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DIREKTUR PERUSAHAAN "ANAK TABUNGAN SURGA"

ِﺏِﺱْﻡِ اﻠﻞَّﻩِ اﻠﺮَّﺡْﻡَﻥِ اﻠﺮَّﺡِﻳﻢ

 وﻌﻠﻰ آﻠﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﻤﻦ اﺘﺒﻊ ﻫداﻪ وﺒﻌﺪ، واﻠﺼﻠاﺔ واﻠﺴﻠاﻢ ﻋﻠﻰ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ،اﻠﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

Barakallahu fikum,... Ketahuilah Direktur itu bernama UMI/IBU/BUNDA/MAMA

Allah berfirman:

َﻭَاﻞْﻭَاﻞِﺩَاﺖُ ﻱُﺭْﺽِﻉْﻥَ ﺃَﻭْﻝَاﺪَﻩُﻥَّ ﺡَﻭْﻝَﻱْﻥِ ﻙَاﻢِﻝَﻱْﻥِ ﻝِﻡَﻥْ ﺃَﺭَاﺪ
َّﺃَﻥْ ﻱُﺕِﻡَّ اﻠﺮَّﺽَاﻊَﺓَ ﻭَﻉَﻝَﻯ اﻞْﻡَﻭْﻝُوﺪِ ﻝَﻩُ ﺭِﺯْﻕُﻩُﻥَّ ﻭَﻙِﺱْﻭَﺕُﻩُﻥ
ٌﺏِاﻞْﻡَﻉْﺭُوﻒِ ﻝَﺍ ﺕُﻙَﻝَّﻑُ ﻥَﻑْﺱٌ ﺇِﻝَّﺍ ﻭُﺱْﻉَﻩَﺍ ﻝَﺍ ﺕُﺽَاﺮَّ ﻭَاﻞِﺩَﺓ
َﺏِﻭَﻝَﺩِﻩَﺍ ﻭَﻝَﺍ ﻡَﻭْﻝُوﺪٌ ﻝَﻩُ ﺏِﻭَﻝَﺩِﻩِ ﻭَﻉَﻝَﻯ اﻞْﻭَاﺮِﺙِ ﻡِﺙْﻝُ ﺫَﻝِﻙ
َﻑَﺇِﻥْ ﺃَﺭَاﺪَﺍ ﻑِﺹَاﻞًﺍ ﻉَﻥْ ﺕَﺭَاﺾٍ ﻡِﻥْﻩُﻡَﺍ ﻭَﺕَﺵَاﻮُﺭٍ ﻑَﻝَﺍ ﺝُﻥَاﺢ
َﻉَﻝَﻱْﻩِﻡَﺍ ﻭَﺇِﻥْ ﺃَﺭَﺩْﺕُﻡْ ﺃَﻥْ ﺕَﺱْﺕَﺭْﺽِﻉُوﺎ ﺃَﻭْﻝَاﺪَﻙُﻡْ ﻑَﻝَﺍ ﺝُﻥَاﺢ
َﻉَﻝَﻱْﻙُﻡْ ﺇِﺫَﺍ ﺱَﻝَّﻡْﺕُﻡْ ﻡَﺍ ﺁَﺕَﻱْﺕُﻡْ ﺏِاﻞْﻡَﻉْﺭُوﻒِ ﻭَاﺖَّﻕُوﺎ اﻠﻞَّﻩ
ٌﻭَاﻊْﻝَﻡُوﺎ ﺃَﻥَّ اﻠﻞَّﻩَ ﺏِﻡَﺍ ﺕَﻉْﻡَﻝُوﻦَ ﺏَﺹِﻳﺮ

"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin
menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para
ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.
Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena
anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum
dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu
apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah
dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." [QS al-Baqoroh : 233]
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Lafadz ayat :

ُﻭَاﻞْواﻞِداﺖُ ﻱُﺭْﺽِﻉْﻥَ ﺃَﻭْﻟاﺪَﻩُﻥَّ ﺡَﻭْﻝَﻱْﻥِ ﻛاﻢِﻝَﻱْﻥِ ؛ اﻠﻞَّﻑْﻅُ ﻝَﻑْﻅ
اﻞْﺥَﺏَﺭِ ﻭَاﻞْﻡَﻉْﻥَﻯ ﻡَﻉْﻥَﻯ اﻠﺄَﻣﺮ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh" bentuknya adalah
khobar (pengabaran) tapi bermakna perintah, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Mandzur
rahimahullah (wafat 711 H) dalam Lisanul Arob (8/126) cet. Dar Shoodir.

Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah (wafat 774 H) (Lihat Tafsir Ibnu Katsir cet. Dar
Thoyyibah 1420 H) jilid 1 hal 633 :

 ﻑَﻝَﺍ،ِ ﻭَﻩِﻱَ ﺱَﻥَﺕَاﻦ،ِﺃَﻥْ ﻱُﺭْﺽِﻉْﻥَ ﺃَﻭْﻝَاﺪَﻩُﻥَّ ﻙَﻡَاﻞَ اﻠﺮَّﺽَاﻊَﺓ
ْ }ﻝِﻡَﻥْ ﺃَﺭَاﺪَ ﺃَﻥ:َ( ﻕَاﻞ2) اﻊْﺕِﺏَاﺮَ ﺏِاﻠﺮَّﺽَاﻊَﺓِ ﺏَﻉْﺩَ ﺫَﻝِﻙَ؛ ﻭَﻝِﻩَﺫَﺍ
ُﻱُﺕِﻡَّ اﻠﺮَّﺽَاﻊَﺓَ{ ﻭَﺫَﻩَﺏَ ﺃَﻙْﺙَﺭُ اﻞْﺃَﺉِﻡَّﺓِ ﺇِﻝَﻯ ﺃَﻥَّﻩُ ﻝَﺍ ﻱُﺡَﺭِّﻡ
َ ﻑَﻝَﻭِ اﺮْﺕَﺽَﻉ،ِﻡِﻥَ اﻠﺮَّﺽَاﻊَﺓِ ﺇِﻝَّﺍ ﻡَﺍ ﻙَاﻦَ ﺩُوﻦَ اﻞْﺡَﻭْﻝَﻱْﻥ
.ْاﻞْﻡَﻭْﻝُوﺪُ ﻭَﻉُﻡْﺭُﻩُ ﻑَﻭْﻕَﻩُﻡَﺍ ﻝَﻡْ ﻱَﺡْﺭُﻡ

"Ini merupakan petunjuk dari Alloh ta'ala kepada para ibu agar mereka menyusui anak-anaknya
dengan penyusuan yang sempurna yaitu 2 tahun, maka tidak dianggap sebagai 'menyusu' jika
lebih dari itu. Oleh karena itu Alloh berfirman : []َﺓَاﻊَﺽَّاﻠﺮ َّﻡِﺕُﻱ ْﻥَﺃ َاﺪَﺭَﺃ ْﻥَﻡِﻝ
"yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan", dan kebanyakan para imam berpendapat
bahwa persusuan tidaklah menjadikan mahrom kecuali jika usia yang disusui masih di bawah 2
tahun, sehingga jika seorang anak menyusu sedangkan umurnya sudah lebih dari 2 tahun
maka hal itu tidak menjadikannya mahrom."

Imam At-Tirmidzi rahimahullah (wafat th 279 H ) menyebutkan judul bab dalam kitabnya Sunan
at-Tirmidzi:

َ ﺏَاﺐُ ﻡَﺍ ﺝَاءَ ﺃَﻥَّ اﻠﺮَّﺽَاﻊَﺓَ ﻟﺎَ ﺕُﺡَﺭِّﻡُ ﺇِﻟﺎَّ ﻑِﻱ اﻠﺺِّﻍَﺭِ ﺩُوﻦ- 5
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ِاﻠﺢَﻭْﻝَﻱْﻥ

Bab Persusuan yang menyebabkan Mahrom hanya berlaku ketika bayi dibawah dua tahun

Bunda Muslimah yang Sholihah ketahuilah bahwa:

ASI ITU HARGA PATENT YANG TAK TERGANTIKAN

Firman Allah Azza wa Jalla:

ْﻭَﺇِﻥْ ﺃَﺭَﺩْﺕُﻡْ ﺃَﻥْ ﺕَﺱْﺕَﺭْﺽِﻉُوﺎ ﺃَﻭْﻝَاﺪَﻙُﻡْ ﻑَﻝَﺍ ﺝُﻥَاﺢَ ﻉَﻝَﻱْﻙُﻡ
ﺇِﺫَﺍ ﺱَﻝَّﻡْﺕُﻡْ ﻡَﺍ ﺁَﺕَﻱْﺕُﻡْ ﺏِاﻞْﻡَﻉْﺭُوﻒِ ﻭَاﺖَّﻕُوﺎ اﻠﻞَّﻩَ ﻭَاﻊْﻝَﻡُوﺎ
ٌﺃَﻥَّ اﻠﻞَّﻩَ ﺏِﻡَﺍ ﺕَﻉْﻡَﻝُوﻦَ ﺏَﺹِﻳﺮ

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila
kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan
ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan." [QS al-Baqoroh : 233]

Firman Allah Azza wa Jalla:

َّﺃَﺱْﻙِﻥُوﻪُﻥَّ ﻡِﻥْ ﺡَﻱْﺙُ ﺱَﻙَﻥْﺕُﻡْ ﻡِﻥْ ﻭُﺝْﺩِﻙُﻡْ ﻭَﻝَﺍ ﺕُﺽَاﺮُّوﻪُﻥ
َّﻝِﺕُﺽَﻱِّﻕُوﺎ ﻉَﻝَﻱْﻩِﻥَّ ﻭَﺇِﻥْ ﻙُﻥَّ ﺃُوﻞَاﺖِ ﺡَﻡْﻝٍ ﻑَﺃَﻥْﻑِﻕُوﺎ ﻉَﻝَﻱْﻩِﻥ
َّﺡَﺕَّﻯ ﻱَﺽَﻉْﻥَ ﺡَﻡْﻝَﻩُﻥَّ ﻑَﺇِﻥْ ﺃَﺭْﺽَﻉْﻥَ ﻝَﻙُﻡْ ﻑَﺁَﺕُوﻪُﻥَّ ﺃُﺝُوﺮَﻩُﻥ
ُﻭَﺃْﺕَﻡِﺭُوﺎ ﺏَﻱْﻥَﻙُﻡْ ﺏِﻡَﻉْﺭُوﻒٍ ﻭَﺇِﻥْ ﺕَﻉَاﺲَﺭْﺕُﻡْ ﻑَﺱَﺕُﺭْﺽِﻉُ ﻝَﻩ
ٌﺃُﺥْﺭَﻯ

"Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
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mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh
menyusukan (anak itu) untuknya." [QS ath-Tholaq : 6]

Kalaupun ASI NGGAK ADA ? TETAP CARI ALTERNATIF…tapi bukan susu formula !!

Berkata al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah(8/153) :

ُ}ﻭَﺇِﻥْ ﺕَﻉَاﺲَﺭْﺕُﻡْ ﻑَﺱَﺕُﺭْﺽِﻉُ ﻝَﻩُ ﺃُﺥْﺭَﻯ{ ﺃَﻱْ ﻭَﺇِﻥِ اﺦْﺕَﻝَﻑَ اﻠﺮَّﺝُﻝ
ْ ﻑَﻁَﻝَﺏَﺕِ اﻞْﻡَﺭْﺃَﺓُ ﺃُﺝْﺭَﺓَ اﻠﺮَّﺽَاﻊِ ﻙَﺙِﻳﺮًﺍ ﻭَﻝَﻡ،ُﻭَاﻞْﻡَﺭْﺃَﺓ
ْ ﺃَﻭْ ﺏَﺫَﻝَ اﻠﺮَّﺝُﻝُ ﻕَﻝِﻳﻞًﺍ ﻭَﻝَﻡ،َﻱُﺝِﺏْﻩَﺍ اﻠﺮَّﺝُﻝُ ﺇِﻝَﻯ ﺫَﻝِﻙ
ُّ ﻑَﻝَﻭْ ﺭَﺽِﻱَﺕِ اﻞْﺃُﻡ. ﻑَﻝْﻱَﺱْﺕَﺭْﺽِﻉْ ﻝَﻩُ ﻍَﻱْﺭَﻩَﺍ،ِﺕُﻭَاﻒِﻕْﻩُ ﻉَﻝَﻱْﻩ
.ﺏِﻡَﺍ اﺲْﺕُﺅْﺝِﺭَﺕْ ﻉَﻝَﻱْﻩِ اﻞْﺃَﺝْﻥَﺏِﻱَّﺓُ ﻑَﻩِﻱَ ﺃَﺡَﻕُّ ﺏِﻭَﻝَﺩِﻩَﺍ

"…Dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu)
untuknya Yakni : jika seorang laki-laki berselisih dengan seorang wanita (istri yang dicerai yang
sudah melahirkan bayi), lalu wanita itu meminta upah penyusuan yang banyak dan laki-laki
tersebut tidak setuju dengan itu, atau laki-laki tersebut cuma mau mengeluarkan sedikit upah
dan wanita tersebut tidak setuju dengannya, maka hendaknya laki-laki tersebut mencari wanita
lain yang mau menyusui bayinya selain wanita tadi. Seandainya ibu bayi tersebut telah ridho
(untuk menyusui anaknya) dengan besar upah yang diberikan kepada wanita lain itu, maka ia
lebih berhak terhadap anaknya."

Dan di sini tidak disebut ataupun disindir sama sekali tentang susu-susu lain selain ASI jika ibu
bayi tersebut tidak bisa menyusuinya, akan tetapi yang disebutkan adalah ASI dari ibu susu
sebagai pengganti ASI ibu bayi tersebut. Ini menandakan ASI adalah makanan terbaik bagi
bayi.

Dan ayat-ayat di atas juga merupakan dalil tentang bolehnya ibu susu mengambil upah atas
persusuannya.
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Ketahuilah Bunda Sholihah yang semoga Allah senantiasa menjagamu

SEBAIK-BAIK WANITA SHALIHAH ADALAH YANG NYAMAN DI RUMAH

Firman Allah Azza wa Jalla:

ﻭَﻕَﺭْﻥَ ﻑِﻱ ﺏُﻱُوﺖِﻙُﻥَّ ﻭَﻝَﺍ ﺕَﺏَﺭَّﺝْﻥَ ﺕَﺏَﺭُّﺝَ اﻞْﺝَاﻪِﻝِﻱَّﺓِ اﻞْﺃُوﻞَﻯ

"Tetaplah kalian (para wanita) di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian berhias
sebagaimana orang-orang jahiliyyah dahulu berhias" [QS. al-Ahzab : 33]

Salah satu hikmah dari perintah ini adalah agar mereka (Para Bunda Muslimah) dapat
menyusui anak-anaknya dengan sempurna. Berbeda dengan PARA WANITA KARIR yang
sibuk bekerja di luar rumah, sehingga kebanyakan anak-anak mereka menyusu dengan susu
formula.

Dan perjuangan menyusui sang Ibu kepada anaknya akan mempengaruhi DAYA KASIH
SAYANG dan KEDEKATAN antara Sang Ibu dan Anak.

Ibnu Mas'ud radhiallahu 'anhu berkata :

َﻝَﺍ ﺭِﺽَاﻊَ ﺇِﻝَّﺍ ﻡَﺍ ﺵَﺩَّ اﻞْﻉَﻅْﻡَ ﻭَﺃَﻥْﺏَﺕَ اﻠﻞَّﺡْﻡ

"Tidaklah dikatakan persusuan kecuali apa-apa yang menguatkan tulang dan menumbuhkan
daging." (SHOHIH [AR. Abu Dawud no. 2059, Al-Baihaqy dalam as-Sunan al-Kubro no.
15654, dishohihkan al-Albani (yakni secara mauquf dengan syawahid-nya di Shohih Abi Dawud
– al-Umm no. 1798)]
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Tulang dan daging tumbuh dengan tetesan ASI yang dibalut dengan akhlaq yang indah nan
mulia. Kelak tidak ada alasan bagi anak untuk tak mendoakanmu melaju ke surga Nya yang
paling tinggi.

Wahai ummi sholihah lihatlah hadits yang menjadikanmu sebagai
PEMEGANG AMANAH DI RUMAH, Ummi Sholihah adalah Direktur Pemegang Saham Utama
dalam Perusahaan "Anak-Anak Tabungan Surga"

Dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

ِﻙُﻝُّﻙُﻡْ ﺭَاﻊٍ ﻑَﻡَﺱْﺉُوﻞٌ ﻉَﻥْ ﺭَﻉِﻱَّﺕِﻩِ ﻑَاﻞْﺃَﻡِﻳﺮُ اﻞَّﺫِﻱ ﻉَﻝَﻯ اﻠﻦَّاﺲ
َﺭَاﻊٍ ﻭَﻩُﻭَ ﻡَﺱْﺉُوﻞٌ ﻉَﻥْﻩُﻡْ ﻭَاﻠﺮَّﺝُﻝُ ﺭَاﻊٍ ﻉَﻝَﻯ ﺃَﻩْﻝِ ﺏَﻱْﺕِﻩِ ﻭَﻩُﻭ
ِﻡَﺱْﺉُوﻞٌ ﻉَﻥْﻩُﻡْ ﻭَاﻞْﻡَﺭْﺃَﺓُ ﺭَاﻊِﻱَﺓٌ ﻉَﻝَﻯ ﺏَﻱْﺕِ ﺏَﻉْﻝِﻩَﺍ ﻭَﻭَﻝَﺩِﻩ
َﻭَﻩِﻱَ ﻡَﺱْﺉُوﻞَﺓٌ ﻉَﻥْﻩُﻡْ ﻭَاﻞْﻉَﺏْﺩُ ﺭَاﻊٍ ﻉَﻝَﻯ ﻡَاﻞِ ﺱَﻱِّﺩِﻩِ ﻭَﻩُﻭ
ِﻡَﺱْﺉُوﻞٌ ﻉَﻥْﻩُ ﺃَﻝَﺍ ﻑَﻙُﻝُّﻙُﻡْ ﺭَاﻊٍ ﻭَﻙُﻝُّﻙُﻡْ ﻡَﺱْﺉُوﻞٌ ﻉَﻥْ ﺭَﻉِﻱَّﺕِﻩ

"Ketahuilah! Setiap dari kalian adalah orang yang diberi amanah, maka setiap kalian akan
ditanya tentang amanahnya. Seorang amir (pemimpin suatu negri, pent) yang memimpin
manusia adalah orang yang diberi amanah, dan ia akan ditanya tentang mereka. Dan seorang
laki-laki adalah orang yang diberi amanah terhadap keluarganya, dan ia akan ditanya tentang
mereka.
DAN SEORANG WANITA ADALAH ORANG YANG DIBERI AMANAH TERHADAP RUMAH
DAN ANAK SUAMINYA, DAN IA AKAN DITANYA TENTANG MEREKA. Dan seorang budak
adalah orang yang diberi amanah terhadap harta majikannya, dan ia akan ditanya tentangnya.
Ketahuilah! Setiap dari kalian adalah orang yang diberi amanah, maka setiap kalian akan
ditanya tentang amanahnya." (
SHOHIH
(HR. al-Bukhori no. 2416 dan Muslim no. 1829)
Kata [ ]ٍاﻊَﺭdalam hadits di atas biasanya diterjemahkan "pemimpin", akan tetapi kami
terjemahkan dengan "orang yang diberi amanah" karena arti [ ]ٍاﻊَﺭdalam hadits ini adalah
Atsir Ibnul oleh dijelaskan sebagaimana ,"amanah diberi yang penjaga" / [ٌ]ﺣاﻒِﻅٌ ﻡُﺅْﺕَﻡَﻥ
rahimahullah (wafat th. 606 H) dalam an-Nihayah fi Ghoribil Hadits wal Atsar (2/236) cet.
Maktabah al-Ilmiyah

FAWAID YANG BISA DIAMBIL :
6/9

DIREKTUR PERUSAHAAN "ANAK TABUNGAN SURGA"
Written by Abu Kayyisa
Thursday, 07 May 2015 14:40 - Last Updated Thursday, 07 May 2015 14:49

- Seorang Ibu/Umi/Bunda/Mama adalah Direktur dari perusahaan besar yang terdiri dari
suami dan anak-anaknya.
- Maju Mundurnya keluarga itu tergantung dari Sang Direktur, Oleh karena itu selayaknya
bagi seorang Ibu/Umi/Bunda/Mama untuk senantiasa bersemangat belajar menimba ilmu syar'I
sebagai bekal mengemudikan kemudi perusahaanya.
- Pemberian ASI dari kecil itu membentuk karakter dan akhlaq dari seorang anak. Dan
Kesempurnaan menyusui anak itu mempengaruhi daya kekuatan kasih sayang dan kedekatan
sang anak kepada Ibu/Umi/Bunda/Mamanya.
- Pembangunan pondasi dasar dari perusahaan agar kokoh itu patokannya adalah
"AGAMA" semakin seorang direktur taat dan ikhlas dalam mengemban amanahnya maka
semakin terbuka juga pintu sukses dari perusahaannya tersebut.
- Wanita yang TIDAK NYAMAN TINGGAL DIRUMAH maka akan SULIT menjadi
DIREKTUR YANG BAIK dalam rangka menghantarkan "perusahaannya" mencapai
kesuksesan.
- Ukuran 2 tahun itu dijadikan PATOKAN FOKUSNYA seorang Direktor kepada
amanahnya yaitu dari ASI dan 100% curahan kasih sayang yang selayaknya mengalir
menghujam memahat cinta tanpa ada gangguan.
CORETAN HATIKU:
-

Wahai Direktur Cantik yang shalihah
Kepalkan tanganmu tuk bersemangat
Tak ada hari tanpa pahala atas lelah
Benderang surga pasti bagimu tersemat

-

Memahat cinta yang tak terbendung
Selama 2 tahun tak henti berfokus
Mengharap sang amanah bersenandung
Panjatkan ampun saat badan terbungkus

- Bianglala kehidupan indah mendera
- Bagi Sang Direktor tuk berbekal
- Selalu berjuang tak gubris cedera
- Jalan itu berbuah surga nan kekal
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-

Sungguh mulia tetes air matamu
Mengalir penuh sayang tak bertepi
Bahagiakan diri dengan tabunganmu
Menggapai nikmat surga yang tak sepi

-

Ibuku yang mulia sayu wajahmu
Sembunyikan gulana dibalut gundah
Doaku selalu ku panjatkan untukmu
Semoga Allah ijinkanmu Surga nan Indah

، َ ﺃَﺵْﻩَﺩُ ﺃَﻥْ ﻝَﺍ ﺇِﻝَﻩَ ﺇِﻝَّﺍ ﺃَﻥْﺕ،َﺱُﺏْﺡَاﻦَﻙَ اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻭَﺏِﺡَﻡْﺩِﻙ
َﺃَﺱْﺕَﻍْﻑِﺭُﻙَ ﻭَﺃَﺕُوﺐُ ﺇِﻝَﻱْﻙ

Wallaahu a'lam bishshawwaab.

Abu Kayyisa,
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Yang ingin berucap, jazakillah khoiran Ya Umm Kayyisa atas "Keringat Harummu" dalam
membesarkan tiga buah hatiku.
Dubai UAE - Ashar turun menyapa di ketinggian Deru Dubai, Kamis, 17 Rajab 1436 H/7 Mei
2015.
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