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MEMBENTUK MUSLIM YANG BERKUALITAS 

 

َمدُهُ َونَْستَِعْينهُ َونَْستَْغِفُرهُ َونَعُْوذُ بِاهللِ ِمْن ُشُرْوِر أَْنفُِسنَا إِنَّ اْلَحْمدَ لِِلِ نَحْ 

َوِمْن َسي ِئَاِت أَْعَماِلنَا َمْن يَْهِدِه هللاُ فَََل ُمِضلَّ لَهُ َوَمْن يُْضِلْل فَََلَهاِدَي 

دًا َعْبدُهُ  َوأَْشَهدُ أنْ لَهُ  هللاُ َوْحدَهُ ََلَشِرْيَك َلهُ َوأَْشَهدُأَنَّ ُمَحمَّ ََلإِلهَ إَِلَّ

 َوَرُسْولُهُ 

ْسِلُمْوَن (( َوأْنتُْم مُّ  )) يَاأَيَُّهاالَِّذْيَن آَمنُوااتَّقُوهللاَ َحقَّ تُقَاِتِه َوََلتَُمْوتُنَّ إَِلَّ

اِحدَةٍ َوَخلََق )) يَاأَيَُّهاالنَّاُس اتَّقُْواَربَُّكُم الَّذِ  ْن نَّْفٍس وَّ ْي َخلَقَُكْم م ِ

نَِساًء َواتَّقُوهللاَ الَِّذْي تََساَءلُْوَن ِبِه  ِمْنَهاَزْوَجَهاَوب ثَّ ِمْنُهَماِرَجاًَلَكِثْيًراوَّ

إِنَّ هللاَ َكاَن َعَلْيُكْم َرقِْيًبا (( َواْْلَْرَحامَ   

َوقُْولُواقَْوًَلَسِدْيدًايُْصِلْح لَُكْم أ ْعَمالَُكْم  )) يَاأَيَُّهاالَِّذْيَن آَمنُوااتَّقُوهللاَ

 َويَْغِفْرلَُكْم ذُنُْوبَُكْم َوَمْن يُِّطعِ هللَا َوَرُسْولَهُ فَقَْد فَاَزفَْوًزاَعِظْيًما ((

ٍد صلى  ابَْعدُ ، فَإِنَّ َخْيَراْلَحِدْيِث ِكتَاُب هللاِ َوَخْيَراْلَهْديِ َهْدُي ُمَحمَّ أَمَّ

اْْلُُمْوِر ُمحدَثَاتَُهاَوُكلَّ ُمْحدَثٍَة بِْدَعةٌ َوُكلَّ بِْدَعٍة  هللا عليه وسلم َوش رَّ

 َضََللَةٌ َوُكلَّ َضََللٍَة فِي النَّاِر .

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa ilaaha illallaahu Allaahu 

Akbar, Allaahu Akbar wa lillaahil hamd 

Ma’aasyiral Muslimiin Rahimakumullaah 

     Lantunan takbir, tahlil, dan tahmid, kembali bergema di pagi yang cerah 

ini, mengiringi kegembiraan kita berjumpa dengan Hari Raya Idul Fitri 1436 H, 

bergembira dan bersuka cita karena telah bisa melaksanakan kewajiban kita 

kaum muslimin di Bulan Ramadhan yaitu ibadah puasa, meskipun di lubuk 

hati kita masih tersisa kesedihan berpisah dengan bulan Ramadhan yang 

penuh berkah, namun kesempurnaan ibadah pada bulan Ramadhan patut 

dirayakan pada hari ini, karena Allah ta’ala berfirman : 

ُكْم َولَعَلَُّكْم تَْشُكُرْوَن ((  َعلَى َماَهدَ اْلِعدَّةَ َوِلتَُكب ُِروهللاَ وا)) َوِلتُْكِملُ 

185البقرة :   
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“Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas 

petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, agar kamu bersyukur.” 

Qs. Al-baqarah (002) :185 

Kita bersyukur, karena Allah telah memberikan taufiq pada kita sehingga kita 

bisa menyelesaikan amalan-amalan di bulan Ramadhan, bersamaan dengan 

itu kita juga beristighfar  memohon ampun kepada-Nya karena masih banyak 

kekurangannya di sana sini, maka satu harapan kita, SEMOGA ALLAH 

MENERIMA AMALAN IBADAH KITA SEMUA 

هللاُ ِمنَّاَوِمْنُكْم                             آِمْين يَا َربَّ اْلعَالَِمْينَ  تَقَبَّلَ   

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamdu 

Kaum Muslimin dan Muslimat yang berbahagia, 

     Kalau kita perhatikan sekarang, kondisi sebagian dari kaum muslimin, dan 

juga anak-anak kaum muslimin, semakin hari semakin memprihatinkan, 

dalam arti ghirah dan kecenderungan untuk berpegang teguh pada agamanya 

semakin melemah. Padahal agama inilah yang akan bisa memberikan 

kemulian padanya, agama yang di jamin oleh dzat yang Maha Pencipta, Yang 

Maha Mengetahui tidak lain adalah Allah jalla wa ‘alaa dijamin akan 

memberikan kebaikan untuk urusan dunianya maupun akhiratnya. 

Ini terlihat dari fenomena yang bisa kita saksikan, mereka tidak tahu mana 

hal-hal yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat, mana yang akan 

merugikan dan yang tidak, mana yang haq dan mana yang bathil, bahkan 

tidak faham terhadap sebuah dosa yang bisa menjadikan dirinya kekal di 

dalam neraka na’uudzu billahi min dzaalik yaitu dosa syirik. Mereka 

menganggap remeh terhadap dosa syirik, seperti budaya ketika sedang 

mengalami kesulitan bukan dengan memohon pada Sang Kholik yang Maha 

bisa menyelesaikan semua urusan, akan tetapi justru mencari solusi yang 

semakin menjauhkan dirinya dari pertolongan Allah, yaitu kebiasaan 

mendatangi para dukun misalnya, bahkan ada yang sampai punya dukun 

tertentu untuk urusan tertentu, spesialis dukun istilahnya, untuk urusan 

melancarkan rizki ke dukun A misalnya, untuk urusan jodoh ke dukun B 

misalnya, untuk urusan agar kedudukannya di tempat dia kerja semakin 

melonjak ke dukun C misalnya, dan urusan-urusan yang lainnya, belum lagi 

generasi muda nya juga menganggap percaya pada ramalan-ramalan bintang 

sebagai hal yang biasa, menyaksikan sihir sebagai hiburan, sehingga tidak 

jarang dari mereka mengidolakan para tukang sihir tersebut, na’uudzu billahi 

min dzaalik. 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamd 

Ma’aasyiral Muslimiin wal muslimaat Rahimanii wa Rahimakumullaahu 
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     Terlebih lagi kondisi yang memprihatinkan yang bisa kita saksikan , betapa 

banyak anak-anak dari kaum muslimin yang semakin tidak tahu bagaimana 

cara besikap pada orang tuanya, cara berbakti pada keduanya, tidak jarang 

dari mereka yang membentak orang tua sudah menjadi kebiasaan, menyuruh 

orang tua tidak ada rasa sungkan, bahkan ada yang merasa malu , kalau 

teman-temannya mengetahui siapa orang tuanya, dan apa pekerjaannya, 

padahal pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang halal, bahkan ada 

seorang anak yang sampai tega membunuh orang tuanya sendiri semata-

mata karena mengikuti hawa nafsunya wal’iyaadzu billaah. 

Dan masih banyak lagi fenomena-fenomena memprihatinkan yang lainnya, 

seperti melemahnya kejujuran, tidak takut berbuat curang, dengan anggapan 

mumpung tidak ada yang melihat, padahal Allah senantiasa melihatnya, 

belum lagi kondisi dari kaum muslimin dan anak-anak kaum muslimin yang 

menganggap remeh untuk meninggalkan sholat, padahal sholat merupakan 

tiang dari agama kita, sebagaimana disebutkan dalam hadits Mu’adz bahwa 

Nabi kita shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda : 

ََلةُ َوذَْرَوةُ َسنَاِمِه اْلِجَهادُ  ْسََلُم َوُعُمْودُهُ الصَّ (( َراُْس اْْلَْمِر اْْلِ  )) 

“ Pokok perkara adalah Islam, tiangnya adalah sholat, dan puncak perkaranya 

adalah jihad. “ (HR.Tirmidzi , dan beliau mengatakan hadits ini Hasan Shahih)  

Belum lagi dalam bermuamalah dengan sesama tidak mengindahkan norma-

norma agama, yang dikedepankan adalah keangkuhan dan kesombongan 

bukan rendah hati atau tawadu’. 

 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamd 

Bapak-bapak, ibu-ibu, serta saudara-saudara sekalian hadhirin wal hadhirat 

yang kami hormati, 

     Marilah kita sama-sama mengadakan pembenahan, karena kebaikan 

suatu umat tidak mungkin terjadi, melainkan masing-masing dari diri kita 

berusaha mengadakan perbaikan, itulah sunnatullah yang berlaku, 

sebagaimana Allah Ta’ala berfirman : 

11ََليُغَي ُِر َمابِقَْوٍم َحتَّى يُغَي ُِرْوا َماِبأَْنفُِسِهْم (( الرعد : )) إِنَّ هللاَ   

“ Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum 

mereka merubah keadaan diri mereka sendiri “   (Ar Ra’du ayat 11) 

Oleh karena itu apabila manusia mau merubah apa yang ada pada diri 

mereka dari maksiat pada ketaatan, maka Allah akan merubah apa yang ada 
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pada mereka dari kesengsaraan dan kehinaan kepada kebaikan, 

kebahagiaan dan rahmat dari-Nya. 

 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Laa ilaaha illallaahu Allaahu 

Akbar, Allaahu Akbar wa lillaahil hamd 

Jama’ah sholat idul fitri yang kami hormati, 

     Kalau kita perhatikan problematika kita yang sebagiannya  tergambar dari 

fenomena-fenomena yang kita sebutkan diatas, maka kita bisa menyimpulkan 

bahwa akar permasalahannya diantaranya adalah:  

Yang pertama karena lemahnya pondasi akidah yang ada, yang tergambar 

dari tidak tahu dan tidak takut pada terjerumus dalam perbuatan syirik, dan 

tidak takut untuk meninggalkan beribadah kepada Allah semacam sholat, 

yang ini merupakan hubungan seorang hamba dengan Kholiknya. 

Dan yang kedua karena rendahnya akhlak yang ada, padahal eksistensi 

suatu umat tergantung pada akhlaknya, dan ini tergambar dari muamalah 

mereka yang jauh dari tuntunan agama yang sudah kita sebutkan diatas, baik 

muamalah dengan orang tua mereka ataupun muamalah dengan yang 

lainnya, yang ini merupakan hubungan seorang hamba dengan sesama 

makhluk-Nya. 

     Maka tidak mungkin , untuk mengadakan perbaikan, kita hanya 

menggunakan teori-teori ataupun rumus-rumus yang hanya berdasarkan 

penalaran akal kita saja yang serba terbatas, akan tetapi kita membutuhkan 

pada resep yang jitu dan jelas benar , dan itu tidak lain adalah bimbingan 

wahyu, petunjuk dari Dzat yang Maha Tahu tentang mana hal-hal yang akan 

memdatangkan kebaikan dan mana hal-hal yang bisa membahayakan, yang 

Maha Tahu segala-galanya, yaitu Allah jalla wa ‘alaa . 

Allah subhaanahu wa ta’ala telah memberitahukan pada kita , tentang nasihat 

yang bisa kita jadikan sebagai pondasi bagi  pendidikan kita pada anak-anak 

kita, sehingga bi idznillah akan terbentuk GENERASI YANG BERKWALITAS, 

yaitu nasihat dari  hamba Allah yang sholih, yaitu Lukman al hakim kepada 

anaknya, yang Allah abadikan dalam Alqur’an dalam surat Luqman ayat 13 

sampai ayat 19. 

Marilah kita simak satu per satu nasihat tersebut, dan jadikanlah sebagai 

prinsip kita dalam mendidik anak-anak kita , yang semoga dengannya akan 

terbentuk di tengah-tengah kita generasi yang kita harapkan, yaitu Generasi 

yang Berkwalitas, yaitu suatu generasi yang kokoh dalam hal hubungannya 

kepada Allah dan hubungannya kepada sesamanya. Allah ta’ala berfirman : 
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ْرَك )) َوإِْذقَاَل لُْقَماُن َِلْبنِِه َوُهَو  يَِعُظهُ يَابُنَيَّ ََلتُْشِرْك بِاهللِ إِنَّ الش ِ

 لَُظْلٌم َعِظْيٌم ((

“ Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi 

pelajaran kepadanya, “Wahai anakku ! Janganlah engkau mempersekutukan 

Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar 

kedzaliman yang besar.” (QS.Lukman : 13) 

Inilah pondasi awal bagi pendidikan untuk mewujudkan generasi yang 

berkwalitas, karena semodern apapun suatu pendidikan, sebonafit apapun 

suatu pendidikan, sebagus apapun suatu pendidikan menurut anggapan 

orang mungkin, apabila mengesampingkan prinsip ini, rapuh akidahnya, tidak 

punya akhlak yang baik terhadap Penciptanya, maka hal itu hanyalah akan 

membawa pada kejelekan, bahkan kerusakan di muka bumi. Maka dalam 

ayat ini ada perintah untuk  ikhlash dan melarang kita dari berbuat syirik, dan  

ayat ini juga menjelaskan bahwa syirik merupakan perbuatan dzolim yang 

paling besar, kenapakah seperti itu ?  

Karena orang yang berbuat syirik dia telah menyamakan manusia yang 

tercipta dari tanah dengan Dzat yang memiliki manusia itu sendiri yaitu Allah. 

Karena orang yang berbuat syirik telah menyamakan sesuatu  yang tidak 

berkuasa atas semua urusan, dengan Dzat yang Maha memiliki terhadap 

segala urusan. 

Karena telah menyamakan makhluk yang serba kurang dari semua sisinya, 

dengan Robb yang Maha Kaya dan sempurna dari semua sisinya. 

Karena telah menyamakan makhluk yang tidak bisa memberikan ni’mat 

seberat dzarrohpun, dengan Dzat yang semua ni’mat berasal dari-Nya, baik 

ni’mat yang berhubungan dengan agama mereka, dunia mereka, akhirat 

mereka, ni’mat yang ada di hati mereka, di tubuh mereka, dan Dia lah yang 

telah menghilangkan kejelekan/musibah dari mereka, dan ini juga merupakan 

ni’mat dari-Nya. Maka adakah kedzaliman yang lebih dzalim dari hal ini, yaitu 

menyamakan antara makhluk dengan kholik ? antara yang di cipta dengan 

yang mencipta ? dan menyembah kepada sesuatu yang tidak memberikan 

ni’mat, justru meninggalkan beribadah kepada Dzat yang semua ni’mat 

berasal  dari-Nya.  

Allah ta’ala berfirman : 

ْن ن ِْعَمٍة فَِمَن هللاِ (())  َوَمابُِكْم م ِ  

“ Dan segala ni’mat yang ada padamu (datangnya) dari Allah.” (An Nahl:53) 
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Oleh karena itu ancaman pelaku dosa syirik sangatlah berat yaitu syirik 

merupakan dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah manakala orang yang 

melakukannya tidak mau bertaubat kepada-Nya sebelum meninggal dunia, 

cukuplah disini kita bawakan satu ayat yang menjelaskan kerugian yang 

sangat besar bagi orang-orang yang berbuat syirik dan tidak mau bertaubat, 

yang dengannya semoga kita menjadi orang yang sangat takut berbuat syirik 

dan hati-hati dari terjerumus kepada perbuatan syirik.  

Allah ta’ala berfirman :  

َم هللاُ َعلَْيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْو هُ النَّاُر َوَماِللظَّاِلِمْيَن ِمْن  )) إِنَّهُ َمْن يُّْشِرْك بِاهللِ فَقَْد َحرَّ

 أَْنَصاٍر((

“ Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, 

maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah 

neraka. Dan tidak ada seorang penolongpun bagi orang-orang dzolim itu.”  

(Al Maidah : 72) 

 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamd  

Muslimin muslimat yang berbahagia, 

     Yang kedua Allah jalla wa ‘alaa berfirman pada ayat yang ke 14 : 

فَِصالُهُ فِْي  هُ َوْهنًاَعلَى َوْهٍن وَّ ْنَساَن بَِواِلدَْيِه َحَملَتْهُ أُمُّ ْينَااْْلِ )) َوَوصَّ

14ُكْرِلْي َوِلَواِلدَْيَك ِإلَيَّ اْلَمِصْيُر ((  لقمان : َعاَمْيِن أَِن اشْ   

“ Dan kami perintahkan kepada manusia (agar berbuat baik) kepada kedua 

orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 

bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam  dua tahun. Bersyukurlah 

kepada-Ku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada Aku kembalimu.” 

(Luqman : 14) 

Berbakti kepada orang tua memiliki kedudukan yang sangat mulia di dalam 

agama kita, sehingga setelah Allah perintahkan untuk beribadah hanya 

kepada-Nya, kemudian Allah ikutkan dengan perintah agar berbakti pada 

kedua orang tua. Hal ini sebagaimana dalam firman Allah yang lain, yaitu 

dalam surat Al isro’ ayat 23, Allah ‘azza wa jalla berfirman : 

ِإيَّاهُ َوبِاْلَواِلدَْيِن  تَْعبُدُْوا إَِلَّ 23إِْحَساًنا (( اْلسراء : )) َوقََضى َربَُّك أَلَّ  

“ Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain 

Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. “ 
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Bersyukur kepada Allah dengan beribadah hanya kepada-Nya, menunaikan 

hak-hak-Nya, dan tidak menggunakan ni’mat yang sudah Allah berikan justru 

untuk berbuat maksiat.  

Dan Bersyukur kepada orang tua dengan cara berbakti kepada keduanya, 

ngajeni/menghormati pada keduanya, ketika berkata kepada keduanya 

dengan perkataan yang lemah lembut dan tidak dengan bahasa yang kasar, 

bersikap baik kepada keduanya, istilah kita tidak sembrono, merendahkan 

diri dihadapan keduanya dalam arti tidak sombong dan tidak merasa lebih 

tinggi atau lebih hebat dari keduanya, juga dengan memuliakan keduanya, 

dan juga dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat bagi keduanya, dan 

menjauhi hal-hal yang bisa membahayakan keduanya, atau yang bisa 

menjadikan keduanya tidak suka dan sedih. 

Akan tetapi ada satu hal yang perlu diingat dan diketahui, bahwa ketika kita 

diperintahkan untuk mentaati kedua orang tua kita dalam hal-hal yang ma’ruf , 

yang baik, yang tidak keluar dari aturan syari’at, di sana juga ada larangan 

bagi kita semua untuk mentaati keduanya dalam hal yang bertentangan 

dengan syari’at, karena termasuk prinsip yang harus kita junjung tinggi adalah 

Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam perkara bermaksiat kepada 

Kholik, terlebih ketika perintahnya agar seorang anak melakukan perbuatan 

syirik, maka tidak boleh bagi seorang anak untuk mentaatinya, akan tetapi 

harus dengan cara-cara yang baik, yang bijak, yang bisa menyadarkan orang 

tua dari kesalahannya dan tertarik untuk mengikuti ajaran yang benar yaitu 

beribadah hanya kepada Allah, bukan dengan cara yang frontal dan kasar 

yang justru akan menjadikan orang tua tidak simpatik kepada ajaran tauhid. 

Maka renungkanlah firman Allah pada ayat yang ke 15 : 

ِبِه ِعْلٌم َفََل تُِطْعُهَما )) َوإِْن َجاَهدَاَك َعلَى أَْن تُْشِرَك بِْي َمالَْيَس لََك 

اتَّبِْع َسبِْيَل َمْن أَنَاَب ِإلَيَّ ثُمَّ إِلَيَّ  َوَصاِحْبُهَما فِْي الدُّْنيَا َمْعُرْوفًاوَّ

ُكْم فَأُنَب ِئُُكْم بَِماُكْنتُْم تَْعَملُْوَن((َمْرِجعُ   

“ Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku dengan 

sesuatu yang tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau 

mentaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan 

ikutilah jalan orang yang kembali kepada-Ku. Kemudian hanya kepada-Ku 

tampat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah 

kamu kerjakan.” 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamd 

Ikhwaani wa akhawaatii fillaah rahimanii wa rahimakumullaah, 

     Kemudia pada ayat yang ke 16 Allah subhaanahu wa ta’ala berfirman : 
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ْن َخْردٍَل فَتَُكْن فِْي َصْخَرةٍ أَْوفِي  )) يبُنَيَّ إِنََّها إِْن تَُك ِمثَْقاَل َحبٍَّة م ِ

ْيٌف َخبِْيٌر ((السََّماَواِت أَْوفِي اْْلَْرِض يَأِْت بَِهاهللاُ إِنَّ هللاَ لَطِ   

 (Lukman berkata) : “ Wahai anakku ! Sungguh jika ada (sesuatu perbuatan) 

seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya 

Allah akan memberinya (balasan), sesungguhnya Allah Mahahalus lagi 

Mahateliti.”  (Lukman : 16) 

Inilah salah satu prinsip yang harus kita miliki dan kita ajarkan pada generasi 

setelah kita, yaitu sifat merasa selalu diawasi oleh Allah, sehingga akan 

membuahkan hasil selalu semangat melaksanakan ketaatan kepada-Nya 

dimanapun kita berada, dan perasaan takut untuk melakukan perbuatan-

perbuatan yang tercela sedikit ataupun banyak, karena sekecil apapun 

perbuatan, baik ataupun jelek, maka Allah akan membalasnya. 

 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamd 

Ma’aasyral muslimiin wal muslimaat rohimakumullaah, 

     Kemudian prinsip berikutnya yang perlu ditanamkan untuk membentuk 

generasi yang berkwalitas adalah komitmen pada sholat dan amar ma’ruf 

nahi mungkar. Allah ta’ala pada ayat yang ke 17 berfirman :  

لَ  َواْنهَ َعِن اْلُمْنَكِر  َواْصبِْر َعلَى وةَ َوأُْمْر بِاْلَمْعُرْوِف )) يبُنَيَّ أَِقِم الصَّ

 َماأََصابََك إِنَّ ذَِلَك ِمْن َعْزِم اْْلُُمْوِر ((

“ Wahai anakku ! Laksanakanlah sholat dan suruhlah (manusia) berbuat yang 

ma’ruf dan cegahlah (mereka) dari yang mungkar dan bersabarlah dari apa 

yang menimpamu, sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang 

penting.”   (Lukman : 17) 

Hakikatnya perintah untuk beribadah adalah semua jenis ibadah, dan di sini 

disebutkan sholat secara khusus karena sholat merupakan ibadah anggota 

badan yang paling utama. Maka jangan sampai kita punya anak tidak sholat 

dibaiarkan saja, tidak ada kepedulian sama sekali. Padahal Nabi kita Nabi 

Muhammad shallallaahu’alaihi wa sallam bersabda :  

 م  ه  ا و  ه  ي   ل  ع   م  ه  و  ب   رِ اض  , و   ي   نِ سِ  عِ ب  س   اء  ن  ب   أ   م  ه  و   ةِ ل  صلَّ  بِ  م  ك  د  ل  و  ا أ  و  ر  " م  
" عِ اجِ ض  م   اصل  ِف  م  ه  ن   ي   ا ب   و  ق   ر ِ ف   , و   ر  ش  ع   اء  ن  ب   أ    



9 
 

“ Perintahkan anak-anak kalian untuk melakukan shalat saat usia mereka 

tujuh tahun, dan pukullah mereka saat usia sepuluh tahun, dan pisahkan 

tempat tidur mereka.” (HR.Abu Dawud dan yang lainnya, dan di shahihkan 

oleh Al-Albani dalam irwa’ul gholil, no.247) 

Pukulan di sini tentunya dengan pukulan yang tidak melukai, tidak membuat 

kulit luka, tidak membuat tulang atau gigi menjadi patah, dan tidak boleh 

memukul wajah, jadi seperti pukulan di punggung atau pundak dan 

semacamnya, pukulan untuk mendidik bukan pukulan untuk mencederai. 

Disamping memerintahkan anak untuk memperhatikan urusan sholat juga 

memerintahkannya untuk menunaikan kewajiban amar ma’ruf nahi mungkar, 

karena sempurnanya diri sendiri adalah dengan melaksanakan kebaikan dan 

meninggalkan yang buruk, dan sempurnanya orang lain juga dengan hal itu, 

maka agar orang lain juga baik maka perlu adanya memerintahkan kepada 

kebaikan dan mencegah dari yang dilarang. Dan amar ma’ruf nahi mungkar 

itu didasari oleh perasaan kasing sayang bukan kebencian, sehingga harus 

dihiasi dengan kesabaran yang dibuktikan dengan terus-menerus beramar 

ma’ruf nahi mungkar, bukan satu, dua, tiga, kali, atau dibatasi dengan 

bilangan tertentu, tapi istikomah yang mana ini merupakan bagian dari ibadah 

kita kepada Allah. 

 

Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, Allaahu Akbar, wa lillaahil hamd 

Jamaah sholat idul fitri yang kami hormati, 

     Kita juga perlu menanamkan sifat yang baik, akhlak yang mulia pada 

anak-anak kita, dan melarang mereka dari berakhlak tercela, seperti sifat 

sombong dan angkuh, karena sombong itu hanya boleh dimiliki oleh Allah 

ta’ala, dan Allah ta’ala tidak menyukai makhluknya yang sombong. 

Perhatikanlah firman Allah ta’ala pada ayat yang ke 18 dan ayat 19 : 

ْرَخدََّك ِللنَّاِس َوََل تَْمِش فِي اْْلَْرِض َمَرًحا إِنَّ هللاَ ََليُِحبُّ ُكلَّ  )) َوََلتَُصع ِ

َصْوتَِك إِنَّ أَْنَكَر  ( َواْقِصْد فِْي َمْشيَِك َواْغُضْض ِمنْ 18ُمْختَاٍل فَُخْوٍر )

(  ((19اْْلَْصَواِت لََصْوُت اْلَحِمْيِر )  

18.” Dan janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia (karena 

sombong) dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh, Allah 

tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri.” 

19.” Dan sederhanakanlah dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu, 

sesungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keledai.” 

Ma’aasyiral muslimiin wal muslimaat rahimakumullaah 
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     Dari apa yang sudah kita sampaikan di atas, maka disana ada kesimpulan 

dari nasihat Lukman kepada anaknya, dan nasihat tersebut merupakan induk 

bagi semua ilmu dan hikmah, semua wasiat di atas mengajak kita semua 

untuk bersegera melaksanakannya dan menunaikannya ketika hal itu berupa 

perintah, dan mengajak kita untuk meninggalkannya dan menjauhinya dari 

hal-hal yang berupa larangan. Karena taat terhadap perintah dengan 

mengamalkannya dan taat terhadap larangan dengan meninggalkannya. Dan 

inilah yang dimaksud dengan hikmah, yaitu mengetahui terhadap hukum-

hukum Allah dan mengetahui terhadap pelajaran-pelajaran yang terdapat di 

dalamnya, dan mengetahui manakah yang lebih sesuai pada situasi dan 

kondisi tertentu, dan mengetahui manakah yang harus diperintahkan atau 

didakwahkan pertama kali, dan ini tidak lain adalah perintah untuk 

bertauhid/mengesakan Allah, dan mengetahui manakah larangan yang 

pertama kali harus disampaikan kepada ummat karena bahayanya yang 

begitu besar, yang wajib bagi ummat ini untuk segera meninggalkannya, dan 

itu tidak lain adalah larangan untuk berbuat syirik, kemudian setelah itu 

menjelaskan pentingnya untuk berbuat baik pada kedua orang tua dan 

berterima kasih kepada keduanya, dengan taat pada keduanya selama 

perintahnya bukan perintah untuk berbuat maksiat dan melakukan perbuatan 

syirik, dan juga perintah untuk selalu merasa diawasi oleh Allah, 

menghadirkan rasa takut kepada-Nya, karena tidak ada yang tersembunyi 

bagi-Nya, baik yang kecil ataupun yang besar, baik perbuatan baik maupun 

perbuatan jelek, melainkan itu semua akan didatangkan oleh Allah dan akan 

mendapatkan balasan yang seadil-adilnya, dan juga melarang dari bersikap 

sombong, yang sebaliknya memerintahkan untuk bersikap tawadu’, dan juga 

ada perintah untuk menegakkan amar ma’ruf nahi mungkar dan mendirikan 

sholat. Maka hal ini merupakan karunia dan ni’mat dari Allah yang sangat 

besar kepada seluruh hambanya, dimana Allah ta’ala mencertikan kisah 

Lukman yang penuh dengan hikmah, yang semoga beliau bisa jadi contoh 

yang baik bagi hamba-hamba Allah yang lainnya dan bagi kita semua yang 

hadir di sini, aamiin yaa rabbal ‘aalamiin. 

Segala puji bagi-Mu ya Allah Rob semesta alam 

Ya Allah berikanlah shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad 

shallallaahu’ailaihi wa sallam  

Ya Allah , Robb kami ampunilah dosa-dosa kami, ampunilah dosa kedua 

orang tua kami, dan kasihanilah keduanya sebagaimana keduanya 

mengasihani kami ketika masih kecil 

Ya Allah, terimalah sholat kami, puasa kami, dan semua ibadah kami 
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Wahai Dzat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas 

agamamu, dan Wahai Dzat yang memalingkan hati, condongkan hati kami di 

pada ketaatan 

Ya Allah, sungguh kami berlindung kepada-Mu dari perbuatan syirik yang 

kami ketahui dan kami mohon ampun kepada-Mu dari syirik yang tidak kami 

ketahui 

ٍد َوَعلَى آِلِه َوأَْصَحابِِه  ِ اْلعَالَِمْيَن، اَللَُّهمَّ َصل ِ َعلَى ُمَحمَّ اَْلَحْمدلُِِلِ َرب 

 أَْجَمِعْينَ 

 اَللَُّهمَّ اْغِفْرلَنَا َوِلَواِلدَْينَا َواْرَحْمُهَماَكَماَربَّيَانَا ِصغَاًرا

بَّْل ِمنَّا َصََلتَنَاَوِصيَاَمَناَوَجِمْيَع ِعبَادَاتِنَاَربَّنَاتَقَ   

ْف قُلُْوبَنَاَعلَى  َف اْلقُلُْوِب َصر ِ يَاُمقَل َِب اْلقُلُْوِب ثَب ِْت قُلُْوبَنَا َعلَى ِدْينَِك َويَاُمَصر ِ

 َطاَعتِكَ 

َونَْستَْغِفُرَك ِلَماََلنَْعَلمُ اَللَُّهمَّ إِنَّانَعُْوذُبَِك ِمْن أَْن نُْشِرَك بَِك َونَْحُن نَْعلَُم   

يَّ  ةَ أَْعيٍُن َواْجعَْلنَاِلْلُمتَِّقْيَن إَِماًماَربَّنَاَهْب لَنَاِمْن أََزَواِجنَاَوذُر ِ اتِنَاقُرَّ  

 َربَّنَاآتَِنافِي الدُّْنيَاَحَسنَةً َوفِي اْْلِخَرةِ َحَسنَةً َوقِنَاَعذَاَب النَّارِ 

دٍ  َوَعلَى آِلِه َوَصْحِبِه َوَسلَّمَ َوَصلَّى هللاُ َعلَى ُمَحمَّ  

ِ اْلعَالَِمْينَ   َوآِخُردَْعَوانَا أَِن اْلَحْمدلُِِلِ َرب 

 

   


