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Alangkah nikmatnya kehidupan kita hari ini, menjalani kehidupan dunia dengan kesenangan dan 

kemewahan melimpah ruah.  

Dengan mendabik dada, terasa sangat bangga kerana berjaya dengan usaha dan jerih-perih sendiri. 

Namun tidak pernah sedar, kejayaan yang kita peroleh hari ini sebenarnya sangat berkait rapat 

dengan ibu bapa kita.  

Kita sentiasa ingat kejayaan yang diperoleh hanyalah hasil usaha kita membanting tulang sehingga 

terlupa kejayaan dan kebahagiaan kita adalah hasil doa yang ikhlas dan keredaan mereka.  



 

Merekalah yang senantiasa memimpin kita menuju kejayaan 

Ada masanya ketika kita ditimpa bermacam musibah, bermula dari masalah yang kecil sehingga 

besar. Pada masa itu, kita berasa muak dan penat untuk menanggung. Fikiran menjadi serabut tidak 

tentu arah.  

Lalu mula mempersoalkan ujian dan musibah yang datang. Berfikir seketika dari mana datangnya 

silap kita sehingga didatangkan bermacam-macam ujian.  

Kewajiban seorang muslim rasanya sudah dilakukan dengan sempurna. Ditambah dengan amalan 

sunat yang lain juga.  

Namun, mengapa masalah yang datang seolah-olah tiada penghujung. Rezeki menjadi sempit, hati 

gundah-gulana dan bermacam-macam masalah timbul dalam keluarga.  



Dari situ, renungkan kembali apakah musibah ini hasil daripada kesilapan kerana pernah 

menggores hati seorang ibu.  

Dipetik dari ceramah Ustaz Ahmad Dusuki yang menyebut, “Wahai anak, hati ibu itu jika tergores 

lukanya panjang, dosanya tak terbilang, hitungan hidup menjadi malap, keberkatan terbang dan 

melayang.”  

 

Menjaga hati ibubapa menjadi kewajiban utama bagi anak‐anak walaupun kita sudah dimamah usia 

Jadi, bayangkanlah azab yang ditimpakan Allah kepada kita sekiranya pernah menggores hati ibu 

dengan sengaja tanpa meminta keampunan.  

Allah SWT berfirman yang bermaksud, “Tuhanmu memerintahkan supaya kamu tidak 

menyembah selain Allah, dan hendaklah berbuat santun terhadap kedua-dua orang tua. Jika 

seorang lanjut usianya, atau kedua-duanya sudah tua, janganlah sekali-kali engkau berani berkata 

'ah' terhadap mereka dan jangan engkau suka menggertak mereka, tetapi berkatalah dengan sopan 

santun dan lemah lembut.” (Surah Al-Isra', ayat 23) 



Jelas sekali dalam ayat di atas, menyebut perkataan 'ah' sekalipun dilarang sama sekali dalam 

agama kita, bagaimana pula dengan sikap kita yang sentiasa bercakap kasar dan suka membantah 

cakap mereka.  

 

Jangan sampai mereka terluka dan kita menjadi anak derhaka 

Sedar atau tidak, kita sebenarnya langsung tiada hak untuk menggores hati mereka. Walaupun 

mereka bersalah, tugas kita sebagai anak menerangkan dengan penuh hemah agar mereka tahu 

tentang kebenaran.  

Mungkin saja mereka mengambil masa untuk memahami apa yang kita ingin sampaikan. Lalu, apa 

salahnya untuk kita korbankan ego, lalu bersabar dalam memberi kefahaman kepada mereka tanpa 

menggores hati mereka dan berkelakuan baik setiap kali berurusan dengan mereka. 

Banyak lagi ayat-ayat dalam al-Quran yang menegaskan kepada kita tentang pentingnya berbuat 

baik kepada ibu bapa.  



Wajib bagi kita sebagai anak menghormati ibu bapa selagi kita atau mereka masih hidup dan 

membantu mereka sedaya upaya ketika menjalani hari-hari tua. 


