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JANGAN MENINGGALKAN 

GENERASI YANG LEMAH 
Oleh: Mohamad Mufid, M.Pd.I 

(Ketua PD IKADI Kota Prabumulih, Sumatera Selatan) 

 

يح َمنه َعلَيحنَا  َ َ اَّله ُد ّلَِله َمح حَهَدايََة ُُكه بَاب. اَْلح بَاَب ال سح
َ
ََلد، َوَفتََح ََلَا َمنح أ وح

َ َمَة اْلح  بََنعح
ُد َوُهَو الحَكَريحُم   َمح حُملحُك َوََلُ اْلح يحَك ََل، ََلُ ال َدُه ََل ََشَ نح ََل إَََلَ إََله اهلُل وَحح

َ
َهُد أ شح

َ
أ

ًدا َعبحُدُه  نه ُُمَمه
َ
َهُد أ شح

َ
اب، َوأ حَوهه َر َمنح ُطُرَق  ال اَلَح وََحذه َب َِفح ُطُرَق الصه َُل، رَغه َورَُسوح

 الحَفَساد.
حَميحَعاد.  َم ال َحابََه َوَمنح تََبَعُهم إَََل يَوح صح

َ
ُ َعلَيحَه وََسلهم، ولَََعَ آََلَ َوأ  َصله اّلِله

ا َبعحُد؛   مه
َ
 أ
َوى اهللَ   َِس بَتَقح َن. قَاَل اهلُل    َفيَا َعبَاَد اهلل، اُوحَصيحُكمح َوَنفح َلُحوح َوَطاَعَتَه لََعلهُكمح ُتفح

ُتنه إََله  يحَن آَمنُوا اتهُقوا اهلَل َحقه ُتَقاتََه َوََل َتُموح َ َها اَّله يُّ
َ
آَن الحَكَريحَم: ))يَا أ   َتَعاََل َِف الحُقرح

َن(( َلُموح نحتُمح ُمسح
َ
 َوأ

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah, 

Islam adalah agama sempurna yang memberikan bimbingan, tuntunan 

dan arahan agar kehidupan yang dijalani manusia selalu berakhir bahagia, baik 

di dunia maupun akhirat. Islam mengatur kehidupan pribadi, keluarga, dan 

masyarakat. Sebagaimana Islam ingin setiap individu meraih kebahagiaan secara 
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pribadi, Islam juga menginginkanya berbahagia bersama keluarga dan 

masyarakat  . 

Untuk mewujudkannya, Islam memberikan bimbingan kepada keluarga 

agar sesuai dengan kehendak Allah. Diantaranya adalah larangan bagi orang tua 

untuk meninggalkan generasi yang lemah; baik lemah secara fisik, intelektual, 

emosional, maupun lemah secara ekonomi. Hal ini karena generasi yang lemah 

tidak mampu menempuh kehidupan dunia secara normal. Apalagi ia 

mempunyai tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah dan menjadi 

khalifah Allah di bumi. Allah Ta’ala berfirman dalam surat an-Nisa’ ayat 9, 

 َ يهًة َضَعافًا َخافُوا َعلَيحَهمح فَلحيَتهُقوا اّلِله يَن لَوح تََرُكوا َمنح َخلحَفَهمح ُذرِّ َ َش اَّله َخح َوْلح
ًَل َسَديًدا َُقولُوا قَوح  َوْلح

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di 

belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) 

mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka 

mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.s. An-Nisa’: 9) 

Dalam ayat ini, Allah Swt. memberi peringatan kepada kaum muslimin 

agar jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Tentu larangan ini 

lebih ditujukan kepada orang tua yang mempunyai anak dan keturunan. 

Namun, ayat ini sebenarnya berbicara kepada setiap muslim. Dari sini kita bisa 

memahami bahwa Allah tidak menginginkan adanya generasi yang lemah 

dalam masyarakat Muslim. Oleh karena itu, agar tujuan mewujudkan generasi 

yang kuat bisa terwujud dalam masyarakat Muslim, maka diperlukan usaha dan 

kerjasama semua pihak, termasuk para guru dan segenap komponen 

masyarakat. 

Kelemahan yang dimaksud dalam ayat tersebut bersifat umum. Di antara 

bentuk kelemahan generasi Islam adalah: lemah dalam bidang akidah, lemah 

dalam bidang ibadah, lemah secara intelektual/keilmuan, dan lemah secara 

ekonomi.   

Pertama, jangan tinggalkan generasi yang lemah akidah. Pada abad ke-21 

ini, kaum muslimin menghadapi tantangan berat berupa perkembangan 

teknologi, informasi, dan komunikasi yang sangat cepat. Dengan kehadiran 

teknologi ini, manusia seolah-olah hidup tanpa jarak. Dunia seperti dalam 

genggaman tangan. Semua terasa dekat. Segala bentuk informasi yang ada di 



 
 
 

 

Edisi 281 | Jumat, 26 November 2021 M / 21 Rabiul Akhir 1443 H 3 

 

KHUTBAH JUMAT IKADI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

dunia, baik yang positif maupun negatif, dapat diakses setiap saat melalui 

handphone android yang kita miliki. 

Sebagai seorang muslim, kita harus selalu waspada dan hati-hati 

menghadapi laju teknologi yang sangat cepat ini. Terlebih lagi, kita juga harus 

memberikan perhatian kepada anak-anak kita. Mereka belum mempunyai 

kematangan yang cukup untuk menanggulangi dampak negatif dari derasnya 

arus informasi. Jika kehadiran teknologi ini tidak dibarengi dengan kualitas iman 

yang baik, maka sangat mungkin anak-anak kita menerima dampak negatifnya, 

termasuk pendangkalan akidah dan kaburnya batas antara kebenaran dan 

kebatilan.   

Merupakan sebuah ironi, bahwa kemajuan teknologi yang memudahkan 

manusia, justru semakin menjauhkannya dari Allah Swt. Tidak itu saja. 

Kehadiran teknologi yang seharusnya mendekatkan komunikasi antar sesama 

manusia, seringkali justru semakin menjauhkan kita dari keluarga. Akibatnya 

teknologi menimbulkan sikap egois dan hubungan yang tidak harmonis.  

Semakin banyak manusia memuja materi dan menjauhi spiritualitas. 

Komitmen terhadap agama dianggap sebagai hal yang tidak relevan dengan 

kehidupan kekinian. Jika kita renungkan bersama, sepertinya kondisi ini mirip 

dengan kehidupan masyarakat jahiliyah empat belas abad silam, yang 

menuhankan hawa nafsu dan melepaskan diri dari aturan agama. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah, 

Oleh karena itu, kita sebagai orang tua harus lebih waspada dan berhati-

hati. Jangan sampai anak keturunan kita menjadi generasi yang lemah akidah. 

Solusi untuk mengatasi masalah ini adalah menekankan pendidikan akidah. Hal 

ini dicontohkan oleh Al-Qur’an melalui kisah Luqman al-Hakim yang selalu 

menanamkan akidah sejak dini kepada anak-anaknya. Allah berfirman,  

َمانُ  قَاَل  َوإَذح  َكح  ََل  بَُنه  يَا يََعُظهُ  َوُهوَ  ََلبحَنهَ  لُقح َ   تُْشح حكَ  إَنه  بَاّلِله  ٌَعَظيم لَُظلحم   الْشِّ

“Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran 

kepadanya: “Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya 

mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar” 

(Q.s. Luqman: 13). 
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Pendidikan akidah yang lain dicontohkan Nabi Ya’qub ‘Alaihis salam 

dalam Surat al-Baqarah ayat 133. Sesaat sebelum wafat, beliau yang sebelumnya 

sudah mendidik anak-anaknya dalam ketaatan kepada Allah, ingin memastikan 

mereka berada pada akidah yang benar. Nabi Ya’qub berkata, 

 َبعحَدي  َمنح  َتعحبُُدونَ  َما

“Apa yang akan kalian sembah nanti sepeninggalku?”  

Dengan tegas, anak-anaknya menjawab, “Kami akan menyembah Tuhanmu 

dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail dan Ishaq, (yaitu) Tuhan Yang Maha Esa 

dan kami hanya tunduk patuh kepada-Nya." (Q.s. Al-Baqarah: 133) 

Kisah Luqman al-Hakim dan Nabi Ya’qub di atas menggambarkan 

perhatian dan kepedulian orang tua terhadap generasi penerusnya dalam hal 

akidah. Disinilah pelajaran berharga kepada kita semua, agar jangan sampai 

meninggalkan generasi yang lemah akidah. 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah, 

Kedua, jangan tinggalkan generasi yang lemah ibadah. Solusi agar 

terhindar dari generasi yang lemah ibadah adalah menghadirkan pendidikan 

ibadah di dalam keluarga. Pembiasaan untuk melakukan ibadah sangat penting 

dilakukan sejak dini, agar tumbuh komitmen dalam diri generasi muda untuk 

senantiasa melaksanakan ibadah yang wajib maupun sunnah, seperti salat lima 

waktu, puasa, membaca al-Qur’an dll.  

Saat ini, banyak sekali anak-anak muda yang meremehkan ibadah, 

terutama salat lima waktu. Padahal, ibadah salat tidak memerlukan waktu yang 

lama untuk dilaksanakan. Katakanlah untuk setiap salat, kita butuh 15 menit dari 

sejak berwudhu, memakai pakaian yang suci dan kemudian melaksanakan salat. 

Jika dikalikan lima kali, dibutuhkan waktu 75 menit atau satu jam lebih 15 menit. 

Waktu salat ini jauh lebih sedikit bila dibandingkan waktu untuk istirahat, 

bekerja, bermain dan bercengkrama bersama keluarga. Maka sungguh ironis jika 

anak-anak yang lahir dari keluarga Muslim tidak mau melaksanakan salat 

seperti orang tua mereka. Apalagi jika berasalan tidak ada waktu dan tidak 

sempat karena padatnya aktivitas sehari-hari.  
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Fenomena generasi muda yang menyia-nyiakan ibadah salat dan lebih 

memperturutkan hawa nafsu memang sudah disinggung di dalam Al-Qur’an, 

sebagaimana firman Allah, 

َضاُعوا  َخلحف   َبعحَدَهمح  َمنح  فََخلََف 
َ
اَلةَ  أ بَُعوا  الصه َهَواَت  َواته  َغيًّا  يَلحَقوحنَ  فََسوحَف  الشه

“Kemudian, datanglah setelah mereka (generasi) pengganti yang mengabaikan salat 

dan mengikuti hawa nafsu. Mereka kelak akan tersesat.” (Q.s. Maryam: 59) 

Untuk itu, sebagai orang tua harus cerdas mendidik, membimbing dan 

menghadirkan pendidikan ibadah. Khususnya salat, karena ibadah salat adalah 

tiang agama. Barangsiapa yang menegakkannya, maka ia telah menegakkan 

agamanya. Dan barangsiapa merobohkannya, berarti ia telah merobohkan 

agamanya.  

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah, 

Ketiga, jangan tinggalkan generasi lemah di bidang ilmu. Agar generasi 

tidak lemah di bidang ilmu, maka kita sebagai orang tua harus terus memotivasi 

anak agar semangat menuntut ilmu dan memilihkan institusi pendidikan yang 

baik bagi mereka. Tidak dapat dipungkiri, orang yang miskin ilmu tidak akan 

mampu bertahan dalam kehidupan dunia. Kesuksesan duniawi menuntut 

kecakapan, keterampilan dan penguasaan ilmu pengetahuan yang cukup. 

Demikian juga kesuksesan di akhirat. Agar selamat dan mendapatkan surga 

yang Allah janjikan, dibutuhkan pemahaman terhadap ilmu syar’i yang dapat 

menuntun kepada jalan kebajikan yang Allah kehendaki. Imam Syafi’i pernah 

berkata: “Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia maka wajib baginya 

memiliki ilmu, dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat.”  

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah, 

Keempat, jangan tinggalkan generasi lemah ekonomi. Meninggalkan 

keluarga dalam kondisi berkecukupan lebih baik dari pada meninggalkan 

keluarga dalam kondisi miskin. Prinsip ini penting untuk dilaksanakan agar 

generasi berikutnya tidak menjadi beban orang lain, apalagi sampai meminta-

minta dan menjadi pengemis. 
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Rasulullah Saw. sendiri yang menjelaskan prinsip ini kepada para 

shahabatnya. Suatu saat, ketika Rasulullah saw masuk ke dalam rumah Sa’ad 

Ibnu Abi Waqqas Ra. dalam rangka menjenguknya ketika sakit parah, maka 

Sa’ad bertanya, ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mempunyai harta, 

sedangkan tidak ada orang yang mewarisiku kecuali hanya seorang anak 

perempuan. Maka bolehkah aku menyedekahkan dua pertiga dari hartaku?” 

Rasulullah Saw. menjawab, ”Tidak boleh.” Sa’ad bertanya. ”Bagaimana kalau 

dengan separuhnya?” Rasulullah Saw menjawab, ”Jangan.” Sa’ad bertanya, 

”Bagaimana kalau sepertiganya?” Rasulullah menjawab, ”Sepertiganya sudah 

cukup banyak.” Kemudian Rasulullah bersabda: “Sesungguhnya kamu bila 

meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan adalah lebih baik 

daripada kamu membiarkan mereka dalam keadaan miskin dan meminta-minta 

kepada orang lain.” (Muttafaq ’Alaih) 

 

Ma’asyiral Muslimin Rahimakumullah, 

Dengan membekali anak keturunan kita dengan empat bekal di atas, 

yaitu: pendidikan akidah, pendidikan ibadah, bekal ilmu dan bekal ekonomi, 

maka kita berharap kita telah melaksanakan perintah Allah untuk tidak 

meninggalkan generasi yang lemah. Dan pada gilirannya, kita berharap bahwa 

anak-anak kita mampu melanjutkan estafet dakwah Islam untuk menyebarkan 

kemuliaan nilai-nilai Islam dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Amin Ya 

Rabbal ‘Alamin. 

 

آَن الحَعَظيَم،   َر  بَارََك اهلل َِل َولَُكمح َِف الحُقرح كح َوَنَفَعَن َوإَيهاُكمح بََما َفيَه َمَن اآليَاَت َواَّلِّ
َميُع الحَعَليم  ََكيَم ، َوَتَقبهَل َمنِّ َوَمنحُكمح تاَلَوتَُه إَنهُه ُهَو السه  اْلح
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Khutbah Kedua 

 

نح ََل إَََلَ إََله اهلَل  
َ
َهُد أ شح

َ
َتنَانَه، َوأ َفيحَقَه َوامح ُر ََلُ لََعَ تَوح كح َسانَه، َوالشُّ ُد هلَل لََعَ إَحح َمح اْلح

اَِعح إَََل  َُلُ ادله ًدا َعبحُدُه َورَُسوح نه ُُمَمه
َ
َهُد أ شح

َ
نَه، َوأ

ح
يحَك ََلُ، َتعحَظيحًما لََشأ َدُه ََل ََشَ وَحح

َوانَه.    رَضح
َوانَه. َص  َحابََه َوأعح صح

َ
 لََواُت َرِّبِّ وََساَلُمُه َعلَيحَه ولَََعَ آََلَ َوأ

ا َبعحُد؛   مه
َ
 أ

َها   يُّ
َ
َن. ))يَا أ َلُحوح وَى اهلَل َوَطاَعَتَه لََعلهُكمح ُتفح َِس بَتَقح َفيَا َعبَاَد اهلَل، اُوحَصيحُكمح َوَنفح

يحَن آَمنُوا اتهُقوا اهلَل َحقه ُتَقاتَهَ  َ َن(( اَّله َلُموح ُتنه َاَله َواَنحتُمح ُمسح  َوََل َتُموح
يَن آَمنُوا َصلُّوا َعلَيحَه وََسلُِّموا   َ َها اَّله يُّ

َ
َ َوَماَلئََكتَُه يَُصلُّوَن لََعَ اَلهَِبِّ يَا أ ))إَنه اّلِله

َليماً((  تَسح
َخَريحَن، اَللُّٰهمه َصلِّ لََعَ َسيَِّدنَا وََحَبيحَبنَا وََشَفيحَعنَا َوَموحَلَ 

َ
َ َواحْل َلْيح وه

َ
ٍد، َسيَِّد احْل نَا ُُمَمه

 . َ ََعْيح ْجح
َ
َل اهلَل أ  وََسلِّمح َورََِضَ اهلُل َتَعاََل َعنح ُُكِّ َصَحابََة رَُسوح

يَاَء َمنحُهمح   حح
َ َمنَاَت، اْلح حُمؤح َ َوال َمَنْيح حُمؤح َلَماَت، َوال حُمسح َ َوال َلَمْيح َفرح لَلحُمسح اَللهُهمه اغح

َوات. َوا  عح يحُب ادله َواَت، إَنهَك َسَميحع  قََريحب  ُُمَ مح
َ
 ْل

اب.  حَوهه نحَت ال
َ
ًَة إَنهَك أ نحَك رَْحح َد إَذح َهَديحتَنَا َوَهبح ََلَا َمنح دَلُ  َربهنَا َل تَُزغح قُلُوَبنَا َبعح

َ َِف ُُكِّ َمََكٍن  َلَمْيح ُمسح َواَننَا الـح .اَللهُهمه انحُُصح إَخح  َوَزَماٍن يَا رَبه الحَعالََمْيح
 َرَبنَا آتَنَا ِف ادُلنحياَ َحَسنََة ويف اآلَخَرَة َحَسنََة وقَنَا َعَذاَب اَلهار. 

َ رَبِّ  ُد ّلَِله َمح حُمرحَسَلْي، َواْلح ا يََصُفون، وََساَلم  لََعَ ال َة َعمه ُسبحَحاَن َربَِّك رَبِّ الحَعزه
 الحَعالََمْي.


