
Majalah Elektronik

Matrik
An Nash

Edisi # 35



Salam Redaksi

Alhamdulillah, segala puji dan syukur
hanya kepada Allah Subhanahu wa
Ta’ala, shalawat dan salam selalu
tercurah kepada Rasulullah , 

keluarga, sahabat dan para pengikutnya
hingga akhir zaman.

Alhamdulillah sudah 2 pekan ini KB/TK 
dan SD An Nash melaksanakan PTMT, 
bagaimana perasaannya teman-teman? 
Pasti senang ya, bertemu teman-teman

dan bapak ibu guru di sekolah.

Salam hangat dari Pustakawati

Bu Adhiya



Aqidah
TOBAT

Teman-teman, manusia
memang diciptakan dalam
keadaan lemah dan penuh

kekurangan. Sehingga manusia
sering kali berbuat dosa dan 

kesalahan, baik disengaja
maupun tidak disengaja. Oleh 

karenanya Allah Ta’ala
mewajibkan tobat kepada 
seluruh kaum muslimin dari
dosa-dosa yang dilakukan.
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Tobat adalah akewajiban bagi setiap
muslim dan merupakan ibadah yang 

sangat mulia. Coba kalau teman-teman
membuka Al- Qur’an pasti kalian 

menjumpai banyak ayat-ayat tentang
perintah bertobat. Bahkan Nabi

sendiri bertobat dan beristighfar serratus 
kali dalam setiap harinya, padahal beliau
adalah nabi yang maksum atau terjaga

dari kesalahan. Maasyaa Allah

Namun di sini, beliau hendak
memberikan contoh kepada umatnya

agar selalu bertobat ke[ada Allah ta’ala, 
sehingga dianjurkan untuk selalu bertobat

kepada Allah dengan mengucapkan
astagfirullaah wa atuubu ilaih . Artinya, aku

memohon ampun kepada Allah dan 
bertaubat kepada-Nya
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Demikianlah teman-teman, Nabi 
kita saja bertobat sebanyak itu
setiap harinya. Maka tentunya
umat beliau yang tidak terjaga
dari dosa dan kesalahan harus
lebih semangat untuk bertobat. 

Baarakallahu fiikum

Namun ingat teman-teman, 
sebagaimana ibadah yang 

lainnya, tobat juga mempunyai
syarat syarat yang harus

terpenuhi. Jika ada satu saja
syarat yang tidak terpenuhi maka

tobatnya tidak sah.
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Syarat tobat yang pertama adalah 
meninggalkan perbuatan dosa yang 
dilakukan. Jangan hanya bertobat 

dengan lisan saja, namun terus-
menerus meninggalkan salat dan 

mendzalimi orang lain.

Namun harus segera tinggalkan 
perbuatan-perbuatan dosa yang 

dilakukan, kemudian syarat yang ke 
dua adalah bertekad untuk tidak 

mengulangi perbuatan dosa. Apabila 
masih saja berusaha dan mencari 

kesempatan untuk mengulangi 
perbuatan dosanya maka ini 

menunjukan bahwa tobatnya tidak 
sungguh-sungguh.
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Sumber : Majalah Azka ed.45/2017

Kemudian yang terakhir adalah menyesali
perbuatan dosanya, mengakui perbuatan
dosa yang selama ini dilakukan. Bahkan
terkadang menangis Ketika mengingat

kesalahan tersebut. Ini menunjukan bahwa
kita benar-benar bertobat kepada Allah  

Ta’ala. Jangan malah sebaliknya ya
teman-teman, kadang ada orang yang 

merasa tenang-tenang saja, bahkan ada
yang bangga dengan perbuatan dosanya, 
lalu menceritakannya kepada orang lain. 
Tobat yang demikian tidak sah dan tidak

diterima oleh Allah

Ayo teman-teman, biasakan diri untuk
selalu bertobat dan beristighfar kepada 

Allah Ta’ala sejak dini, supaya kalian 
menjadi orang-orang yang beruntung. 

Allahu’alam
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Congcorang
Fauna

Dari Jawa sampai Inggris
Walang kakek adalah nama panggilan jawa untuk

belalang ini. Salah satu jenis belalang paling 

terkenal di dunia. Congcorang terdiri dari 2000 

jenis yang hidup tersebar di selurih dunia. 

Subhanallah, banyak sekali!

Prajurit Kecil Pembantu Petani
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Dalam Bahasa Indonesia 

dipanggil belalang sembah dan 

dalam Bahasa Inggis dipanggil

Prayis mantis. Mantis artinya

berdoa, itu dikarenakan

tangannya yang selalu diangkat

seperti orang sedang berdoa
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Skill Prajurit

Yang unik dari Congcorang adalah
kemampuannya untuk menyamar saat
mencari mangsa. Warna tubuhnya yang 
menyerupai daun bisa mengecoh hewan

lain, sehingga tidak menyadari
keberadaannya congcorang akan diam dan 

tenang mengintai mangsa sebelum
menyergapnya.

Nah, salah satu taktik prajurit dalam
pengintaian. Dia tidak menggerakkan

badannya untuk melihat keadaan sekitar, 
dia hanya memutar kepalanya. Bahkan

sampai 180 derajat! Hanya dengan
memutar kepala dia bisa memeriksa

sekelilingnya dengan baik hingga jarak 60 
kaki.
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Pengorbanan Prajurit

Congcorang juga merupakan hewan yang 
rela berkorban demi yang lain. Setelah 

musim kawin, congcorang jantan akan mati
dan congcorang betina akan menyusulnya

tak lama setelah berhasil ‘melahirkan’ 
telurnya. Hal itu rela mereka lakukan demi 
kehidupan anak-anaknya. Sedih sekali ya…!

Pembantu Petani

Congcorang berbeda dengan belalang jenis
lain. Dia lebih menyukai memangsa serangga
jenis lain dibandingkan memakan dedaunan. 

Di antara makanan kesukaannya adalah
kupu-kupu, ngengat, jangkrik, lalat, capung

dan lebah. Para petani pun menyukai
congcorang, karena selain tidak merusak
tanaman, dia suka membantu membasmi

hama yang meyerang tumbuhan. Maasyaa
Allah
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Tenis بِ ُكَرُة اْلِمْضرَ  :

Bulu tangkis َشةِ ُكَرُة الر ِيْ  :

Voli دِ ُكَرُة اليَ  :

Basket :   لَّةِ ُكَرُة الس

Tenis Meja ُكَرُة الطَّاِوَلةِ  :

Bahasa Arab



Hadits
Anugrah Sifat Pemaaf

ُ َعْبًدا ِبعَ  ْفٍو ِإَّلَّ ِعزًّاَوَما زَاَد اَّللَّ
“Dan tidaklah Allah menambahkan

kepada seorang hamba sifat pemaaf
melainkan akan semakin memuliakan

dirinya.”

- H.R Muslim-
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Doa berlindung dari api neraka

Doa

َم ِإنَّ َعَذاََبَا َكاَن رَب ََّنا اْصِرْف َعنَّا َعَذاَب َجَهنَّ 
َا َساَءْت ُمْستَ َقرًّا وَ َغَراًما ُمَقاًماِإَّنَّ

“Ya Tuhan kami, jauhkan azab jahannam dari kami, 

sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal. 

Sesungguhnya jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan 

tempat kediaman” (QS. Al Furqan: 65-66).



Aisyah Khalila 4B
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Maryam Tsurayya 1B

Aira 4B

16



17

Jawaban Matrik Edisi 34

Pemenang Matrik Edisi 34

M. Al Mawardi – RTA Umar
Raisha 3b
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Quiz Berhadiah

Ada hadiah menarik bagi

pemenang 1 Banat dan 1 Banin

yang mengirim jawaban tercepat

dan benar. Pemenang akan

diumumkan di matrik edisi

selanjutnya.

1. Kenapa kita harus bertobat?
2. Apa saja syarat tobat?

3. Rosulullah shollallahu ‚alaihi wa sallam beristighfar 
berapa kali dalam sehari?

4. Ada berapa jenis congcorang yang tersebar di 
dunia?

5. Kenapa disebut belalang sembah?
6. Apa yang congcorang lakukan untuk memriksa 

keadaan?
7. Tulislah kembali hadits sifat pemarah

8. Tulislah kembali doa berlindung dari api neraka



Ayoo Berkarya

Bagi teman-teman yang ingin
mengirimkan karya berupa gambar
(bukan makhluk hidup bernyawa),
puisi, hasil kerajinan tangan, atau
karya lainnya boleh dikirim melalui
WA ke pustakawati, yaa!

Jangan lupa sertakan nama dan
kelas, nanti yang terpilih Insya
Allah akan dimuat di Matrik edisi
yang akan datang.

Matrik
An NashNarahubung :

081295380387 (Banin dan Banat)


