’an memiliki banyak nama-nama

yang indah. Yuk, kita warnai nama-nama Al-
Qur’an di bawah ini!

Al-Kitab - Buku

(QS. Al-Baqarah: 2)

Al-Mubin - Yang Menjelaskan

(Ad-Dukhan: 2)

Adz-Dzikr - Pemberi
Peringatan

(QS. Al-Hijr: 9)
Al-Furqan - Pembeda

(QS. Al-Furqan: 1)

At-Tanzil - Yang Diturunkan

(QS. Asy-Su’ara: 192)
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Lembar Aktivitas
Yuk, lingkari gambar hewan yang disebutkan

dalam Al-Qur’an!
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Mutiara Doa

“Ya Allah sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf lagi
Maha Mulia yang menyukai permintaan maaf,

maafkanlah aku.” (HR. Tirmidzi dan Ibnu Majah, dinilai
shahih oleh Al-Albani)



Daftar Pustaka
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Daftar Pustaka
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