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JABATAN INTEGRITI 

DAN PEMATUHAN STANDARD 

IPK KELANTAN 

HANTARKAN PANDANGAN ANDA MELAUI : 

DOSA MENDERHAKAI IBUBAPA YANG  

SOLEH DAN SOLEHAH 
 

 

FIRMAN ALLAH SWT: 
 

ْحَمةِ  لِّ ِمَن الرَّ  َواْخفِْض لَُهَما َجَناَح الذُّ
َيانِي َصِغيًرا  بِّ اْرَحْمُهَما َكَما َربَّ َوقُل رَّ  

 

“Dan hendaklah kamu merendahkan diri 

kepada keduanya kerana belas kasihan dan 

kasih sayangmu, dan doakanlah (untuk          

mereka, dengan berkata): “Wahai Tuhanku! 

Cucurilah rahmat kepada mereka berdua            

sebagaimana mereka telah mencurahkan 

kasih sayangnya memelihara dan mendidikku 

semasa kecil.” al-Isra’:24 
 

Derhaka kepada ibu bapa merupakan dosa 

besar kedua selepas dosa perbuatan syirik. 

Semoga kita menjauhi dosa-dosa besar ini. 
 

SABDA NABI SAW : 
 

ُ َعهَْيِه َوَسههَم َعْن اْنَكبَبئِِر  ُ َعْنهُ قَبَل ُسئَِم اننهبِيُّ َصههى َّللاه َعْن أَنٍَس َرِضَي َّللاه

ورِ  ِ َوُعقُىُق انَْىانَِدْيِن َوقَْتُم اننهْفِس َوَشهَبَدةُ انزُّ ْشَراُك بِبَّلله  قَبَل اْْلِ
 

Dosa Besar Menderhaka Kepada Ibu bapa 

Daripada Anas radliallahu 'anhu berkata; Nabi 

SAW ditanya tentang dosa-dosa besar. Maka 

baginda bersabda: "Menyekutukan Allah,  

derhaka kepada kedua orang tua,                   

membunuh orang dan bersumpah palsu".     
 

(HR Bukhari No: 2459) Status: Hadis Sahih. 

 
 

Semoga bermanfaat. 

 

Firman-Nya lagi: "Oleh kerana dia telah 

berada di maqam anak yang soleh di sisi 

Kami, maka Kami angkat doanya.  
 

Tempat kedua ibu bapanya yang Kami 

sediakan dalam neraka telah Kami           

pindahkan ke dalam syurga." 
 

Itulah berkat anak yang soleh.  

Doa anak yang soleh dapat menebus 

dosa ibu bapa yang akan masuk ke    

dalam neraka pindah ke syurga.  
 

Ini juga hendaklah dengan syarat dia 

berbakti kepada ibu bapanya.                
 

Walaupun hingga ke peringkat rupa 

bapa dan ibunya seperti babi.        
 

Mudah-mudahan ibu bapa kita 

mendapat tempat yang baik di akhirat 

kelak. Walau bagaimana buruk sekali 

pun perangai kedua ibu bapa kita itu 

bukan urusan kita, urusan kita ialah           

menjaga mereka dengan penuh kasih 

sayang sebagaimana mereka menjaga 

kita sewaktu kecil hingga dewasa.              
 

Walau banyak mana sekali pun dosa 

yang mereka lakukan, itu juga bukan 

urusan kita, urusan kita ialah meminta 

ampun kepada ALLAH supaya kedua  

ibu bapa kita diampuni  ALLAH. 
 

Doa anak yang soleh akan membantu 

kedua ibu bapanya mendapat tempat 

yang baik di akhirat, inilah yang dinanti-

nantikan oleh ibu bapa di alam kubur. 

Anak yang menjadi aset dan membawa 

manfaat bukan sekadar di dunia malah 

di akhirat juga. 

IBU BAPAKU IBU BAPAKU 

SEPASANG SEPASANG 

KHINZIRKHINZIR  



Setelah beberapa hari dalam perjalanan 

akhirnya sampai juga Nabi Musa ke tempat 

berkenaan. 
 

Dengan pertolongan beberapa orang 

penduduk tersebut, baginda berjaya       

bertemu dengan orang yang berkenaan.  

 

Setelah memberi salam beliau dipersilakan 

masuk dan duduk di ruang tamu.      
 

Tuan rumah itu tidak melayan Nabi Musa.  
 

Dia masuk ke dalam bilik dan melakukan 

sesuatu di dalamnya.  

 

Sebentar kemudian dia keluar sambil  

membawa seekor babi betina yang besar. 

Babi itu didukungnya dengan cermat.         

Nabi Musa terkejut melihatnya. 
 

Babi itu dibersihkan dan dimandikan 

dengan baik. Setelah itu babi itu dilap    

sampai kering dan dipeluk cium kemudian 

dihantar semula ke dalam bilik.         
 

Tidak lama kemudian dia keluar sekali lagi 

dengan membawa pula seekor babi 

jantan yang lebih besar. 
 

Babi itu juga dimandikan dan dibersihkan. 

Kemudian dilap hingga kering dan dipeluk 

serta cium dengan penuh kasih sayang.  

Babi itu kemudiannya dihantar semula ke 

bilik. 
 

Selesai kerjanya barulah dia melayan Nabi 

Musa. Nabi Musa bertanya:  
 

" Wahai saudara! Apakah agama kamu?". 

"Agama Tauhid", jawab pemuda itu iaitu 

agama Islam. "Habis, mengapa kamu 

membela babi? Kita tidak boleh berbuat 

begitu." Kata Nabi Musa. 
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"Wahai tuan hamba", kata pemuda itu. 

"Sebenarnya kedua babi itu adalah ibu 

bapa kandungku. Oleh kerana mereka 

melakukan dosa yang besar, ALLAH 

menukarkan rupa mereka menjadi babi 

yang hodoh rupanya.  
 

Soal dosa mereka dengan ALLAH itu 

soal lain. Itu urusannya dengan ALLAH. 

Aku sebagai anaknya tetap 

melaksanakan kewajipanku sebagai 

anak. Hari-hari aku berbakti kepada 

kedua ibu bapaku sepertimana yang 

tuan hamba lihat tadi.  
 

Walaupun rupa mereka sudah menjadi 

babi, aku tetap melaksanakan 

tugasku." Sambungnya lagi: "Setiap hari 

aku berdoa kepada ALLAH agar 

mereka diampunkan. Aku bermohon 

supaya ALLAH menukarkan wajah 

mereka menjadi manusia yang 

sebenar, tetapi ALLAH masih belum 

memakbulkan lagi," tambah pemuda 

itu lagi. 
 

Maka ketika itu juga ALLAH menurunkan 

wahyu kepada Nabi Musa.  
 

Firman-Nya: "Wahai Musa, inilah orang 

yang akan berjiran dengan kamu di 

syurga nanti, hasil baktinya yang sangat 

tinggi kepada kedua ibu bapanya.        

Ibu bapanya yang sudah buruk dengan 

rupa babi pun dia berbakti juga.            
 

Oleh itu Kami naikkan maqamnya 

sebagai anak soleh di sisi Kami." 
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Assalamualaikum dan salam sejahtera. 

 

Saya ingin berkongsi satu kisah mengenai 

berkat doa anak soleh. Kisah ini memberi 

kesan kepada penulis dan rugi jika tidak 

dikongsi bersama.    

                                           

Ia adalah kisah Nabi Musa dan jirannya di 

syurga kelak. 
 

Nabi Musa adalah satu-satunya nabi yang 

boleh bercakap terus dengan ALLAH SWT.             

Setiap kali baginda hendak bermunajat, 

Nabi Musa akan naik ke Bukit Tursina.              

Di atas bukit itulah dia akan bercakap 

dengan ALLAH. 
 

Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada            

ALLAH:  
 

"Ya ALLAH, siapakah orang di syurga nanti 

yang akan berjiran dengan aku?". ALLAH 

menjawab dengan mengatakan nama 

orang itu, kampung serta tempat tinggal-

nya. Setelah mendapat jawapan,             

Nabi Musa turun dari Bukit Tursina dan terus 

berjalan mengikut tempat yang diberitahu. . 


