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ِت ّتيَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ِت َن ُف ُف ْن ِت لت ِت ُف ْن ُف أْئ َئ ُف. ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف َف ُتّْن سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ حئن ّتيت ُف َن َحنئ

. ُف َئ َئ ِت ا َئ فئائ ْن ِت ْن ُف ْن ِئ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئائ لف ُت ُت ْن ُْئ ْن ِئ اَتَئا. َئ ْن �ئ

ُف ُف ْن ْئ َ ُد َل ُفئ َئ ُئ ّتي َئ ّل �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ ُف، َئ َئ ُتُن ُئ ائ ُف ُئ ْن َئ لف َتال ُئ َتَئ ل ّن �ئ ُف ْئ ُن َو�ئ
ُف. َف ْن َف ِئ َئ

. ئ ُتنن ْنئ �ئ ُت اِت َئ ْن َئ�ئ آَتُت ِئى ْئ َئ ُد َل ُفئ َئ ُت ّتي َئ ِئى ْئ ْن ِتي َئ َئ ْتي ْئ ْل ْف ِي ََئ
، ُف ُن ِْئ �ئِلا

. ّئ ْن ُف سْل َف ََن فئاَئ ُن ُئ فْئ لت، ْئى ُن ِتسْئ َئ ّل َت َئ ْن ُف ّن ْت َئ�فَن لئ ْنَ ُف َتَْل ل، ِئ ْتْئا ّئا فْئ

Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah

Subhanahu wa-Ta’ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan

segala larangan-Nya. Mudah-mudahan kita diberkati dan dirahmati Allah

Subhanahu wa-Ta’ala di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Islam mewajibkan ke atas setiap umatnya untuk menuntut ilmu kerana ia

merupakan kunci kepada kejayaan dan kegemilangan suatu tamadun dan bangsa.

Islam sangat menghargai ilmu sehingga mengangkat kedudukan orang yang

berilmu itu dengan beberapa darjat. Firman Allah Subhanahu wa-Ta’ala dalam

surah al-Mujadalah ayat 11:



چ چ ڃ ڃ ڃ
مبىبيبجتحتختمتىتيتجثمثىث

يثحجمج
Yang bermaksud : “Allah meninggikan darjat orang yang beriman

dalam kalangan kamu dan orang yang diberi ilmu pengetahuan dalam kalangan
kamu beberapa darjat. (Ingatlah) Allah Maha mendalam pengetahuan-Nya

tentang apa yang kamu lakukan.”

Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang

diriwayatkan oleh Imam at-Tobarani:

ًرَد ِتُت ّلف َ ِت �ت ُُف ْن ِئ َئ ُت ُق ُئ َِسْل ُف ُن ُت َئََن ْت ِق ُئ َِسْل ْف ُتِ ََن ا ّل َ ُف َََلا ا ْئ �ئُْق ّئ
ُف ا َئ َئ ََع�ف ُت ِت ْا ْت ْن ِت ّلئ َ َئى خئن ا ّل ََ ْت ُ ُيت ََ ِت ُف ْن ُيت ُئ ُْف

Yang bermaksud: "Wahai manusia! Sesungguhnya ilmu itu diperolehi
dengan belajar, dan kefahamannya hendaklah dengan menekuni-nya. Dan
sesiapa yang Allah menghendaki kebaikan untuknya, nescaya diberikannya
kefahaman dalam agama, dan sesungguhnya hamba yang takutkan Allah itu
adalah para ulamak."

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wata'ala,

Dalam usaha menyebarluaskan ilmu pengetahuan ini bukanlah suatu

tugas yang mudah. Ia memerlukan pengorbanan dan kesungguhan. Oleh

demikian, nadi penggerak ke arah tujuan penyebaran ilmu ini ialah para guru,

pendidik dan ilmuan.



Dalam ajaran Islam, para guru dan pendidik adalah insan yang mulia dan

diberi kedudukan yang tinggi. Ini bersesuaian dengan tugas dan tanggungjawab

mereka memperkaya dan memperkasa ilmu, mendidik dan membimbing anak

watan sehingga menjadi insan yang berilmu dan berakhlak mulia.

Sehubungan itu, guru hendaklah terlebih dahulu menunjukkan contoh

yang baik kepada para pelajar dan menjauhkan diri daripada sifat-sifat keji dan

tercela. Ini kerana guru mempunyai pengaruh yang cukup kuat untuk mencorak

dan membentuk keperibadian anak-anak didik mereka.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa-ta'ala,

Para guru dan pendidik hendaklah sentiasa ikhlas, sabar, tabah dan tenang

dalam mendidik dan menyampaikan ilmu pelajaran. Apa yang penting, dalam

menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang guru dan pendidik itu

ialah untuk mencari keredhaan Allah Subhanahu wa-ta'ala.

Ingatlah jasa guru dan pendidik hendaklah dihormati, sentiasa dikenang

dan dihargai. Sama-samalah kita berdoa ke hadrat Ilahi agar para guru kita

sentiasa dilimpahkan taufik dan hidayah serta diberikan kekuatan dan kesabaran

dalam mendidik dan membimbing anak watan. Mudah-mudahan Allah

Subhanahu wa-ta'ala sentiasa memberi petunjuk, inayah dan rahmat kepada para

guru dan pendidik sama ada yang masih hidup ataupun yang telah kembali ke

rahmatullah.

Firman Allah Subhanahu wa-ta'ala dalam surah az-Zumar ayat 9:

چ چ ڃ ڃ ڃ
ېېىىائائەئەئوئوئۇئۇئۆئ
ییجئ ۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىئیی



Yang bermaksud : “(Engkaulah yang lebih baik) atau orang yang taat
mengejarkan ibadah pada waktu malam dengan bersujud dan berdiri kerana
takutkan azab hari akhirat serta mengharapkan rahmat Tuhannya?” Katakanlah
lagi kepadanya adakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak
mengetahui? “Sesungguhnya orang yang dapat mengambil pelajaran dan
peringatan hanyalah orang yang berakal sempurna.”

ُت ْن ِيت َئََ ِت َلّئ ْئ ِت ُت فتّن متئا ْن ْف ّل َت َئ ِت ُئ ُئ أْئ َئ ، ْت ّن ِت ُئ ََن ّت ُئَ ُن ُف ََن ن ىت ْن ُف َئ َئ ن ىت لف َئ ِئ ِئ
َ ِئ َ ىت ْن َْئ ُف َْف �ئ ْف، ّن ِت ُئ ََن ّنعف َت ِل ََ ْئ َف ُف َتأل ُف َئ َتائَئ ْن ُف َن ِت َئ ن ِيت ِت ْئ ْل ُئ َْئ َئ ، ْت ّن ُت َحئ

ئ َتنن ِت َفؤن َئََن ، ِت ا َئ ِت ِن َف َئََن ئ َتنن ِت ِن َف ََن ُت اِت ِئ َت َئ ، ْن ُف َئ َئ ن ىت ْئ ّن ِت ُئ ََ لئ ُف ُت ْن سْئ َن َئ�ئ
ئ. ََسلاِتْتنن َئ جئئا ُْئا َئ ْئ ُتُن ُت ْن سْئ ِن ُف َ َئ ْن فْئ ّئا فْئ ُفَُف ُت ْن سْئ َن فئا ، ِت َئا ِت ُفؤن َئَ


