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ِت ّتيَئا َئ ْن ِت َئ َئا ِت ُف �ئأْن ُفَِت ُف ْن ِت لت ِت ُف ُفو َئأْئ ُف. ُف ُت ْن سْئ ِن َئأئ ُف ُتَّف سئ ِن َئأئ ُف ُف َئ َئ ّتيت ُف َن ائحنئ
. ُف َئ َئ ِت ا َئ فئائ ْن ِت ْن ُف ِئْ َئ ُف َئ ْل ْت ِف فئائ لف ُت ُت ْن ُْئ ِئْ اَتَئا. َئ ْن �ئ

ُف ُف ْن ْئ ا ُد َل ُفئ َئ ُئ ّتي َئ ّل �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ ُف، َئ َئ ُُت ُئ ائ ُف ُئ ْن َئ لف َتال ُئ اتَئ ل ّن �ئ ُف ْئ ُن َئ�ئ
ُف. َفوَف ِئ َئ

. ُتنئ ْ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 اَئ
، ُف ُن ِْئ �ئِلا

. ّئ ُفو سْل َف اَن فئاَئ ُن ُئ فْئ لت، ُنوئى ِتسْئ َئ ّل َت َئ ْن ُف ّ ْت َئ�َف لئ ُفونا َ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 Allah Subhanahu wa-

Ta’ala di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Sesungguhnya kasih kepada ibu bapa adalah merupakan tuntutan utama

dalam agama Islam selepas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Perintah

supaya kita mengasihi dan berbuat baik terhadap ibu bapa ini telah ditetapkan

oleh Allah Subhanahu wa-Ta’ala melalui firman-Nya dalam surah an-Nisa ayat

36:
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Yang Bermaksud: Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu
mempersekutukan-Nya dengan sesuatu apa pun. Dan berbuat-baiklah kepada
kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga
dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahaya yang
kamu miliki. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombong dan
membanggakan diri

Allah Subhanahu wa-Ta’ala memerintahkan kepada kita semua supaya

berbuat baik dan berbakti kepada ibu bapa. Oleh itu, barang siapa yang

mempunyai ibu bapa yang masih hidup hendaklah sedaya upaya untuk

membahagiakan dan mengasihi mereka selagi diberikan kesempatan

sebagaimana perintah Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kita menyesal kerana

tidak dapat memberikan kasih sayang kepada ibu bapa setelah mereka

meninggal dunia sedangkan semasa hidup, kita biar dan abai kasih sayang dan

berbakti kepada mereka.



Ingatlah pesanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhubung

amalan yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa-Ta’ala sebagaimana sabdanya

yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim:

ِتُر قال: ؟ َر �ئ ُف : ُف ِن قْف ا. ْئ َئقست ِئى ْئ ُف اَصلائ قال: ل؟ َل ّر ْئ �ئ ْت َئ ُئ اَ َر �ئ

ل. ْت ْتّ َئ يت ِف ا :اجتْئ قائل ؟ َر �ئ ُفل : ُف ِن قْف . ْت ُن ُئ اَوئاَت

Yang bermaksud: Abdullah Ibn Mas’ud Radiallahu Anhu berkata, “Aku
bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam: ‘Amalan apakah yang
paling Allah sukai?’ Baginda menjawab, “Solat pada waktunya”. ‘Kemudian
apa?’ kataku. Baginda menjawab, “Berbuat baik kepada kedua ibu bapa”. Aku
bertanya lagi, ‘Kemudian apa?’. Baginda menjawab, “Jihad di jalan Allah.”

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Marilah kita merenung kisah yang berlaku kepada tiga orang pemuda

yang terkurung dalam gua, yang akhirnya pintu gua terbuka dengan sebab amal

kebaikan yang dilakukan antaranya, berbuat baik kepada kedua ibu bapa.

Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakannya melalui hadis yang

diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim r.a. yang bermaksud: Pemuda

yang ketiga pula lalu berkata, “Ya Allah, kedua orang tua ku sudah sangat tua.
Meskipun demikian, aku sangat menyayangi keduanya dan aku tidak pernah
minum atau makan sebelum keduanya minum dan makan dahulu. Suatu
hari aku bawakan sebotol air susu untuk keduanya namun mereka sedang tidur
dengan lena. Aku tidak berani mengejutkannya, lalu aku tunggu sehingga
keduanya bangun. Meskipun anak aku waktu itu menangis meminta susu itu,



namun aku tidak memberikannya sebelum mereka meminumnya terlebih
dahulu. Apabila kedua orang tua ku bangun, aku terus memberinya minum.

Ya Allah, Engkau Maha Mengetahui, apa yang aku perbuat itu semata-mata
kerana mengharap keredhaan-Mu, maka tolong alihkan batu ini supaya kami
dapat keluar”. Akhirnya batu itu bergerak kembali dan mereka dapat keluar dari
gua tersebut dengan selamat.

Kisah ini adalah pengajaran kepada kita supaya mengasihi ibu bapa

melebihi kasih kepada yang lain termasuk isteri dan anak-anak serta sahabat

handai. Kasihlah ibu bapa kita, mudah-mudahan kita akan dikasihi oleh Allah

Subhanahu wa-Ta’ala di dunia dan akhirat.

Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa-Ta’ala

Sesungguhnya pergorbanan ibu bapa terhadap anak-anak mereka tidak

mungkin dapat dibalas oleh anak-anak, ia hanya dapat dibalas dengan berbakti

dan berbuat baik kepada mereka terutama mereka di usia tua.



Yang bermaksud: Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak
menyembah melainkan kepada-Nya semata-mata dan hendaklah engkau berbuat
baik kepada ibu bapa jika salah seorang daripada kedua-duanya, atau kedua-
duanya sekali, sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka
janganlah engkau berkata kepada mereka (sebarang perkataan kasar) sekalipun
perkataan “Ah”, dan janganlah engkau menengking mereka, tetapi ucapkanlah
kepada mereka perkataan yang mulia “yang bersopan santun”

ْئ ِت ُت فتّ متئا ْن ُف ّل َت َئ ِت ُئ ُئ َئأْئ ، ْت ّ ِت ُئ اَن ّت َئا ُن ُف اَ ِت ْن ُف َئ َئ لت لف َئ ِئ ِئ
ُف ّ َت ِل اَ َفوئ ُف َتأل ُف، َئ َتائَئ ُفْ َن ِت َئ ِتي ِت ْئ ْل ُئ َْئ َئ ، ْت ُتّ احنئ ُت ُن ّتي َئاَ ِت الّئ
ُت اِت ِئ َت َئ ، ْن ُف َئ َئ لت ْئ ِتّ ُئ اَن لئ ُف ُت ْن سْئ َن َئ�ئ ا ّئ َئ لت قْئون �ئقفولف ْف. ِتّ ُئ اَن

َفوئ ُف َتأل ُفَُف ُت ْن سْئ َن فئا ، ِت َئا ِت َئامفْن َتنئ ِت ْن َف َئاَن ، ِت ا َئ ِت ِن َف َئاَن َتنئ ِت ِن َف اَن

. ْف ّ ْت ُل اَ ْئُفوِف اَن


