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Bismillahirrahmanirrahim, 

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh 

ُذِِبهلِل ِمنح  تَ غحِفرُُه َونَ ُعوح ُنُه َوَنسح َتِعي ح َدِ هلِل ََنحَمُدُه َوَنسح َمح ِدِه   ِإنَّ اْلح ُشُروحِر أَن حُفِسَنا َوِمنح َسيَِِّئاِت أَعحَمالَِنا َمنح يَ هح
َهُد َأنح الَ إِلََه ِإالَّ هللاُ  ِللحُه َفالَ َهاِدَي لَُه، َوَنشح َهُد َأنَّ هللاُ َفالَ ُمِضلََّلُه َوَمنح ُيضح َدُه الَ َشرِيحَك لَُه َوَنشح  َوحح

َة، َوَجاَهَد ِِف هللِا َحقَّ  لُُه. أََدى احأَلَمانََة، َوبَ لََّغ الرَِِّسالََة، َونََّصَح احألُمَّ ًدا َعبحُدُه َو َرُسوح  ِجَهاِدهِ، َصلَّى ُُمَمَّ
َحابِِه الطَّاِهرِيحَن الطَّيِِّ  يحَن.هللاُ َعَليحِه َوَعَلى آلِِه َوَأصح ِم الدِِّ َ َوَمنح َساَرَعَلى ََنحِجِه ِإََل يَ وح  ِبْيح

َن.النَّاُس، اِ أَي َُّها  ِلُموح ُتنَّ ِإالَّ َوأَن حُتمح ُمسح  ت َُّقوا هللَا َحقَّ تُ َقاتِِه َوالَ ََتُوح

هُ  َها َزوحَجَها َوَبثَّ ِمن ح ٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمن ح نح نَ فح ًا  ََي أَي َُّها النَّاُس ات َُّقوحا رَبَُّكُم الَِّذيح َخَلَقُكمح مِّ َما رَِجاالً َكِثْيح
ًبا.َوِنَسآًء َوات َّ  َن بِِه َواحألَرحَحاَم ِإنَّ هللَا َكاَن َعَليحُكمح َرِقي ح  ُقوا هللَا الَِّذيح َتَسآَءُلوح

ِلحح َلُكمح أَعحَماَلُكمح َويَ غحِفرحَلُكمح ُذن ُ  ُلوحا قَ وحالً َسِديحًدا ُيصح َبُكمح َوَمنح ُيِطِع هللَا  ََيأَي َِّها الِِّذيحَن آَمنُ وحا ات ُِّقوا هللَا َوقُ وح وح
لَُه فَ َقدح فَازَ  ا بَ عحَدهُ .  فَ وحزًا َعِظيحًماَوَرُسوح  .أَمَّ

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Marilah kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah memberikan pentunjuk jalan 

kebenaran. Menerangi hidup dengan cahaya Islam dan kemuliaan. Menghilangkan 

segala bentuk jahiliyah dan keburukan. 

Shalawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah SAW, keluarga, 

sahabat dan orang-orang yang setia hingga akhir kiamat kelak. 

Di atas mimbar ini saya nasehatkan kepada diri saya dan jama’ah Jum’at 

rahimakumullah marilah kita berbekal sebaik-baik bekal yaitu bertakwa kepada Allah 

SWT. 
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Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Menanamkan anak mental pemenang dan pejuang menjadi keharusan orang tua 

terhadap anaknya. Mereka adalah generasi masa depan yang melanjutkan risalah ini. 

Anak perlu dikenalkan untuk teguh membela agama Allah. Bukan berarti mendidik 

dengan kekerasan, tetapi mengenalkan anak spirit perjuangan membela agama Allah 

sebagaimana dilakukan para pendahulu sebagai generasi terbaik. 

Menanamkan kesadaran pentingnya membela agama Allah, menjaganya dan memusuhi 

orang-orang yang memusuhi agamanya. Spirit perjuangan dan pembelaan ini harus 

tertanam sejak dini dengan meniupkan ruh perjuangan pada anak-anak, karena 

perjuangan adalah simbol pembelaan dan penjagaan agama Allah tersebut. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Kaum muslimin adalah khalifah di muka bumi. Diberi amanah untuk mengatur bumi 

dengan aturan yang ditetapkan Allah SWT. Karena itu, menanamkan semangat juang 

akan menumbuhkan kesadaran pada diri anak bahwa kemuliaan Islam dan kejayaannya 

hanya bisa diwujudkan dengan meninggikan kalimat Allah semata. Allah meninggikan 

jiwa orang-orang yang berjuang di jalannya dengan membeli jiwa dan harta mereka. 

Allah SWT berfirman: 

َوالَُ  ِمِنَْي أَن حُفَسُهمح َوأَمح ََتَٰى ِمَن الحُمؤح َنَّةَ ِإنَّ اَّللََّ اشح  مح ِِبَنَّ َلُُم اْلح
Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka 

dengan memberikan surga untuk mereka. (QS. At Taubah [9]: 111). 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Pada dasarnya anak-anak belum dibebankan dalam urusan perjuangan. Mereka masih 

lugu, polos, belum mampu bertindak dan berpikir sebagaimana orang dewasa. Akal dan 

pikirannya masih terbatas sehingga belum mampu mencerna berbagai kejadian dan 

peristiwa dengan baik. 

Penanaman ruh juang didasarkan agar anak memiliki mental yang baik untuk 

menghadapan berbagai kemungkinan yang terjadi, termasuk kemungkinan terburuk 

yang menimpanya. Mereka harus menjadi anak yang tegar dengan memiliki pembelaan 

yang tinggi terhadap agamanya. Mereka harus sadar dan yakin bahwa Allah 

menciptakannya sebagai generasi pemenang yang diberi amanah untuk mengatur bumi 

dengan aturan-Nya. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Beberapa hal yang dapat dijadikan pondasi untuk menanamkan ruh juang anak sehingga 

timbul kesadaran bahwa dirinya sebagai generasi pemenang adalah; 

Pertama: Membangun akidah yang kokoh   
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Membangun akidah diperlukan dengan menanamkan kebenaran agama Islam, 

kemuliaan orang-orang yang membelanya dan derajat yang tinggi bagi siapa saja yang 

mati membela agama-Nya. Juga menanamkan ketergantungan hanya kepada Allah, 

hidup dan mati adalah urusan Allah. Allah SWT berfirman: 

َواِلُكمح َوأَن حُفِسُكمح ِف َسِبيح نحِفُروا ِخَفافًا َوثَِقااًل َوَجاِهُدوح اِ  ُتمح تَ عحَلُموح ا ِِبَمح ِلُكمح َخْيحٌ َلُكمح ِإنح ُكن ح  نَ ِل اَّللَِّ ۚ ذَٰ
Berangkatlah kamu baik dalam keadaan merasa ringan maupun berat, dan berjihadlah 

kamu dengan harta dan dirimu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik 

bagimu, jika kamu mengetahui. (QS. At Taubah [9]: 41). 

Di antara membangun akidah yang kokoh adalah menjelaskan kepada anak bagaimaan 

tabi’at dan karakter orang kafir yang memusuhi Islam. Memberikan contoh-contoh riil, 

baik pada masa Rasulullah, sahabat maupun kondisi hari ini. Ini untuk menguatkan 

anak, bagaimana musuh-musuh Allah tidak henti-hentinya memerangi kaum muslimin. 

Akidah yang kuat ini agar anak tidak terombang-ambing dari berbagai keyakinan yang 

keliru dan menyimpang serta ketergantungannya hanya kepada Allah. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Kedua: Memahamkan kesempurnaan Islam  

Hal ini penting agar anak memahami bahwa agama yang Islam adalah agama yang 

sempurna dan yang diridhoi oleh Allah. Mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, 

termasuk dalam urusan menjaga harga diri, kehormatan Islam dan kaum muslimin.  

Jihad adalah salah satu syareat untuk menjaga agama Allah dan memuliakan kaum 

muslimin. Jika jihad ditinggalkan, maka kaum muslimin akan mengalami  kehinaan 

karena makar musuh-musuhnya sebagaimana terjadi hari ini. Allah SWT menegaskan 

kesempurnaan Islam dengan firman-Nya: 

ُت َعَليحُكمح نِعح  َمح َملحُت َلُكمح ِديَنُكمح َوأَتح َم َأكح اَلَم ِديًنا الحيَ وح سح  َمِِت َوَرِضيُت َلُكُم اْلحِ
Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan 

kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. (QS. Al 

Maidah [5]: 3). 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Ketiga; menceritakan kisah-kisah teladan   

Kisah diperlukan untuk menanamkan  keberanian melawan siapapun yang memerangi  

Islam dan kaum muslimin. menjelaskan bagaimana kaum muslimin melawan musuh-

musuhnya. Bagaimana Rasulullah, para sahabat, para tabi’in, tabi’ut tabi’in dan para 

ulama dengan gigih membela Islam. Perjuangan mereka dan kisah-kisah mereka 

menjadi inspirasi bagi anak agar mencontoh mereka dalam membela agama Allah. 
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Berbagai kisah juga menegaskan bahwa Allah akan memenangkan mereka, sehingga 

tumbuh mental yang kuat, daya juga yang kuat dan semangat membara untuk 

mengorbankan apa saja yang dimilikinya demi membeli kemuliaan Islam dan kaum 

muslimin. 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Keempat: Melatih fisik dan mental  

Ini dilakukan agar anak memiliki mental yang baik, fisik yang kuat dan tegar 

menghadapi berbagai kemungkinan hidup. Cobaan-cobaan hidup dan berbagai makar 

musuh-musuh Allah. Rasulullah SAW bersabda: 

يَ  َباَحَة َوالرَّمح  َوالحَمرحأََة الحِمغحَزلَ  َعلُِِّموا أَب حَناءَُكُم السِّ
Ajarkanlah anak-anak kalian renang, melempar dan ajari kaum wanita kalian 

memintal. (HR.  Baihaqi). 

Dalam hadits yang lain Rasulullah SAW bersabda: 

ِعيحِف، َوفِ يح ُك لِّ َخ يح رٌ  ِمِن الضَّ ِمُن الحَق ِويُّ َخ ْيحٌ َوَأَحبُّ إِلَ ى هللِا ِمَن الح ُمؤح   اَلح ُمؤح
Mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allâh Azza wa Jalla daripada Mukmin 

yang lemah; dan pada keduanya ada kebaikan. (HR. Muslim). 

 

Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Kelima: Melatih anak berkorban secara materi  

Dengan membiasakan diri berinfaq, menolong orang lain, membantu mereka dan 

meringankan beban mereka. Melatih empati dan suka menolong adalah bagian tidak 

terpisahkan agar anak rela berkorban dengan apa yang mereka miliki. Rasulullah SAW 

bersabda: 

ِف  َسَناِبَل  َسبحَع  أَن حبَ َتتح  َحبٍَّة  اَّللَِّ َكَمَثِل  َسِبيِل  ِف  َواَلُمح  أَمح ي ُنحِفُقوَن  الَِّذيَن  َوهللاُ  َمَثُل  َحبٍَّة  ِمَئُة  بُ َلٍة  ُسن ح  ُكلِّ 
 ُيَضاِعُف ِلَمنح َيَشاُء َوهللاُ َواِسٌع َعِليٌم 

Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa 

dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. 

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha 

Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui. (QS. Al-Baqarah [2]: 261). 

َن ِة َعمَّ الِعزَّ  رَبَِّك َربِِّ  ُسبَحانَ . ارِ النَّ  َعَذابَ  اَوِقنَ  َحَسنةَ  ا َحَسَنة َوِِف ااَلِخرَةِ ن حيَ رَب َِّنا آتَِنا ِِف لدُّ  ا َيِصُفوح
َ  لىَ َوَساَلٌم عِ  ُد  الحُمرحَسلْيح َمح َ  هللِ واْلح  .َربِّ الحَعاَلِمْيح
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Khutbah Kedua: 

يِن ُكلِِِّه َوَلوح َكرَِه الح  قِّ لُِيظحِهرَُه َعَلى الدِِّ َُدى َوِديِن اْلَح ُد َّللَِِّ الَِّذي أَرحَسَل َرُسولَُه ِِبلح َمح رُِكونَ اْلح َهُد أنح .  ُمشح َأشح
ًدا عبحُده وَرُسولُه الَ  َدُه ال َشرِيَك لَُه، وأشهُد أنَّ ُُمَمَّ ٍد َوَعَلى  . إلََه إال هللاُ َوحح اللَُّهمَّ َصلِّ وَسلِِّمح َعَلى ُُمَمَّ

دٍ  ا بَ عحدُ  .آِل ُُمَمَّ  . أَمَّ
Jama’ah Shalat Jum’at yang dimuliakan Allah SWT. 

Begitulah Islam menjaga daya juang anak agar kelak menjadi pembela-pembela agama 

Allah SWT dan Rasul-Nya. Anak sejak dini diajarkan untuk membela dan menjaga 

agamanya. Mental-mental pejuang dan pemenang harus ditumbuhkan. Kisah-kisah para 

pendahulu yang sholeh selalu harus digemakan. Kemuliaan harus ditanamkan sejak 

dini. Merekalah kelak akan menjadi generasi yang mengemban risalah ilahi ini. 

Semoga anak-anak kita menjadi para pembela Allah dan Rasul-Nya serta pembela 

orang-orang beriman.  Amien. 

ِليحًماِإنَّ هللَا َوَمالَِئَكَتُه  َن َعَلى النَِّبِّ. ََيأِّي َُّها الَِّذيحَن آَمنُ وحا َصلُّوا َعَليحِه َوَسلُِِّموحاَتسح أَللَُّهمَّ َصلِّ َعَلى  . ُيَصلُّوح
ٍد َكَما ِبَ  ٍد َوَعَلىآِل ُُمَمَّ ِلَك َماَا َصلَّيحَت َعَلى إِبحرِاِهيحَم, َوَِبرِكح َعَلى ُُمَمَّ ٍد َعبحِدَك َوَرُسوح َت َعَلى  رَكح ُُمَمَّ

يحٌد. يحٌد َمَِ .  إِب حرَاِهيحَم َوَعَلى آِل إِب حرَاِهيحَم إِنََّك َحَِ َ ُدِ هلِل َربِّ الحَعاَلِمْيح َمح  َواْلح

َوا ُهمح َواحألَاَمح َياِء ِمن ح ِمَناِت احأَلحح َ َوالحُمؤح ِمِنْيح ِلَماتح َوالحُمؤح َ َوالحُمسح ِلِمْيح أَُلَك ِمَن  ِت.أَللَُّهمَّ أَللَُّهمَّ اغحِفرح لِلحُمسح َنسح ِإَّنَّ
َنا ِمنحُه َوَماَلَح  ُذِبَك ِمَن الَشرِِّ ُكلِِِّه َما َعِلمح َنا ِمنحُه َوَما َلَح نَ عحَلمح َونَ ُعوح ْيحِ ُكلِِِّه َما َعِلمح . اْلَح    نَ عحَلمح

َاِعنا تَ نَا َوأَبحَصارَّنَ  اللَُّهمَّ َمتِِّعحَنا ِبْسح يَ ي ح َعلحُه الوارثَ  وقُ وَّتَِنا َما أحح َعلح ََثَرََّن َعَلى َمنح ظََلَمَنا  ِمنَّا َواجح  َواجح
ََبَ َهَِّنا َوالَ ََتحَعلح ُمصيبَ تَ َنا ِف ِديِنَنا َوانحُصرحََّن َعَلى َمنح َعاَداَّنَ  ن حَيا َأكح َلَغ ِعلحِمَنا َوالَ   َوالَ ََتحَعِل الدُّ َوالَ َمب ح

َنا َمنح الَ يَ رحََحَُنا ن حَياَحَسَنًة َوِِف احأَلِخرَِة َحَسَنًة َوِقَنا َعَذاَب النَّارِ رَب ََّنا آتَِنا .ُتَسلِِّطح َعَلي ح ُدِ هلِل . ِِف الدُّ مح َواْلَح
 . َ  َربِّ الحَعاَلِمْيح

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

 


	cover
	5-Bangkitlah! Bangun Anak Mental Pemenang

