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ana
 ebagai orang tua, seharusnya 

mengetahui peran-peran pentingnya 
yang harus dilakukan dalam 
membesarkan dan mendidik anak-

knya, mulai dari pertama lahir hingga 
mencapai dewasa. 

Peranan orang tua yang pertama 
terhadap anaknya adalah: memberi nama yang 
baik; dikarenakan setiap manusia besok di hari 
Qiyamat, akan dipanggil namanya dan juga 
nama ayahnya,  karena itulah Rasulullah Saw. 
menganjurkan kepada kita sekalian untuk 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Tapi  yang   perlu  di tekankan disini  
adalah:  kenyataan,  bahwa     sebuah  nama 
mempunyai    efek psikologis   terhadap  seseorang 

Lalu kapan waktunya orang tua memberi 
nama anaknya? 
 Dalam hal ini Nabi menjelaskan dalam 
sebuah hadits, bahwa pemberian nama yang baik, 
adalah pada hari ke-7 dari kelahiran sekaligus 
mengaqiqahinya dengan menyembelih kambing.

Begitu juga nama yang jelek, ini juga 
mempunyai efek yang jelek. Kerena ketika nama 
 tersebut diserukan (diumumkan) keras-keras, 

Adapun nama-nama yang bagus dan 
disukai Allah adalah: Abdullah, Abdurrahman, 
dan nama yang disandarkan terhadap nama-
nama Allah, Nabi juga menganjurkan kepada 
para sahabatnya, termasuk kepada kita, utuk 
membuat nama dengan nama-nama Para Nabi.   
Tapi anehnya, zaman sekarang ini orang-orang 
lebih banyak memberi nama anak-anaknya 
dengan nama-nama Bintang film/Sinetron, 
Artis, Penyanyi—selain nama-nama yang baik 
dan punya makna seperti Imam Arifin, Ahmad 
Albar dan sebagainya–yang nama-nama 
tersebut kadang-kadang tidak punya makna atau 
bahkan mengandung makna kecelakaan. 

 Kecenderungan ini menandakan 
adanya kekurangan ilmu dalam agama dan juga   
kekeringan dalam bidang rohani dalam 
masyarakat kita. Hal ini juga menunjukkan, 
bahwa kehidupan sehari-hari kita, telah terputus 
hubungan/melenceng dari apa yang telah di 
ajarkan oleh Baginda Rasulullah Saw.   
 Kedua; orang tua diwajibkan untuk 
mendidik anak-anaknya, dan mengenalkan 
kepada mereka akan Tuhannya (Allah). Dalam 
hal ini orang tua punya tanggung jawab besar 
terhadap anak-anaknya, Allah SWT berfirman: 
   “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah 
dirimu dan keluargamu dari api Neraka” 
(At Tahrim: 6) 

Ayat ini menjelaskan kepada kita, agar 
senantiasa menjaga dan menuntun keluarga 
kita, dari hal-hal yang dapat menjerumuskan 
mereka, kedalam jurang kesesatan/neraka. 

Tapi jika orang tua mengabaikan pendidikan 
mereka maka sengsaralah mereka. Dan semua itu 
akan dipertanggung jawab kan disisi Allah. 
Disebutkan dalam hadits, Rasulullah Saw 
bersabda: 
 
“Setiap orang diantara kamu adalah pemimpin, 
dan masing-masing pemimpin bertanggung jawab 
atas yang dipimpinnya”` (Muttafaq `alaih). 

Namun jika orang tua tidak mampu/tidak 
bisa mendidik anak-anaknya dengan baik maka ia 
berkewajiban untuk menyekolahkan mereka 
disekolah-sekolah Islam, atau menyerahkan mereka 
pada Pesantren-Pesantren, (Kyai, Ustadz ) menjadi 
orang yang baik dan berpendidikan,  agar  supaya 
mereka (orang tua) terlepas dari kewajiban 
mendidik anak. 
 Ketiga; orang tua wajib mengawinkan 
anaknya bila sudah menginjak usia dewasa/cukup 
umur, dalam hal ini orang tua berkewajiban 
mencarikan pilihan/pasangan yang cocok/sekufu 
bagi anak-anaknya, lebih-lebih dalam masalah 
agama, orang tua harus pandai-pandai memilihkan 
pasangan hidup anaknya, kalau bisa yang 
alim/berilmu,  pandai, cerdas, kuat dalam 
memegang agama, dermawan, qana`ah, ramah-
tamah, romantis, dan kaya lagi! (ini semua kalau 
terpenuhi, maka jikalau tidak terpenuhi  yang 
menjadi prioritas utama ialah dalam hal 
agamanya). Kenapa semua ini penting, karena 
sebuah keluarga (suami istri) tidak akan tertata 
dengan baik, apabila keduanya tidak ada keserasian 
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memberi nama-nama yang baik/bagus.  
 Disamping itu nama yang baik juga 
dapat mempengaruhi pikiran seseorang, artinya: 
jika seorang anak siang malam namanya selalu 
disebut-sebut; maka sangatlah masuk akal bila 
kita percaya bahwa arti nama tersebut secara 
tidak disadari akan memperkuat dan 
mempengaruhi watak yang ada pada nama 
tersebut, dikarenakan nama itu termasuk do`a. 
Namun hal ini, tidak lantas berarti bahwa tak 
ada orang  jahat  yang  mempunyai  nama yang 
baik, atau    sebaliknya. 

niscaya orang yang bersangkutan akan merasa 
malu, dan nama tersebut akan menjadi bahan olok-
olokan terus-menerus, yang akhirnya 
menimbulkan pandangan tertentu dari masyarakat 
terhadap orang tersebut, yang bisa menyebabkan 
timbulnya sifat minder dan tidak percaya diri 
dengan nama tersebut. Inilah yang menyebabkan 
pemberian nama yang baik perlu ditekankan. 
Diterangkan dalam hadits bahwasanya, Rasulullah 
Saw. sering merubah nama-nama sahabatnya yang 
nampak jelek/tidak bagus. 

  Anak, adalah penerus orang tua, 
bahkan merupakan generasi baru yang dapat 
menentukan keutuhan dan kemajuan sebuah 
bangsa. Untuk itu, orang tua berkewajiban 
mendidik anak-anaknya, agar menjadi generasi 
muda yang berwatak baik dan berbudi pekerti 
yang luhur. Karena kebahagiaan dan 
kesengsaraan mereka itu tergantung pada 
pendidikan yang diberikan orang tua. Jika 
pendidikan yang diberikan baik, maka 
berbahagialah mereka di Dunia dan Akhirat. 

(tidak sekufu)  dan tidak mengetahui tentang hak-
hak dan kewajibannya masing-masing, untuk itulah 
peranan orang tua sangat dibutuhkan, dikarenakan 
tidak ada orang tua yang ingin melihat anaknya 
sengsara, pastinya semua ingin melihat anak-
anaknya hidup bahagia di Dunia sampai di Akhirat 
nanti. 

Ketiga; peranan ini merupakan hak-hak 
anak yang wajib dilaksanakan oleh orang tua, hal 
ini berdasarkan hadits dari Abu Hurairah ra, 
bahwasanya Nabi Saw. bersabda: 
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`”Setengah kewajiban orang tua memenuhi hak 
anak, ada tiga perkara, yaitu: 1. memberi nama 
yang baik ketika lahir, 2. mendidiknya dengan 
Al Qur`an (agama Islam), 3. mengawinkanya 
ketika menginjak dewasa/cukup umur. 

Bagi yang masih belum punya 
pasangan, dan ingin cepat-cepat punya 
pasangan ini ada resep/do`a (mujarab)
yang insya Allah akan membantu anda 
dalam mencari pasangan hidup. Bacalah 
do`a dibawah ini, setiap shalat lima 
waktu: 

م   ربي التذرني فردا وانت خيربسم اهللا الرحمن الرحي
 . الوارثينا

 
Pada tiap-tiap selesai membaca 

do`a tahiyat akhir/sebelum mengucapkan 
salam pertama dengan istiqamah, niscaya 
Allah akan mengabulkannya dan segera 
mempertemukan jodoh yang di idam-
idamkan. atau dengan memperbanyak 
membaca do`a: 
 
ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعيون واجعلنا

 .للمتقين اماما
Dengan sebanyak-banyaknya 

(tanpa dihitung), pada tiap-tiap selesai 
shalat (lima waktu) atau setelah shalat 
tahajjud (tengah malam). InsyaAllah akan 
segera terkabul. Amin!. 

 Jadi, apabila kita sebagai orang tua 
dapat melaksanakan   kewajiban-kewajibannya 
dengan baik, niscaya Allah akan menurunkan 
hidayah dan rahmat-Nya kepada keluarga kita, 
sehingga anak cucu kita akan menjadi orang-
orang yang berbudi pekerti baik, yang kemudian 
menjadi buah kebanggaan hati dalam keluarga, 
dan merupakan bibit-bibit baru yang unggul, 
untuk melestarikan/menjaga nashab (keturunan) 
atau nama baik  keluarga. Wallahu a`lam. [] 
 
 
 
 
 

  
 
Menurut pengalaman saya, masalah 

jodoh, itu bagaikan sebuah gunung, ``dikejar 
tidak akan lari, dibiarkan pun tidak akan 
kemari``. Jadi masalah jodoh itu gampang-
gampang susah—menurut sebagian orang—,  
sepengetahuan saya jodoh adalah sebuah 
ketentuan yang tidak bisa diganggu gugat, 
dikarenakan masalah jodoh itu sudah ditentukan 
sebelum lahir, sebagai mana dijelaskan dalam 
hadits Arbain. Untuk itu kita tidak perlu susah-
susah/pusing-pusing mencari jodoh atau 
pasangan hidup, yang penting kita berdo`a 
meminta kepada Allah agar diberikan jodoh 
yang baik. Lalu kapan dong waktunya? Tenang-
tenang saja lah, kalau memang kita oleh Allah 
ditakdirkan berkeluarga, ya, kita tinggal 
menunggu tanggal mainnya saja, ya kan!. Jadi 
intinya banyak-banyaklah berdo`a pada Allah, 
niscaya Allah akan mengabulkannya dan 
mempertemukan jodoh kita dengan cepat 

Amin!... 
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anggal 14 Februari sering identik dengan 
satu perayaan, yang mana hal itu  tidak 
hanya dirayakan oleh kaum perkotaan 

sampai-sampai  orang pedesaaan pun ikut-ikutan 
merayakan hari itu, baik orang yang merayakan itu 

tua atau para remaja terutama pelajar putri. 
Perayaan yang dimaksud tidaklain adalah 
valentine day Mereka saling betukar hadiah 
berupa bunga merah, mengenakan pakaian 
berwarna merah, saling mengucapkan selamat 
hari valentine. 

Pada zaman modern ini, hari Valentine 
didominasi oleh hati berwarna pink dan yang 
dipanah oleh Cupid. Mereka—sebagian– 
mengenakan pakaian berwarna merah dan 
saling bertukar bunga berwarna merah, 
memberi hadiah dan lain sebagainya. 
Sayangnya diantara kita–sebagian orang-orang 
Islam— juga terkena “Virus”— ikut – ikutan 
perayaan tersebut. Dan mereka menganggap 
bahwa hari tersebut adalah hari “Kasih 
Sayang”, padahal bila kita telusuri lebih jauh 
maka munculnya tradisi tersbut (perayaan) 
berasal dari orang non-Muslim (Kafir). 
 Lalu bagaimanakah melakukan 
perayaan  tersebut menurut kacamata agama?. 
Sebelum kita bahas itu terlebih dahulu 
seyogyanya kita mengetahui asal usul dari 
perayaan valentin. walaupun harus diakui jika 
sampai sekarang pun, masih belum begitu jelas. 
Hal ini dikarenakan kurangnya bukti tertulis 
yang kredibel untuk menyelidiki asal-usulnya, 
namun itu hampir dipastikan. 

 Valentine sebenarnya adalah seorang 
biarawan Katolik yang menjadi martir. 
Valentine dihukum mati oleh kaisar Claudius II 
karena menentang peraturan yang melarang 
pemuda Romawi menjalin hubungan cinta dan 
menikah karena mereka akan dikirim ke medan 
perang. 

Ketika itu, kejayaan kekaisaran 
Romawi tengah berada di tengah ancaman 
keruntuhannya akibat kemerosotan aparatnya 
dan pemberontakan rakyat sipilnya. Di 
perbatasan wilayahnya yang masih liar, 
berbagai ancaman muncul dari bangsa Gaul, 
Hun, Slavia, Mongolia dan Turki. Mereka 
mengancam wilayah Eropa Utara dan Asia. 
Ternyata wilayah kekaisaran yang begitu luas 

dan meluas lewat penaklukan ini sudah memakan 
banyak korban, baik dari rakyat negeri jajahan 
maupun bangsa Romawi sendiri. Belakangan 
mereka tidak mampu lagi mengontrol dan 
mengurus wilayah yang luas ini. 

Untuk mempertahankan kekaisarannya, 
Claudius II tak henti merekrut kaum pria Romawi 
yang diangap masih mampu bertempur, sebagai 
tentara yang siap diberangkatkan ke medan perang. 
Sang kaisar melihat tentara yang mempunyai 
ikatan kasih dan pernikahan bukanlah tentara yang 
bagus. Ikatan kasih dan batin dengan keluarga dan 
orang-orang yang dicintai hanya akan 
melembekkan daya tempur mereka. Oleh karena 
itu, ia melarang kaum pria Romawi menjalin 
hubungan cinta, bertunangan atau menikah. 

Valentine, sang biarawan muda melihat 
derita mereka yang dirundung trauma cinta tak 
sampai ini. Diam-diam mereka berkumpul dan 
memperoleh siraman rohani dari Valentine. Sang 
biarawan bahkan memberi mereka sakramen 
pernikahan. Akhirnya aksi ini tercium oleh Kaisar. 
Valentine dipenjara. Oleh karena ia menentang 
aturan kaisar dan menolak mengakui dewa-dewa 
Romawi, dia dijatuhi hukuman mati. 

Di penjara, dia bersahabat dengan seorang 
petugas penjara bernama Asterius. Petugas penjaga 
penjara ini memiliki seorang putri yang menderita 
kebutaan sejak lahir. Namanya Julia. Valentine 
berusaha mengobati kebutaannya. 

 Sambil mengobati, Valentine mengajari 
sejarah dan agama. Dia menjelaskan dunia semesta 
sehingga Julia dapat merasakan makna dan 
kebijaksanannya lewat pelajaran itu. 

Julia bertanya, "Apakah Tuhan (yang 
dimaksud adalah Yesus) sungguh mendengar doa 
kita?" 
"Ya anakku. Dia mendengar setiap doa kita." 
"Apakah kau tahu apa yang aku doakan setiap 
pagi? Aku berdoa supaya aku dapat melihat. Aku 
ingin melihat dunia seperti yang sudah kau ajarkan 
kepadaku." 
"Tuhan melakukan apa yang terbaik untuk kita, 
jika  kita  percaya  pada-Nya,"sambung  Valentine. 

T 

43 



  

 

 

                                             Buletin  santri    Edisi 0 / Vol. 07 / Pebruari  2007                                              Buletin  santri    Edisi 07 / Vo2. 07 / Pebruari  2007 

Jadilah Kamu di Dunia Ini Lakasana Seorang Musafir Jadilah Kamu di Dunia Ini Lakasana Seorang Musafir 

Kajian Fiqih Kajian Fiqih
"Oh,  tentu.  Aku sangat  mempercayai-Nya, 
kata  Julia mantap. Lalu, mereka bersama-sama 
berlutut dan memanjatkan doa. 

Beberapa minggu kemudian, Julia 
masih belum mengalami kesembuhan. Hingga 
tiba saat hukuman mati untuk Valentine. 
Valentine tidak sempat mengucapkan 
perpisahan dengan Julia, namun ia menuliskan 
ucapan dengan pesan untuk semakin dekat 
kepada Tuhan. Tak lupa ditambahi kata-kata, 
"Dengan cinta dari Valentin-mu" (yang akhirnya 
menjadi ungkapan yang mendunia). Ia 
meninggal 14 Februari 269. Valentine 
dimakamkan di Gereja Praksedes Roma. 

Keesokan harinya , Julia menerima 
surat ini. Saat membuka surat, ia dapat melihat 
huruf dan warna-warni yang baru pertama kali 
dilihatnya. Julia sembuh dari kebutaannya. 

Pada tahun 496, Paus Gelasius I 
menyatakan 14 Februari sebagai hari peringatan 
St. Valentine. Kebetulan tanggal kematian 
Valentine bertepatan dengan perayaan 
Lupercalia, suatu perayaan orang Romawi untuk 
menghormati dewa Kesuburan Februata Juno. 

 Dalam perayaan ini, orang Romawi 
melakukan undian seksual! Caranya, mereka 
memasukkan nama ke dalam satu wadah, lalu 
mengambil secara acak nama lawan jenisnya. 
Nama yang didapat itu menjadi pasangan 
hidupnya selama satu tahun. Lalu pada perayaan 
berikutnya mereka membuang undian lagi. 

Rupanya Paus tidak “sreg” pada cara 
perayaan ini. Karena itulah, gereja sedikit 
memodifikasi perayaan ini. Mereka 
memasukkan nama-nama santo dalam kotak itu. 
Selama setahun setiap orang akan meneladani 
santo yang tertulis pada undian yang 
diambilnya.  

Untuk membuat acara itu sedikit lucu, 
gereja juga memasukkan nama Simeon Stylites. 
Orang yang mengambil nama ini dianggap apes 
alias tidak mujur,soalnya Simeon menghabiskan 
 hidupnya di atas pilar, tidak beranjak satu kali 
pun. 

Nama Valentine lalu diabadikan dalam 
festival tahunan ini. Di festival ini, pasangan 
kekasih atau suami istri Romawi mengungkapkan 
perasaan kasih dan cintanya dalam pesan dan surat 
bertuliskan tangan. Di daratan Eropa tradisi ini 
berkembang dengan menuliskan kata-kata cinta 
dan dalam bentuk kartu berhiaskan hati dan dewa 
Cupid kepada siapapun yang dicintai. Atau 
memberi perhatian  kecil dengan bunga, coklat dan 
permen. 

Di zaman modern, kebiasaan menulis 
surat dengan tangan diangap tidak praktis. 
Lagipula, tidak setiap orang bisa merangkaikan 
kata-kata yang romantis. Lalu muncullah kartu 
valentine yang dianggap lebih praktis. Kartu 
Valentine modern pertama dikirim oleh Charles 
seorang bangsawan Orleans kepada istrinya, tahun 
1415. Ketika itu dia mendekam di penjara di 
Menara London. Kartu ini masih dipameran di 
British Museum. Di Amerika,Esther Howland 
adalah orang pertama yang mengirimkan kartu 
valentine. Kartu valentine secara komersial 
pertama kali dibuat tahun 1800-an. 
 
HUKUM MELAKUKAN PERAYAAN 
VALENTINE 
 

Kita kaum Muslimin tidaklah boleh alias 
haram ikut-ikutan merayakan perayaan tersebut 
karena ada unsur syiar dan Tasyabbuh—yaitu 
perbuatan sesorang yang menjadikan ia 
menyerupai golongan  lain baik ada niat tasyabbuh 
atau tidak—dengan tradisi orang kafir atau orang-
orang fasiq, bahkan bisa kufur kalau sampai 
condong kepada pembenaran agama kafir. 

Selain alasan-alasan  di atas juga ada 
sebab–sebab lain yang menyebabkan kita tidak 
boleh ikut-ikutan perayaan tersebut yaitu: 
1. Pertama. 

Bahwa itu adalah hari raya bid'ah—sayyiah—, 
tidak ada dasarnya dalam syari'at. 

2. Kedua. 
Bahwa  itu  akan   menimbulkan  kecengengan  
dan kecemburuan. 

3. Ketiga. 
Bahwa itu akan menyebabkan sibuknya 
hati dengan perkara-perkara bodoh yang 
bertolak belakang dengan tuntunan para 
salaf. 

Semua hal yang telah disebutkan di 
atas adalah “sebagian” dari alasan, mengapa 
kita tidak diperbolehkan ikut-ikutan merayakan 
perayaan tersebut. 

Adapun orang-orang yang berangapan 
–atau bahkan berpendapat—mengatakan bahwa  
pada hakikatnya, perayaan ini dimaksudkan 
untuk memperingati sifat-sifat Santo Val’s, 
bukan untuk memperingati sang subjek sendiri 
dan memvonis salah kepada orang yang–
menurut dia—salah kaprah dalam mengartikan 
sebuah esensi dari perayaan itu serta juga 
mensalahkan orang yang tidak 
memperbolehkan melakukan perayaan itu—
yang katanya juga—hanya berdasar suatu 
dogma. Semua apa yang orang tersebut katakan 
hal itu tidaklah benar. 

Coba bila kita pikir jernih, apa saja 
mafsadat-mafsadat yang ditimbulkan dengan 
perayaan itu, tidak hanya sekarang namun juga 
kedepannya. Bagaimanakah generasi-generasi 
muda Islam selanjutnya. Akankah mereka 
selalu di cekoki oleh hal-hal yang sama sekali 
tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh 
Rasulullah, para Sahabat, Tabi’in dan Salafus 
Shalih? 

 Lalu jika ada pertanyaan “Bukankah 
Islam mengajarkan kita agar berkasih sayang? 
Jadi mengapa harus dilarang?’ 

Pertanyaan semacam ini dapat kita 
jawab, memang Islam telah mengajarkan kita 
agar berkasih sayang, namun semua itu tidak 
terlepas dari peraturan-peraturan yang tidak 
boleh dilanggar oleh kita. Artinya di dalam kita 
berkasih-kasihan dengan orang lain ada norma-
norma Islam yang mana hal tersebut  tidak 
boleh dilanggar  seseorang. 

Bukankah kita masih punya teladan 
dalam kasih sayang yang “lebih” dari pada 

seorang biarawan Santo Val’s? Mengapa kalau 
pendahulu-pendahulu kita kaum Salafus Shalih 
tidak diingat? Justru orang lain yang belum tentu—
apalagi jela-jelas tidak—mendapat ridlo dari Allah 
yang lebih kita ingat, lebih kita baggakan? dari 
pada orang yang tentunya mendapat ridlo dari 
Allah? 

Belum lagi hal itu meyangkut dengan 
hukum-hukum yang berkenaan perayaan valentine 
itu sendiri, misalnya hubungan pemuda dengan 
pemudi, yang bila kita amati lebih jauh tentunya 
banyak  hal-hal yang bertentangan dengan Syara’.  

 Oleh karena itu, pada hari tersebut tidak 
boleh ada simbol-simbol perayaan, baik berupa 
makanan, minuman, pakaian, saling memberi 
hadiah, atau pun lainnya. 

 kaum Muslimin tidak boleh 
melakukannya, mengakuinya, menampakkan 
kegembiraan karenanya dan membantu 
terselenggaranya, karena perbuatan ini merupakan 
perbuatan yang melanggar batas-batas Allah, 
sehingga dengan begitu pelakunya berarti telah 
berbuat aniaya terhadap dirinya sendiri. Jika hari 
raya itu merupakan simbol orang-orang kafir, maka 
ini merupakan dosa lainnya, karena dengan begitu 
berarti telah bertasyabbuh (menyerupai) mereka di 
samping merupakan keloyalan terhadap mereka, 
padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang 
kaum mukminin ber-tasyabbuh dengan mereka dan 
loyal terhadap mereka di dalam Kitab-Nya yang 
mulia, dan telah diriwayatkan secara pasti dari 
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwa beliau 
bersabda. 
"Artinya : Barangsiapa menyerupai suatu kaum, 
berarti ia termasuk golongan mereka."1

Valentine day termasuk jenis yang 
disebutkan tadi, karena merupakan hari raya 
Nashrani, maka seorang Muslim yang beriman 
kepada Allah dan Hari Akhir tidak boleh 
melakukannya, mengakuinya atau ikut 
mengucapkan selamat, bahkan seharusnya me-
ninggalkannya dan menjauhinya sebagai sikap taat 

                                                 
1 H.R Abu Daud dalam al-Libas (4031)  
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Jadilah Kamu di Dunia In

Kls   Peringkat Nama
1 M. Mukarram 

terhadap Allah dan Rasul-Nya serta untuk 
menjauhi sebab-sebab yang bisa menimbulkan 
kemurkaan Allah dan siksa-Nya. Lain dari itu, 
diharamkan atas setiap muslim untuk membantu 
penyelenggaraan hari raya tersebut dan hari raya 
lainnya yang diharamkan, baik itu berupa 
makanan, minuman, penjualan, pembelian, 
produk, hadiah, surat, iklan dan sebagainya, 
karena semua ini termasuk tolong menolong 
dalam perbuatan dosa dan permusuhan serta 
maksiat terhadap Allah dan RasulNya, 
sementara Allah Swt telah berfirman. 
Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam 
(mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan 
tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 
pelanggaran. Dan bertaqwalah kamu kepada 

2. Al-Manawi. Faidul Qodir, Vol. 6, hal. 104  da
Ma’rifat Beirut  

3. Op.cit. Vol. 7 hal 271. 
4. Al-Imam As-Sayyid Alawi Al Maliky. Majm

Fatawi war Rosail, hal. 183. 
5. Fatawi Kubro JUz 4 hal 283-239 Dar Al-Fikr 
6.  Abu Abdul Mu’thi Muhammad bin Umar bin

Nawawi .Tafsir al-Munir. Vol.1; hal.94. Ar-R
jakarta. 

 

Lukman Hakim dan Keledai 

LUKMAN HAKIM memerintahkan 
anaknya mengambil seekor keledai. Sang anak 
memenuhinya dan membawanya ke hariban sang 
ayah. Lukman menaiki keledai itu dan 
memerintahkan anaknya untuk menuntun keledai.  

Keduanya berjalan melewati kerumunan 
orang banyak. Tiba-tiba rang-orang mengecam 
seraya berkata, "Anak kecil itu berjalan kaki, 
sedangkan orang-tuanya nangkring di atas keledai, 
alangkah kejam dan kasarnya ia." Lukman 
bertanya kepada anaknya, "Bagaimana tanggapan 
orang-orang wahai anakku?" Sang anak 
menyampaikan tanggapan mereka. 
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1. Untuk mendapatkan bibir 

yang menawan, ucapkanlah 
kata-kata kebaikan. 

 
2. Untuk mendapatkan mata 

yang indah carilah kebaikan 
pada setiap orang . 

 
 
3. Untuk mendapatkan badan 

yang langsing, berbagilah 
makanan dengan  mereka 
yang kelaparan . 

 
4. Untuk mendapatkan tubuh  

yang indah berjalanlah 
dengan ilmu pengetahuan. 

 
ecantikan wanita tidak 
terletak pada pakaian 
 yang dikenakan, bukan 

pada wajah yang halus dan 
bentuk tubuhnya, tetapi pada 
budi pekerti dan cara ia 
memandang dunia, karena di 
matanya terletak gerbang 
menuju  cinta setiap orang. 

               

orang-orang wahai   anakku?  "Sang   anak
menyampaikan tanggapan mereka”. Kemudian, 
Lukman menasihati anaknya: "Wahai anakku, 
bukankah aku telah berkata kepadamu, kerjakanlah 
pekerjaan yang membuat engkau menjadi saleh dan 
janganlah menghiraukan orang lain. Dengan 
peristiwa ini saya hanya ingin memberi pelajaran 
kepadamu."  
 

Sumber: Didaptasi dari, Luqmanul Hakim wa-
Hikaamuhu, Ali bin Hasan al-Athas 
II M. Nasir VI 
III  Imam Syahrowardi

 
I  Basuni
II  KhudariV 
III  Mulyadi

 
I  Nasrul Amin
II  ZainullahIV 
III  Abd. Salim

 
I  Zainul Arifin
II M. Arif III.A 
III  Masluki
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 bin 
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Kemudian, Lukman turun menuntun 
keledai. Sang anak ganti menaiki keledai. 
Keduanya lalu berjalan melewati keramaian di 
tempat lain. Tiba-tiba mereka mencemooh sang 
anak seraya berkata, "Anak muda itu menaiki 
keledai, sedangkan orang tuanya berjalan kaki, 
alangkah jelek dan kurang ajar sang anak." 
Lukman bertanya kepada anaknya, Bagaimana 
tanggapan orang-orang wahai anakku?" Sang anak 
menyampaikan tanggapan mereka. 

Kemudian, Lukman dan anaknya sama-
sama menaiki keledai berboncengan. Keduanya 
melewati keramaian di tempat lain, tiba-tiba orang-
orang mencerca keduanya seraya berkata, "Betapa 
kejam kedua orang itu, mereka menaiki seekor 
keledai, padahal mereka tidak sakit, dan tidak pula 
lemah." Lukman bertanya kepada anaknya, 
"Bagaimana tanggapan orang-orang wahai 
anakku?" Sang anak menyampaikan tanggapan 
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mad bin 
hal 248 &
 mereka.  
Allah, sesungguhnya Allah a at sik
Nya." [Al-Ma'idah: 2] 

Dari itu, hendaknya mus
berpegang teguh dengan Al dan 
Sunnah dalam semua kondisi, bih p
saat-saat terjadinya fitnah nyak
kerusakan. Hendaknya pula ar-be
waspada agar tidak terjerumus am ke
satan orang-orang yang dimur ng-or
yang sesat dan orang-orang ng ti
mengharapkan kehormatan dar dan ti
menghormati Islam. Wallahu ‘A

 
 

 
Referensi: 
 

1.  Sayyid Abdurrahman bin Muham Husain
Umar. Bughyatul Musytarsyidin, 283 U
Keluarga, Semarang. 
 i Lakasana Seorang Musafir Jadilah Kamu di Dunia Ini Lakasana Seorang Musafir 

I  M. ShalehuddinII II Zainuddin 
 

r al-

u’ul 

 Ali 
idlo 

Akhirnya, Lukman dan anaknya turun 
dari keledai. Keduanya berjalan kaki sambil 
menuntunnya melewati keramaian di tempat lain. 
Tiba-tiba orang-orang mengecam seraca berkata, 
"Subhanallah... seekor himar yang sehat dan kuat 
berjalan? sementara kedua orang itu berjalan 
menuntunnya, alangkah baiknya jika salah satu 
dari mereka menaikinya." Lukman bertanya 
kepada anaknya,    "Bagaimana    tanggapan     
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