BERBUAT BAIK KEPADA KEDUA ORANG TUAMENURUT ALQUR'AN DAN SUNNAH
Oleh: Aep Saepulloh Darusmanwiati
Hak-hak orang tua
Orang tua maupun anak, memiliki hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus
diterima dan dimiliki. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus ditunaikan dan dilaksanakan.
Di antara hak orang tua adalah diperlakukan dengan baik dan sopan oleh anaknya. Sedangkan di
antara kewajibannya adalah mendidik, memberi makan dan memberikan pakaian kepada anak
secukupnya. Dalam Islam, hak terbesar orang tua adalah diperlakukan dengan baik oleh putraputrinya. Hal ini berdasarkan firman Allah:

ﻭﺍﻋﺒﺪﻭﺍﷲ ﻭﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ
Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan
berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya", (QS. An-Nisa: 36).

ﻭﻗﻀﻰ ﺭﺑﻚ ﺃﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ
"Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah
kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya", (QS. Al-Isra: 23).

ﻗﻞ ﺗﻌﺎﻟﻮﺍ ﺃﺗﻞ ﻣﺎ ﺣﺮﻡ ﺭﺑﻜﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺃﻥ ﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ
Artinya: "Katakanlah: "Marilah aku bacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu:
janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang tua",
(QS. Al-An'am: 151).
Demikian juga dengan sabda Rasulullah Saw:

 ))ﻟﻦ ﻳﺠﺰﻯ ﻭﻟﺪ ﻋــﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ﺣﺘــﻰ ﻳﺠﺪﻩ ﳑﻠﻮﻛــﺎ ﻓﻴﺸﺘﺮﻳــﻪ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺻــﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻭﺳــﻠﻢ
[ﻓﻴﻌﺘﻘﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﻣﺴﻠﻢ
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Tidak akan cukup bakti dan kebaikan seorang anak yang
hendak mengganti kebaikan dan kasih sayang kedua orang tuanya sehingga ia mendapati orang
tuanya itu menjadi seorang budak, lalu ia membeli dan membebaskannya", (HR. Muslim dan Abu
Dawud).
Kabar gembira bagi mereka yang berbuat baik kepada orang tua
Berbuat baik kepada kedua orang tua mempunyai kedudukan tersendiri dalam ajaran Islam.
Karena kedudukannya yang khusus itulah, maka Islam memberikan pahala yang berlipat kepada
mereka yang berbakti dan taat kepada orang tuanya. Di antara pahala tersebut, misalnya, orang yang
bakti, taat dan baik terhadap orang tua sama dengan pahalanya orang yang berhaji, umrah dan
berjihad di jalan Allah. Rasulullah Saw bersbda:

 ﺇﻧﻰ ﺃﺷﺘﻬﻰ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻭﻻ ﺃﻗﺪﺭ ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻗﻔﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ:ﺟﺎﺀ ﺭﺟﻞ ﺇﻟﻰ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻓﺈﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ, ))ﻗﺎﺑﻞ ﺍﷲ ﻓﻰ ﺑﺮﻫﺎ: ﻗﺎﻝ. ﺃﻣﻰ: ))ﻫﻞ ﺑﻘﻲ ﻣﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻚ ﺃﺣﺪ؟ ﻗﺎﻝ:ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
[ ﻭﻣﻌﺘﻤﺮ ﻭ ﻣﺠﺎﻫﺪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ﻭ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ,ﺫﺍﻟﻚ ﻓﺄﻧﺖ ﺣﺎﺝ

Artinya: "Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw seraya berkata: "Sesungguhnya saya ingin
sekali berjihad akan tetapi fisik saya tidak memungkinkan". Rasulullah Saw kemudian bersabda:
"Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup?" Orang itu menjawab: "Ya, ibu saya
masih hidup". Rasulullah Saw kembali bersabda: "Temuilah Allah dengan jalan berbuat baik
kepadanya. Apabila kamu melakukan hal demikian, maka kamu mendapatkan pahala yang sama
dengan pahala orang yang melakukan ibadah haji, umrah dan berjihad di jalan Allah", (HR. Abu
Ya'la dan Thabrany).


Makalah ini dipresentasikan pada acara pengajian rutin setiap hari Senin, Majlis Taklim al-Humairâ,
kelompok pengajian ibu-ibu yang tinggal di daerah Ma’adi dan sekitarnya. Disampaikan pada hari Senin, 02 Nopember
2009 di rumah The Atty Brame, di Ma’adi. Disampaikan ulang pada pengajian remaja SIC, di Masjid Indonesia Cairo,
Dokki, pada hari Sabtu, 07 Nopember 2009.
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 ﺃﺗﻴﺖ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺇﻧﻰ ﺃﺭﻳﺪ ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﻰ:ﻋﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻤﻰ ﻗﺎﻝ
[ ))ﺍﻟﺰﻡ ﺭﺟﻠﻬﺎ ﻓﺜﻢ ﺍﳉﻨﺔ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ: ﻗﺎﻝ. ﻧﻌﻢ: ))ﺃﻣﻚ ﺣﻴﺔ؟(( ﻗﻠﺖ:ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ؟ ﻗﺎﻝ
Artinya: Thalhah as-Salamy berkata: "Suatu hari saya berkunjung kepad Rasulullah Saw sambil
berkata:"Ya Rasulullah Saw, saya ingin sekali untuk berjihad di jalan Allah". Rasulullah Saw
bersabda: "Apakah ibumu masih hidup?". Aku menjawab: "Ya, masih". Rasulullah Saw kembali
bersabda: "Peganglah kakinya (maksudnya berbuat baiklah kepadanya), karena di sanalah surga
berada", (HR. Thabrany).

: ﻗﺎﻝ.(( ))ﺃﻣﻚ: ﻣﻦ ﺃﺣﻖ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺤﺴﻦ ﺻﺤﺎﺑﺘﻲ؟ ﻗﺎﻝ:ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ ﻟﺮﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
.[ ))ﺃﺑﻮﻙ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ: ﺛﻢ ﻣﻦ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﺎﻝ.(( ))ﺃﻣﻚ: ﺛﻢ ﻣﻦ؟ ﻗﺎﻝ.(( ))ﺃﻣﻚ:ﺛﻢ ﻣﻦ؟ ﻗﺎﻝ

Artinya: Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah Saw: "Siapakah orang yang paling berhak
untuk diperlakukan sangat baik?" Rasulullah Saw bersabda: "Ibumu". Ia bertanya kembali: "Lalu
siapa lagi?". Rasulullah Saw bersabda: "Ibumu". Orang tadi kembali bertanya: "Siapa lagi?".
Rasulullah Saw menjawab: "Ibumu". Orang tadi bertanya kembali: "Lalu siapa lagi?". Rasulullah
Saw menjawab: "Bapakmu", (HR. Bukhari dan Muslim).
Kewajiban berbuat baik kepada orang tua
Berbuat baik kepada kedua orang tua, hukumnya wajib 'ain. Artinya, wajib bagi setiap
muslim dan muslimah. Barang siapa yang tidak berbakti dan taat kepada kedua orang tua, maka ia
berdosa, sebaliknya, barang siapa yang taat dan bakti kepada keduanya, maka ia berpahala dengan
pahala yang sangat besar sebagaimana telah disinggung dalam hadits-hadits di atas. Kewajiban taat
dan bakti kepada kedua orang tua ini didasarkan kepada ayat-ayat dan hadits berikut ini:

ﻭﺍﻋﺒﺪﻭﺍﷲ ﻭﻻ ﺗﺸﺮﻛﻮﺍ ﺑﻪ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ
Artinya: "Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukanNya dengan sesuatu pun. Dan
berbuat baiklah kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya", (QS. An-Nisa: 36).

ﻭﻗﻀﻰ ﺭﺑﻚ ﺃﻻ ﺗﻌﺒﺪﻭﺍ ﺇﻻ ﺇﻳﺎﻩ ﻭﺑﺎﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﺇﺣﺴﺎﻧﺎ
Artinya: "Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia dan
hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya", (QS. Al-Isra: 23).

 ﺯﺩﻧـﻲ: ﻗﺎﻝ.(( ))ﻻ ﺗﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﺇﻥ ﺣﺮﻗـﺖ ﺃﻭ ﻧﺼـﻔﺖ: ﻗﺎﻝ: ﺃﻭﺻـﻨﻲ ﻳﺎﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ:ﻗﺎﻝ ﺭﺟـﻞ
 ﻭﺇﻥ ﺍﻣﺮﺍﻙ ﺃﻥ ﺗﺨﺮﺝ ﻣـﻦ ﺩﻧﻴﺎﻙ ﻓﺎﺧﺮﺝ, ﻭﻻ ﺗﺮﻓـﻊ ﻋﻨﺪﻫﻤـﺎ ﺻـﻮﺗﻚ, ))ﺑﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻚ: ﻗﺎﻝ.ﻳﺎﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ
 ﺯﺩﻧـﻲ ﻳـﺎ: ﻗﺎﻝ.(( ))ﻻ ﺗﺸﺮﺏ ﺍﳋﻤـﺮ ﻓﺈﻧﻬـﺎ ﻣﻔﺘﺎﺡ ﻛـﻞ ﺷـﺮ: ﻗﺎﻝ. ﺯﺩﻧـﻲ ﻳـﺎ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝ,((ﻟﻬﻤـﺎ
(( ))ﺃﺩﺏ ﺃﻫﻠﻚ ﻭﺃﻧﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻃﻮﻟﻚ ﻭﻻ ﺗﺮﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ ﻋﺼﺎﻙ ﺃﺧﻔﻬﻢ ﻓﻰ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝ.ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ
.[]ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ
Artinya: Seorang laki-laki berkata: "Nasihatilah saya ya Rasulallah Saw". Rasulullah Saw bersabda:
"Janganlah kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun sekalipun kamu diancam untuk
dibakar atau tubuhmu dibelak dua". Laki-laki itu berkata kembali: "Tambahkan lagi ya Rasulullah
Saw". Rasulullah Saw bersabda: "Berbaktilah kepada kedua orang tua dan janganlah kamu keraskan
suaramu di hadapan keduanya. Apabila keduanya menyuruhmu untuk keluar dari dunia ini, keluarlah
demi mereka". Laki-laki itu berkata kembali: "Tambahkan lagi ya Rasulullah Saw". Rasulullah Saw
bersabda: "Janganlah kamu meminum khamar karena ia merupakan kunci segala kejahatan". Lakilaki itu berkata kembali: "Tambahkan lagi ya Rasulullah Saw". Rasulullah Saw bersabda: "Didik dan
binalah keluargamu, berilah mereka nafkah secukup dan seleluasa mungkin, janganlah kamu
memukul mereka, ajarilah mereka agar takut oleh Allah Swt", (HR. Ibn Majah).
Wajib berbuat baik kepada orang tua meskipun keduanya orang yang musyrik
Dalam ajaran Islam, berbuat baik kepada kedua orang tua tidak terbatas bagi orang tuanya
yang muslim, tapi bagi semua orang tua, sekalipun dia non muslim atau seorang yang musyrik.
Selama tidak mengajak kepada perbuatan syirik (menduakan Allah), maka Islam menganjurkan
untuk tetap berbuat baik kepadanya. Apabila mengajak perbuatan syirik atau maksiat dan dosa, maka
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ia harus menolaknya dengan cara yang baik dan tidak menyakitkan. Hal ini didasarkan kepada dalildalil berikut ini:

ﻭﺇﻥ ﺟﺎﻫﺪﺍﻙ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺗﺸﺮﻙ ﺑﻲ ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻟﻚ ﺑﻪ ﻋﻠﻢ ﻓﻼ ﺗﻄﻌﻬﻤﺎ ﻭﺻﺎﺣﺒﻬﻤﺎ ﻓﻰ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻭﻓﺎ
Artinya: "Dan jika keduanya memaksamu untuk mempesekutukan dengan Aku sesuatu yang tidak
ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah
keduanya di dunia dengan baik", (QS. Luqman: 15).

, ﻣـﺮ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻋﻠﻰ ﺍﺑـﻦ ﺃﺑـﻲ ﺑـﻦ ﺳـﻠﻮﻝ:ﻋـﻦ ﺃﺑـﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻗـﺪ ﻏـﺒﺮ ﻋﻠﻴﻨـﺎ ﺍﺑـﻦ ﺃﺑـﻲ ﻛﺒﺸـﺔ—ﻳﻌﻨـﻰ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ—ﻓﻘﺎﻝ:ﻭﻫـﻮ ﻓـﻰ ﻇـﻞ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻓﻘﺎﻝ ﺻــﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴــﻪ, ﻭﺍﻟﺬﻯ ﺃﻛﺮﻣــﻚ ﻭ ﺃﻧﺰﻝ ﻋﻠﻴــﻚ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﻟﺌﻦ ﺷﺌﺖ ﻵﺗﻴﻨــﻚ ﺑﺮﺃﺳــﻪ:ﺍﺑﻨــﻪ ﻋﺒــﺪ ﺍﷲ
[ ))ﻻ ﻭﻟﻜﻦ ﺑﺮ ﺃﺑﺎﻙ ﻭﺃﺣﺴﻦ ﺻﺤﺒﺘﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻰ:ﻭﺳﻠﻢ

Artinya: "Dari Abu Hurairah ra berkata: "Suatu hari Rasulullah Saw melewati putranya Ubay bin
Salul yang sedang berteduh, lalu putra Ubay bin Salul tadi berkata: "Putranya Aby Kabsyah (yaitu
Rasulullah Saw) telah mengotori kami". Abdullah, putranya putra Ubay bin Salul, kemudian berkata:
"Demi Allah yang telah memuliakan dan menurunkan al-Qur'an kepadamu, jika Anda mau, akan
saya tebas kepalanya". Rasulullah Saw kemudian bersabda: "Tidak. Berbuat baiklah kepada
bapakmu dan perlakukanlah sebaik mungkin", (HR. at-Thabrany).
Keutamaan berbuat baik kepada kedua orang tua

 ﺃﻱ ﺍﻟﻌﻤـﻞ: ﺳـﺄﻟﺖ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﻋﺒـﺪ ﺍﷲ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮﺩ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗﺎﻝ
: ﺛﻢ ﺃﻱ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ.(( ))ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ: ﺛﻢ ﺃﻱ؟ ﻗﺎﻝ: ﻗﻠﺖ,(( ))ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﻗﺘﻬﺎ:ﺃﺣﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ؟ ﻗﺎﻝ
.[ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭﻣﺴﻠﻢ ﻭﻏﻴﺮﻩ.(())ﺍﳉﻬﺎﺩ ﻓﻰ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﷲ

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud ra, berkata bahwasannya ia pernah bertanya kepada Rasulullah Saw:
"Amal apakah yang lebih dicintai oleh Allah?" Rasulullah Saw kemudian menjawab: "Shalat tepat
pada waktunya". Aku bertanya kembali: "Lalu apalagi?" Rasulullah Saw menjawab: "Berbuat baik
kepada kedua orang tua". Aku kembali bertanya: "Terus apa lagi?". Rasulullah Saw bersabda: "Jihad
di jalan Allah", (HR. Bukhari Muslim dan yang lainnya).
Berbuat baik kepada orang tua dapat menghapus dosa besar

 ﺇﻧﻰ ﺃﺫﻧﺐ ﺫﻧﺒﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﻓﻬﻞ ﻣﻦ ﺗﻮﺑﺔ؟: ﺃﺗﻰ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ
 ))ﻓﺒﺮﻫــﺎ(( ]ﺭﻭﺍﻩ: ﻗﺎﻝ. ))ﻓﻬــﻞ ﻟﻚ ﻣــﻦ ﺧﺎﻟﺔ؟(( ﻗﺎﻝ ﻧﻌــﻢ: ﻗﺎﻝ. ﻻ: ))ﻫــﻞ ﻟﻚ ﻣــﻦ ﺃﻡ؟(( ﻗﺎﻝ:ﻓﻘﺎﻝ
[ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ

Artinya: "Ibnu Umar berkata: "Suatu hari seorang laki-laki datang kepada Rasulullah Saw sambil
berkata: "Saya ini seorang tukang berbuat dosa besar, apakah saya masih bisa taubat?". Rasulullah
Saw kemudian balik bertanya: "Apakah ibumu masih hidup?" Laki-laki itu menjawab:"Tidak".
Rasulullah Saw kembali bersabda: "Apakah kamu masih mempunyai bibi (tante) yang masih hidup?"
Laki-laki itu menjawab: "Ya, masih". Rasulullah Saw kembali bersabda: "Berbuat baiklah
kepadanya", (HR. at-Turmudzi).

 ﻭﺧﻄﺒﻬﺎ, ﺇﻧﻰ ﺧﻄﺒﺖ ﺍﻣﺮﺃﺓ ﻓﺄﺑﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﻜﺤﻨﻰ:ﻋﻦ ﻋﻄﺎﺀ ﺑﻦ ﻳﺴﺎﺭﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺃﻧﻪ ﺍﺗﺎﻩ ﺭﺟﻞ ﻓﻘﺎﻝ
: ﻗﺎﻝ. ﻻ: ))ﺃﻣـﻚ ﺣﻴـﺔ؟(( ﻗﺎﻝ:ﻏﻴﺮﻯ ﻓﺄﺣﺒـﺖ ﺃﻥ ﺗﻨﻜﺤـﻪ ﻓﻐﺮﺕ ﻋﻠﻴﻬـﺎ ﻓﻘﺘﻠﺘﻬـﺎ ﻓﻬـﻞ ﻟﻰ ﻣـﻦ ﺗﻮﺑـﺔ؟ ﻗﺎﻝ
 ﻟﻢ ﺳـﺄﻟﺖ ﻋـﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﻣـﻪ؟: ﻓﺴـﺄﻟﺖ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒﺎﺱ: ﻗﺎﻝ ﻋﻄﺎﺀ.(())ﺗـﺐ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻭﺗﻘﺮﺏ ﺇﻟﻴـﻪ ﻣـﺎ ﺍﺳـﺘﻄﻌﺖ
[ ﺇﻧﻰ ﻻ ﺃﻋﻠﻢ ﻋﻤﻼ ﺃﻗﺮﺏ ﺇﻟﻰ ﺍﷲ ﻣﻦ ﺑﺮ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﺓ ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ:ﻓﻘﺎﻝ

Artinya: "Dari Atha bin Yasar dari Ibnu Abbas bahwasannya seorang laki-laki datang kepadanya
sambil berkata: "Sesungguhnya saya pernah melamar seorang perempuan untu dinikahi, akan tetapi
ia menolak dan tidak mau. Lalu, ada orang lain yang melamarnya, dan ia pun mau, akhirnya saya
betul-betul cemburu, lalu saya bunuh perempuan tadi. Apakah saya masih bisa bertaubat?" Ibnu
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Abbas kemudian menjawab: "Apakah ibumu masih hidup?". Laki-laki itu berkata: "Tidak". Ibnu
Abbas kemudian berkata kembali: "Bertaubatlah kepada Allah, dekatkan diri anda sedekat
mungkin". Aku (Atha' bin Yasar) kemudian bertanya: "Mengapa anda menanyakan, apakah ibunya
masih hidup?" Ibnu Abbas menjawab: "Karena sesungguhnya aku tidak mengetahui amal yang dapat
lebih mendekatkan diri kepada Allah selain berbuat baik kepada ibu" (HR. Bukhari).
Barakah berbuat baik kepada orang tua
Selain pahala yang besar, Rasulullah Saw juga memberikan kebahagiaan dan kelebihan
tersendiri bagi mereka yang berbuat baik terhadap kedua orang tuanya berupa panjang umur dan
rizki yang melimpah. Barangkali hal ini dapat dibuktikan dalam kehidupan sekarang, di mana
umumnya orang yang durhaka kepada kedua orang tua, umurnya tidak lama. Untuk menyebut
beberapa contoh, misalnya kasus Maling Kundang, atau kisah-kisah lain yang akan penulis sebutkan
dan tuturkan di penghujung pembahasan ini. Dalil bahwa orang yang bakti kepada orang tuanya akan
dipanjangkan umur dan dimudahkan rizkinya adalah:

 ))ﻣـﻦ ﺳـﺮﻩ ﺃﻥ ﳝـﺪ ﻟﻪ:ﻋـﻦ ﺃﻧـﺲ ﺑـﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﺃﻥ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻗﺎﻝ
[ﻓﻰ ﻋﻤﺮﻩ ﻭﻳﺰﺍﺩ ﻓﻰ ﺭﺯﻗﻪ ﻓﻠﻴﺒﺮ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﻭﻟﻴﺼﻞ ﺭﺣﻤﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang hendak dipanjangkan umurnya, ditambah
dan dicukupkan rizkinya, hendaklah ia berbuat baik kepada kedua orang tuanya serta hendaklah ia
sering bersilaturahmi", (HR. Ahmad).

 ))ﺑﺮﻭﺍ ﺃﺑﺎﺀﻛـﻢ ﺗـﺒﺮﻛﻢ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺎﻝ
[ﺃﺑﻨﺎﺅﻛﻢ ﻭﻋﻔﻮﺍ ﺗﻌﻒ ﻧﺴﺎﺅﻛﻢ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻰ
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Berbuat baiklah kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak
kalian akan berbuat baik kepada kalian dan jagalah kehormatan diri kalian, niscaya isteri-isteri kalian
pun akan menjaga kehormatan dirinya", (HR. at-Thabrany).

Berbuat baik kepada kedua orang tua tidak terbatas ketika keduanya masih hidup
Di atas telah dijelaskan secara panjang lebar mengenai kewajiban dan tata cara bakti dan baik
kepada kedua orang tua yang masih hidup. Kini, bagaimana cara berbuat baik kepada orang tua yang
sudah meninggal? Apakah kewajiban berbuat baik kepada keduanya hanya sebatas ketika keduanya
hidup? Dalam hal ini Rasulullah Saw mengajarkan, bahwa kewajiban berbuat baik kepada kedua
orang tua tidak terbatas ketika keduanya hidup, akan tetapi ketika keduanya sudah meninggal
sekalipun. Adapun cara berbakti kepada keduanya yang sudah meniggal adalah sebagaimana
dituturkan dalam hadits berikut ini:

 ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻧﺤﻦ ﺟﻠﻮﺱ ﻋﻨﺪ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ:ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﺃﺳﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺭﺑﻴﻌﺔ ﺍﻟﺴﺎﻋﺪﻯ ﻗﺎﻝ
 ﻳـﺎ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﻫـﻞ ﺑﻘـﻰ ﻣـﻦ ﺑﺮ ﺃﺑﻮﻯ ﺷـﻲﺀ ﺃﺑﺮﻫﻤـﺎ ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ:ﻭﺳـﻠﻢ ﺇﺫ ﺟﺎﺀ ﺭﺟـﻞ ﻣـﻦ ﺑﻨـﻰ ﺳـﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎﻝ
 ﻭﺻﻠﺔ ﺍﻟﺮﺣﻢ, ﻭﺇﻧﻔﺎﺫ ﻋﻬﺪﻫﻤﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻤﺎ, ﻭﺍﻻﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻟﻬﻤﺎ, ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ. ))ﻧﻌﻢ:ﻣﻮﺗﻬﻤﺎ؟ ﻗﺎﻝ
[ ﻭﺇﻛﺮﺍﻡ ﺻﺪﻳﻘﻬﻤﺎ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ,ﺍﻟﺘﻰ ﻻ ﺗﻮﺻﻞ ﺇﻻ ﺑﻬﻤﺎ

Artinya: "Dari Abi Usaid bin Malik bin Rabi'ah as-Saidy berkata: "Ketika kami sedang berkumpul
bersama Rasulullah Saw, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah seraya bertanya: "Ya
Rasulullah Saw, apakah saya masih bisa berbuat baik kepada kedua orang tua saya yang telah
meninggal?" Rasulullah Saw kemudian menjawab: "Ya masih bisa, dengan jalan: mendoakan
keduanya, memohonkan ampun untuk segala dosa-dosa keduanya, melaksanakan janji keduanya
(apabila ia mempunyai janji yang belum terpenuhi), bersilaturahmi kepada orang-orang yang biasa
disilaturahmi oleh keduanya, serta menghormati teman-temannya", (HR. Abu Dawud dan Ibn
Majah).

 ))ﺇﻥ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻟﺘﺮﻓـﻊ ﺩﺭﺟﺘـﻪ ﻓـﻰ ﺍﳉﻨـﺔ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﺃﺑـﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ
[ ﻳﺎ ﺭﺏ ﺃﻧﻰ ﻟﻰ ﻫﺬﺍ؟ ﻓﻴﻘﺎﻝ ﺑﺎﺳﺘﻐﻔﺎﺭ ﻭﻟﺪﻙ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻙ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ:ﻓﻴﻘﻮﻝ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Kelak di Surga, seseorang akan diangkat derajatnya lalu ia
bertanya: "Ya Allah, mengapa dan karena apa tiba-tiba derajat saya diangkat seperti ini?". Lalu
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dikatakan: "Ini dikarenakan anakmu yang senantiasa memohonkan ampun untuk dosa-dosamu
setelah kamu meniggal", (HR. Ahmad).

 ))ﺇﺫﺍ ﻣﺎﺕ ﺍﺑـﻦ ﺁﺩﻡ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺎﻝ
 ﺃﻭ ﻭﻟﺪ ﺻـﺎﻟﺢ ﻳﺪﻋـﻮ ﻟﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ, ﺃﻭ ﻋﻠﻢ ﻳﻨﺘﻔـﻊ ﺑـﻪ, ﺻـﺪﻗﺔ ﺟﺎﺭﻳـﺔ:ﺍﻧﻘﻄـﻊ ﻋﻤﻠﻪ ﺇﻻ ﻣـﻦ ﺛﻼﺙ
.[ﻭﻣﺴﻠﻢ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Apabila keturunan Adam meninggal dunia, maka terputuslah
seluruh amalnya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat serta anak yang shaleh
yang senantiasa mendoakannya", (HR. Bukhari Muslim dan Abu Dawud).
Berziarah ke kubur orang tua termasuk berbuat baik

 ))ﻣـﻦ ﺯﺍﺭ ﻗـﺒﺮ ﺃﺑﻮﻳـﻪ ﺃﻭ ﺃﺣﺪﻫﻤـﺎ ﻓـﻰ ﻛـﻞ:ﻋـﻦ ﺃﺑـﻲ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
[ﺟﻤﻌﺔ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ ﻭﻛﺘﺐ ﺑﺮﺍ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻰ
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: 'Barangsiapa yang berziarah ke makam kedua orang tuanya atau
kepada salah satu dari keduanya setiap hari Jum'at, maka Allah akan mengampuni segala dosadosanya sekaligus akan dicatat sebagai orang yang berbakti dan berbuat baik (kepada orang tuanya)",
(HR. at-Thabrany).
Tidak mendoakan orang tua akan menyebabkan kefakiran

 ))ﺇﺫﺍ ﺗﺮﻙ ﺍﻟﻌﺒــﺪ ﺍﻟﺪﻋﺎﺀ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺻــﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻭﺳــﻠﻢ:ﻋــﻦ ﺃﻧــﺲ ﺭﺿــﻰ ﺍﷲ ﻋﻨــﻪ ﻗﺎﻝ
ﻟﻠﻮﺍﻟﺪﻳــﻦ ﺍﻧﻘﻄــﻊ ﻋﻨــﻪ ﺍﻟﺮﺯﻕ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛــﻢ ﻓــﻰ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳــﺦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻠﻤــﻰ ﻓــﻰ ﻣﺴــﻨﺪ ﺍﻟﻔﺮﺩﻭﺱ ﺑﺴــﻨﺪ

.[ﺿﻌﻴﻒ
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Apabila seseorang meninggalkan berdo'a untuk kedua orang
tuanya, maka rizki akan terputus baginya", (HR. Imam Hakim).
Do'a kedua orang tua manjur

 ))ﺛﻼﺙ ﺩﻋﻮﺍﺕ ﻣﺴﺘﺠﺎﺏ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
[ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﺴﺎﻓﺮ ﻭﺩﻋﻮﺓ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻟﺪ(( ]ﺃﺧﺮﺟﻪ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ, ﺩﻋﻮﺓ ﺍﳌﻈﻠﻮﻡ:ﻟﻬﻦ ﻻﺷﻚ ﻓﻴﻬﻦ

Artinya: "Rasulullah Saw. bersabda: "Ada tiga jenis doa yang tidak diragukan lagi untuk dikabulkan,
yaitu, do'anya orang yang teraniaya, doanya orang yang sedang bepergian dan doanya orang tua
untuk anaknya", (HR. Bukhari).
Ridha Allah tergantung kepada ridha kedua orang tua

 ))ﺭﺿﺎﺍﻟﺮﺏ ﻓﻰ ﺭﺿﺎ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻗﺎﻝ
[ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﺳﺨﻂ ﺍﻟﺮﺏ ﻓﻰ ﺳﺨﻂ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Ridha Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua, dan
bencinya Allah juga tergantung pada bencinya kedua orang tua", (HR. Turmudzi).
Melihatnya saja adalah ibadah

 ))ﻣﺎ ﻣﻦ ﻭﻟﺪ ﺑﺎﺭ ﻳﻨﻈﺮ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ ﻗﺎﻝ
 ﻭﺇﻥ ﻧﻈــﺮ ﻛـﻞ ﻳﻮﻡ ﻣﺎﺋﺔ:ﺇﻟﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ﻧﻈﺮﺓ ﺭﺣﻤــﺔ ﺇﻻ ﻛﺘــﺐ ﺍﷲ ﺑﻜــﻞ ﻧﻈﺮﺓ ﺣﺠــﺔ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﻣــﺒﺮﻭﺭﺓ ﻗﺎﻝ
.[ ﺍﷲ ﺃﻛﺒﺮ ﻭﺃﻃﻴﺐ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ. ﻧﻌﻢ:ﻣﺮﺓ؟ ﻗﺎﻝ

Artinya: "Rasulullah Saw. bersabda: 'Tidak ada seorang anak shaleh pun yang ketika menatap kepada
kedua orang tuanya dengan tatapan penuh kasih sayang, kecuali Allah mencatat pahala setiap
tatapannya itu sama dengan pahala melaksanakan ibadah haji yang mabrur". Salah seorang sahabat
kemudian bertanya: 'Meskipun dia menatapnya sebanyak seratus kali setiap hari?'. Rasulullah Saw
menjawab: "Ya, karena Allah itu Maha Agung dan Maha Baik", (HR. al-Baihaki).
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Awas durhaka kepada orang tua termasuk dosa besar

 ﻭﻋﻘﻮﻕ,ﺍﻻﺷﺮﺍﻙ ﺑﺎﷲ:--ﺛﻼﺛـﺎ-- ))ﺃﻻ ﺃﻧﺒﺌﻜـﻢ ﺑﺄﻛـﺒﺮ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ؟:ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
[ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻭﻗﺘﻞ ﺍﻟﻨﻔﺲ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻲ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Mukah saya sampaikan perbuatan-perbuatan yang termasuk
dosa besar?" (Rasulullah Saw mengulang-ulangnya sampai tiga kali). Pertama, berbuat syirik kepada
Allah, durhaka kepada kedua orang tua dan bunuh diri", (HR. at-Thabrany).
Orang yang durhaka kepada orang tua akan terkutuk

, ))ﻟﻌﻦ ﺍﷲ ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻓﻮﻕ ﺳﺒﻊ ﺳﻤﻮﺍﺕ:ﻋﻦ ﺃﺑﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
: ﻭﻟﻌﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻌﻨﺔ ﺗﻜﻔﻴﻪ ﻗﺎﻝ, ﻭﻟﻌﻦ ﻛﻞ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻼﺛﺎ,ﻭﺭﺩﺩ ﺍﻟﻠﻌﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﺛﻼﺛﺎ
 ﻣﻠﻌﻮﻥ, ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ, ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ,ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﻋﻤﻞ ﻗﻮﻡ ﻟﻮﻁ
[ ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻋﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻰ,ﻣﻦ ﺫﺑﺢ ﻟﻐﻴﺮ ﺍﷲ

Artinya: Dari Abu Hurairah, Rasulullah Saw bersabda: "Allah melaknat sebanyak tujuh laknatan dari
atas langit yang tujuh, serta mengulang-ulang laknatanNya sebanyak tiga kali kepada salah satunya,
serta melaknat masing-masing sebanyak tiga kali, juga Allah melaknat masing-masing dari mereka
dengan laknatan yang sangat. Allah berfirman: "Terkutuk orang yang melaksanakan perbuatan
sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth (homoseksual), Terkutuk orang yang
melaksanakan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Nabi Luth (homoseksual),
Terkutuk orang yang melaksanakan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Nabi
Luth (homoseksual), terkutuk orang yang menyembelih binatang bukan karena Allah, terkutuk orang
yang durhaka kepada kedua orang tuanya", (HR. Thabrany).
Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan masuk surga

 ))ﺛﻼﺛﺔ ﺣﺮﻡ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ:ﻋﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻗﺎﻝ
[ ﻭﺍﻟﺪﻳﻮﺙ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﻘﺮ ﺍﳋﺒﺚ ﻓﻰ ﺃﻫﻠﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ, ﻭﺍﻟﻌﺎﻕ, ﻣﺪﻣﻦ ﺍﳋﻤﺮ:ﺍﳉﻨﺔ
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga golongan yang Allah haramkan surga kepadanya;
tukang minum khamar, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, dan dayus (orang yang tidak
pernah cemburu terhadap isterinya) yaitu orang yang membiarkan perbuatan keji terjadi di
keluarganya", (HR. Ahmad).

 ﻓﺈﻥ ﺍﳉﻨﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﺭﻳﺤﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻴﺮﺓ, ))ﺇﻳﺎﻛﻢ ﻭﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ
 ﺇﳕـﺎ ﺍﻟﻜـﺒﺮﻳﺎﺀ, ﻭﻻ ﺟﺎﺭ ﺇﺯﺍﺭﻩ ﺧﻴﻼﺀ, ﻭﻻ ﺷﻴـﺦ ﺯﺍﻥ, ﻭﻻ ﻗﺎﻃـﻊ ﺭﺣـﻢ, ﻭﻻ ﻳﺠـﺪ ﺭﻳﺤﻬـﺎ ﻋﺎﻕ,ﺃﻟﻒ ﻋﺎﻡ
[ﷲ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻰ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Hati-hatilah dengan berbuat durhaka kepada kedua orang tua.
Karena sesungguhnya baunya surga dapat tercium dari jarak kejauhan perjalanan yang menghabiskan
waktu seribu tahun, namun bau surga itu tidak akan tercium oleh orang yang durhaka kepad kedua
orang tuanya, juga tidak tercium oleh orang yang suka memutuskan silaturahmi, juga oleh kakekkakek yang berzina juga tidak akan tercium oleh tetangga yang sombong. Kesombongan itu hanya
boleh bagi Allah Swt", (HR. ad-Dailamy).
Orang yang durhaka kepada orang tua tidak akan diterima amal ibadahnya

, ﺍﻟﺸﺮﻙ ﺑﺎﷲ ﻭﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳـﻦ: )) ﺛﻼﺛـﺔ ﻻ ﻳﻨﻔـﻊ ﻣﻌﻬـﻦ ﻋﻤـﻞ:ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
[ﻭﺍﻟﻔﺮﺍﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﺣﻒ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﻄﺒﺮﺍﻧﻰ
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga jenis perbuatan dimana suatu amal tidak akan
bermanfaat (tidak akan berpahala, tidak akan diterima) selama bersama tiga hal tersebut; berbuat
syirik kepada Allah, durhaka kepada kedua orang tua dan lari dari peperangan", (HR. ath-Thabrany).
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Orang yang durhaka kepada orang tua akan disegerakan siksanya di dunia

 ))ﻛـﻞ ﺍﻟﺬﻧﻮﺏ ﻳﺆﺧـﺮ ﺍﷲ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﺃﺑـﻰ ﺑﻜـﺮ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗﺎﻝ
((ﻣﻨﻬـﺎ ﻣـﺎ ﺷﺎﺀ ﺇﻟﻰ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣـﺔ ﺇﻻ ﻋﻘﻮﻕ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳـﻦ ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﻳﻌﺠـﻞ ﻟﺼـﺎﺣﺒﻪ ﻓـﻰ ﺍﳊﻴﺎﺓ ﻗﺒـﻞ ﺍﳌﻤﺎﺕ
[]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ

Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Setiap dosa itu siksanya akan diakhirkan sampai kelak pada
hari Kiamat kecuali durhaka kepada kedua orang tua, Allah akan menyegerakan siksanya di dunia
sebelum ia meniggal", (HR. Bukhari).

 ))ﺇﺫﺍ ﻓﻌﻠﺖ ﺃﻣﺘـﻰ ﺧﻤـﺲ ﻋﺸﺮﺓ:ﻋـﻦ ﻋﻠﻰ ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬـﻪ ﺃﻥ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻗﺎﻝ
 ﻭﺍﻃﺎﻉ ﺍﻟﺮﺟــﻞ, ﻭﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻣﻐﺮﻣــﺎ, ﻭﺍﻻﻣﺎﻧــﺔ ﻣﻐﻨﻤــﺎ, ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﳌﻐﻨــﻢ ﺩﻭﻻ: ﻓﻘــﺪ ﺣــﻞ ﺑﻬــﺎ ﺍﻟﺒﻼﺀ,ﺧﺼــﻠﺔ
 ﻭﻛﺎﻥ ﺯﻋﻴــﻢ ﺍﻟﻘﻮﻡ, ﻭﺍﺭﺗﻔﻌــﺖ ﺍﻻﺻــﻮﺍﺕ ﻓــﻰ ﺍﳌﺴــﺎﺟﺪ, ﻭﺟﻔــﺎ ﺃﺑﺎﻩ, ﻭﺑﺮ ﺻــﺪﻳﻘﻪ, ﻭﻋــﻖ ﺃﻣــﻪ,ﺯﻭﺟﺘــﻪ
, ﻭﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻘﻴﻨﺎﺕ ﻭﺍﳌﻌﺎﺯﻑ, ﻭﻟﺒــﺲ ﺍﳊﺮﻳــﺮ, ﻭﺷﺮﺑــﺖ ﺍﳋﻤﻮﺭ, ﻭﺃﻛﺮﻡ ﺍﻟﺮﺟــﻞ ﻣﺨﺎﻓــﺔ ﺷﺮﻩ,ﺃﺭﺫﻟﻬــﻢ
[ ﻓﻠﻴﺮﺗﻘﺒﻮﺍ ﻋﻨﺪ ﺫﺍﻟﻚ ﺭﻳﺤﺎ ﺣﻤﺮﺍﺀ ﺃﻭ ﺧﺴﻔﺎ ﺃﻭ ﻣﺴﺨﺎ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺘﺮﻣﺬﻯ,ﻭﻟﻌﻦ ﺁﺧﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻻﻣﺔ ﺃﻭﻟﻬﺎ

Artinya: Dari Imam Ali karramallahu wajhah bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Apabila
ummatku melakukan lima belas perkara, maka ia akan terkena bencana: Apabila harta ghanimah
(harta hasil dari rampasan perang) dimiliki hanya oleh kelompok tertentu sementara yang lainnya
tidak mendapatkan, amanah sudah menjadi barang rampasan, Zakat menjadi hutang, suami turut dan
taat kepada isterinya, durhaka kepada ibunya, turut pada temannya, benci dan bengis kepada
bapaknya, ricuh dan saling meninggi-ninggakan suara di dalam mesjid, pemimpin sebuah kaum
adalah orang yang paling hina dan rendah (akhlak dan perilakunya), yang dipandang sebagai orang
yang terhormat dan mulia karena takut dengan kejahatannya, arak sudah banyak diminum, sutera
sudah banyak dipakai, alat-alat musik dan nyanyian sudah banyak dipergunakan dan generasi akhir
sudah berani melaknat, mencaci generasi awal. (Apabila hal itu sudah terjadi), maka siap-siaplah
akan turunnya angin merah, atau badai yang menenggelamkan seluruh penghuninya atau badai yang
melenyapkan seluruh makanannya", (HR. at-Turmudzi).
Haram durhaka kepada orang tua sekalipun keduanya orang yang dhalim

 ))ﻣـﻦ ﺃﺻـﺒﺢ ﻣﻄﻴﻌـﺎ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻣـﻦ ﺃﻣﺴـﻰ ﻋﺎﺻـﻴﺎ ﷲ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻮﺍﺣـﺪ,ﷲ ﻓـﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ ﺃﺻـﺒﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎﻥ ﻣـﻦ ﺍﳉﻨـﺔ
 ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻤﺎﻩ؟: ﻗﺎﻝ ﺭﺟﻞ. ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪ,ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﻰ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ ﺃﺻﺒﺢ ﻟﻪ ﺑﺎﺑﺎﻥ ﻣﻔﺘﻮﺣﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ
[ ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻤﺎﻩ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﳊﺎﻛﻢ, ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻤﺎﻩ, ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻤﺎﻩ:ﻗﺎﻝ
Artinya: "Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang taat kepada kedua orang tuanya pada pagi
hari semata-mata karena Allah, maka dua buah pintu surga akan terbuka baginya dan apabila hanya
taat kepada salah satunya saja, maka satu pintu surga terbuka baginya. Barangsiapa yang durhaka
kepada kedua orang tuanya pada sore hari, maka dua buah pintu neraka akan terbuka baginya dan
apabila hanya kepada salah satunya saja, maka satu pintu neraka akan terbuka untuknya". Seseorang
lantas bertanya: "Apakah sekalipun keduanya (orang tua) berbuat dhalim?" Rasulullah menjawab:
"Ya, sekalipun keduanya orang yang dhalim, sekalipun keduanya orang yang dhalim, sekalipun
keduanya orang yang dhalim", (HR. al-Hakim).

 ))ﻣﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﻭﺍﻟﺪﺍﻥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻥ ﻳﺼﺒﺢ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﻗﺎﻝ
 ﻭﺍﻥ ﺃﻏﻀﺐ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ.ﺍﻟﻴﻬﻤﺎ ﻣﺤﺴﻨﺎ ﺇﻻ ﻓﺘﺢ ﺍﷲ ﻟﻪ ﺑﺎﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﳉﻨﺔ ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻭﺍﺣﺪﺍ ﻓﻮﺍﺣﺪ
[ ﻗﻴﻞ ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻤﺎﻩ؟ ﻗﺎﻝ ﻭﺇﻥ ﻇﻠﻤﺎﻩ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ.ﻟﻪ ﺑﺎﺑﲔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺭ

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra berkata: bahwasannya Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada seorang
muslimpun yang kedua orang tuanya masih hidup kemudian ia berbuat baik kepada keduanya,
kecuali Allah akan bukakan dua buah pintu surga untuknya, dan apabila hanya salah satunya yang
masih hidup kemudian ia berbuat baik kepadanya, maka akan dibukakan baginya satu buah pintu
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surga. Apabila ia membenci salah satu dari keduanya, maka Allah akan membukakan baginya dua
buah pintu neraka". Lalu ditanyakan: "Apakah meskipun keduanya orang yang dhalim?", Rasulullah
Saw menjawab: "Ya, sekalipun keduanya orang yang berbuat dhalim", (HR. Bukhari).
Termasuk durhaka kepada orang tua membuat keduanya sedih, menangis dan memaki

 )) ﻣــﻦ ﺃﺣﺰﻥ ﻭﺍﻟﺪﻳــﻪ ﻓﻘــﺪ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳــﻮﻝ ﺍﷲ ﺻــﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴــﻪ ﻭﺳــﻠﻢ:ﻋــﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻡ ﺍﷲ ﻭﺟﻬــﻪ ﻗﺎﻝ
[ﻋﻘﻬﻤﺎ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ
Artinya: "Dari Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang membuat
sedih kedua orang tuanya, maka sungguh ia telah berbuat durhaka kepada keduanya", (HR. Bukhari).

 ﺑﻜﺎﺀ ﺍﻟﻮﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻝ

Artinya: Ibnu Umar berkata: "Membuat kedua orang tua menangis (karena perbuatan jahat anaknya,
bukan karena rasa bahagia) termasuk perbuatan durhaka dan dosa besar".

. ))ﻣﻦ ﺍﻟﻜﺒﺎﺋﺮ ﺷﺘﻢ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻭﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺍﻟﻌﺎﺹ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻳﺴـﺐ ﺃﻣـﻪ, ﻧﻌـﻢ ﻳﺴـﺐ ﺃﺑـﺎ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻓﻴﺴـﺐ ﺃﺑﺎﻩ: ﻳـﺎ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﻭﻫـﻞ ﻳﺸﺘـﻢ ﺍﻟﺮﺟـﻞ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ؟ ﻗﺎﻝ:ﻗﺎﻟﻮﺍ
.[ﻓﻴﺴﺐ ﺃﻣﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ ﻭ ﻣﺴﻠﻢ
Artinya: Dari Amr bin Ash berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Termasuk dosa besar, seseorang yang
mencaci kedua orang tuanya". Para sahabat kemudian bertanya: "Ya Rasulullah Saw, apakah
mungkin seseorng mencaci orang tuanya sendiri?". Rasulullah Saw menjawab: "Ya mungkin, dengan
jalan mencaci bapak seseorang, kemudian orang yang bapaknya dicaci itu mencaci bapaknya, atau
mencaci ibu seseorang, kemudian orang yang dicaci bapaknya itu mencaci ibunya", (HR. Bukhari
Muslim).
Termasuk durhaka kepada orang tua menatapnya dengan tatapan benci

 )) ﻣﺎ ﺑﺮ ﺃﺑﺎﻩ ﻣﻦ ﺷﺪ ﺇﻟﻴﻪ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ
[ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺑﺎﻟﻐﻀﺐ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ

Artinya: Siti Aisyah berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Tidak termasuk berbuat baik kepada kedua
orang tuanya, orang yang menatap dan melirik orang tuanya dengan tatapan dan lirikan kebencian",
(HR. Baihaki).
Malangnya durhaka kepada orang tua

 ﻳـﺎ: ﺟﺎﺀ ﺭﺟـﻞ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨـﺒﻲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ ﻓﻘﺎﻝ:ﻋـﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑـﻦ ﻣﺮﺓ ﺍﳉﻬﻨـﻰ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗﺎﻝ
, ﻭﺃﺩﻳـــﺖ ﺯﻛﺎﺓ ﻣﺎﻟﻰ, ﻭﺻـــﻠﻴﺖ ﺍﳋﻤـــﺲ, ﻭﺃﻧـــﻚ ﺭﺳـــﻮﻝ ﺍﷲ, ﺷﻬﺪﺕ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ,ﺭﺳـــﻮﻝ ﺍﷲ
 ﻛﺎﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻨﺒﻴﲔ ﻭﺍﻟﺼﺪﻗﲔ, ))ﻣﻦ ﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ: ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ.ﻭﺻﻤﺖ ﺭﻣﻀﺎﻥ
[ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻫﻜﺬﺍ—ﻭﻧﺼﺐ ﺇﺻﺒﻌﻴﻪ—ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻌﻖ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺣﻤﺪ

Artinya: Amr bin Murrah al-Juhny berkata: Suatu hari datang seorang laki-laki kepada Nabi Saw
sambil berkata: "Ya Rasulullah Saw, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Eukau adalah
utusanNya, aku juga melaksanakan shalat wajib yang lima waktu, menunaikan zakat, dan aku juga
berpuasa pada bulan Ramadhan". Rasulullah Saw kemudian bersabda: "Barangsiapa yang meninggal
dengan melakukan hal-hal tadi, maka kelak pada Hari Kiamat ia akan berkumpul bersama para Nabi,
orang-orang yang shaleh dan dengan orang-orang yang syahid seperti ini—sambil menegakkan
kedua jarinya—selama ia tidak durhaka kepada kedua orang tuanya", (HR. Ahmad).
Membenci orang tua termasuk dosa besar
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 ﺭﺟﻞ: ))ﺛﻼﺛﺔ ﻟﻌﻨﻬﻢ ﺍﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻗﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﻋﻤﺮ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻭﺭﺟﻞ ﺳﻌﻰ, ﺛﻢ ﺗﺨﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ, ﻭﺭﺟﻞ ﻳﺴﻌﻰ ﺑﲔ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻳﻔﺮﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ,ﺭﻏﺐ ﻋﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ
[ﺑﲔ ﺍﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻻﺣﺎﺩﻳﺚ ﻟﻴﺘﺒﺎﻏﻀﻮﺍ ﻭﻳﺘﺤﺎﺳﺪﻭﺍ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺪﻳﻠﻤﻰ
Artinya: Umar ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Ada tiga golongan yang akan dilaknat oleh
Allah Swt: Orang yang membenci kedua orang tuanya, orang yang berusaha untuk memisahkan
antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan kemudian setelah keduanya berpisah, ia
mengambil wanita tadi, dan orang yang yang senantiasa menyebar isu dan omongan di antara orangorang mukmin agar mereka saling membenci dan saling menghasud" (HR. Dailamy).
Balasan bagi orang yang memukul orang tua

 ))ﺳﺒﻌﺔ ﻻ ﻳﻨﻈﺮ ﺍﷲ ﺇﻟﻴﻬﻢ ﻳﻮﻡ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺃﻧﺲ ﺭﺿﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻗﺎﻝ
 ﺇﻻ ﺃﻥ, ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺑﻮﺍ, ﻭﻳﺪﺧﻠﻬــﻢ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠــﲔ, ﻭﻻ ﻳﺰﻛﻴﻬــﻢ ﻭﻻ ﻳﺠﻤﻌﻬــﻢ ﻣــﻊ ﺍﻟﻌﺎﳌــﲔ,ﺍﻟﻘﻴﺎﻣــﺔ
, ﻭﻣﺪﻣــﻦ ﺍﳋﻤــﺮ, ﻭﺍﻟﻔﺎﻋــﻞ ﻭﺍﳌﻔﻌﻮﻝ ﺑــﻪ, ﺍﻟﻨﺎﻛــﺢ ﻳﺪﻩ: ﻓﻤــﻦ ﺗﺎﺏ ﺗﺎﺏ ﺍﷲ ﻋﻠﻴــﻪ, ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﺘﻮﺑﻮﺍ,ﻳﺘﻮﺑﻮﺍ
[ ﻭﺍﻟﻨﺎﻛﺢ ﺣﻠﻴﺔ ﺟﺎﺭﻩ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ, ﻭﺍﳌﺆﺫﻯ ﺟﻴﺮﺍﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﻠﻌﻨﻮﻩ,ﻭﺍﻟﻀﺎﺭﺏ ﺃﺑﻮﻳﻪ ﺣﺘﻰ ﻳﺴﺘﻐﻴﺜﺎ
Artinya: Anas berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Ada tujuh golongan yang kelak pada hari Kiamat
tidak akan diperhatikan oleh Allah, juga tidak akan dibersihkan dari dosa-dosanya dan tidak akan
dikumpulkan bersama orang-orang shaleh, serta akan dimasukkan ke dalam neraka paling pertama
kecuali kalau mereka bertaubat, kecuali kalau mereka bertaubat, kecuali kalau mereka bertaubat.
Apabila ia bertaubat, maka Allah akan menerima taubat mereka, yaitu: Orang yang melakukan onani
atau masturbasi, orang yang melakukannya sendiri (pelakunya) atau meminta bantuan orang lain
untuk melakukannya (menjadi objek), peminum khamer, orang yang memukul kedua orang tuanya
sehingga keduanya berteriak meminta bantuan, orang yang menyakiti tetangganya sehingga
tetangganya melaknatnya, dan orang yang berzina dengan tetangganya", (HR. Baihaki).
Awas jangan jahat kepada teman-teman ibu bapak

, ﻻ ﺗﻘﻄﻌـﻪ, ))ﺍﺣﻔـﻆ ﻭﺩ ﺃﺑﻴـﻚ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﻨـﺒﻰ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﺍﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤـﺎ ﻗﺎﻝ
[ﻓﻴﻄﻔﺊ ﺍﷲ ﻧﻮﺭﻙ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺨﺎﺭﻯ
Artinya: Ibnu Umar berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Jagalah hubungan baik dengan teman-teman
bapakmu, jangan kamu memutuskan (silaturahmi) dengannya, karena jika kamu memutuskannya
Allah akan memadamkan cahayamu", (HR.
Cara orang durhaka untuk menjadi orang yang berbakti dan baik

 ﺃﻭ, ))ﺇﻥ ﺍﻟﻌﺒـﺪ ﻟﻴﻤﻮﺕ ﻭﺍﻟﺪﻩ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ:ﻋـﻦ ﺃﻧـﺲ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗﺎﻝ
[ ﻭﻳﺴﺘﻐﻔﺮ ﻟﻬﻤﺎ ﺣﺘﻰ ﻳﻜﺘﺒﻪ ﺍﷲ ﺑﺎﺭﺍ(( ]ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ, ﻓﻼ ﻳﺰﺍﻝ ﻳﺪﻋﻮ ﻟﻬﻤﺎ, ﻭﺇﻧﻪ ﻟﻬﻤﺎ ﻟﻌﺎﻕ,ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ

Artinya: Anas berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Seseorang yang durhaka kepada kedua orang
tuanya sementara kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya telah meninggal dunia, Allah
tetap akan mengampuni kedurhakaannya bahkan akan mencatatnya sebagai orang yang berbakti
kepada kedua orang tuanya selama ia terus-menerus mendoakan keduanya dan memohonkan ampun
atas dosa-dosa yang telah dilakukan oleh keduanya", (HR. Baihaki).

 ))ﻣـﻦ ﻗﻀـﻰ ﺩﻳـﻦ ﻭﺍﻟﺪﻳـﻪ:ﻋـﻦ ﺃﺑـﻰ ﻫﺮﻳﺮﺓ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗﺎﻝ ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻـﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴـﻪ ﻭﺳـﻠﻢ
 ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻋﺎﻗـﺎ ﻟﻬﻤـﺎ ﻓـﻰ ﺣﻴﺎﺗﻬﻤـﺎ(( ]ﺭﻭﺍﻩ, ﻭﺃﻭﻓـﻰ ﻧﺬﺭﻫﻤـﺎ ﻭﻟﻢ ﻳﺴـﺘﺴﺐ ﻟﻬﻤـﺎ ﻛﺘـﺐ ﺑﺎﺭﺍ,ﺑﻌـﺪ ﻣﻮﺗﻬﻤـﺎ
[ﺍﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ

Artinya: Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah Saw bersabda: "Barangsiapa yang membayarkan
hutang kedua orang tuanya yang sudah meninggal dunia dan menunaikan nadzar (janji) keduanya,
Allah akan mencatatnya sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya selama ia tidak mencaci
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dan memaki keduanya sekalipun ketika kedua orang tuanya masih hidup, ia seorang yang durhaka",
(HR. Ibn Asakir).
Siksaan paling berat kelak di hari Kiamat

 ))ﺇﻥ ﺃﺷﺪ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﺬﺍﺑـﺎ: ﻗﺎﻝ ﺭﺳـﻮﻝ ﺍﷲ ﺻﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ:ﻋﻦ ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺎﺱ ﺭﺿـﻰ ﺍﷲ ﻋﻨـﻪ ﻗﺎﻝ
 ﻭﻋﺎﻟﻢ ﻟﻢ ﻳﻨﺘﻔﻊ ﺑﻌﻠﻤﻪ(( ]ﺭﻭﺍﻩ, ﻭﺍﳌﺼﻮﺭﻭﻥ, ﺃﻭ ﻗﺘﻞ ﺃﺣﺪ ﻭﺍﻟﺪﻳﻪ, ﺃﻭ ﻗﺘﻠﻪ ﻧﺒﻲ,ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺘﻞ ﻧﺒﻴﺎ
[ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ
Artinya: Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Saw bersabda: "Sesungguhnya orang yang paling berat
siksaannya kelak pada hari Kiamat, adalah orang yang membunuh nabi, atau orang yang dibunuh
oleh nabi, atau orang yang membunuh salah satu dari kedua orang tuanya, orang-orang yang suka
menggambar (makhluk hidup), dan orang yang berilmu akan tetapi ilmunya tidak bermanfaat", (HR.
Baihaki).
Kisah-kisah teladan berbuat baik kepada orang tua
Mengakhiri pembahasan kali ini, berikut penulis tuturkan beberapa kisah teladan baik yang
menyangkut keteladanan dalam berbuat baik kepada orang tua maupun pelajaran dari jahatnya dan
manjurnya doa orang tua. Hal ini dimaksudkan untuk menjadi pelajaran sekaligus penguat betapa
penting dan wajibnya bakti dan baik kepada kedua orang tua. Juga hal ini hendak menguatkan dan
membuktikan kebenaran hadits Rasulullah Saw yang mengatakan bahwa orang yang durhaka kepada
orang tua akan disegerakan siksanya di dunia. Semoga bermanfaat. Amin.

Kisah Juraij .1

Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda: “Pada masa dahulu kala hiduplah
seorang tukang ibadah yang sudah masyhur di kalangan Bani Israil namanya Juraij. Ia tinggal di
dalam sebuah masjid dan tidak pernah keluar dari dalamnya kecuali untuk keperluan yang sangat
penting. Suatu hari ketika Juraij sedang shalat sunnat, dari luar terdengar suara ibunya memanggilmanggil namanya. Juraij bimbang antara meneruskan shalat sunnatnya atau menjawab panggilan
ibunya. Dalam hatinya ia berkata: “Ya Tuhanku, ibuku atau shalatku?”lalu ia mengambil shalatnya
dan tidak menghiraukan ibunya.
Keesokan harinya, ibunya memanggil kembali dan dia kembali sedang melaksanakan shalat
sunnat. Dalam hatinya ia berkata: “Ya Allah manakah yang harus saya dahulukan dan saya
utamakan apakah ibu saya ataukah shalat saya?” Lalu sebagaimana sebelumnya, ia mendahulukan
shalatnya dari pada menjawab panggilan ibunya. Kejadiaan serupa berulang sampai tiga kali dan
tetap Juraij lebih mendahulukan shalat sunnatnya dari pada panggilan ibunya.
Merasa kesal karena panggilannya tidak dihiraukan, akhirnya ibunya berkata: “Ya Allah
janganlah Eukau matikan dia sebelum dia melihat muka seorang wanita pelacur”.
Al kisah, tersebutlah seorang wanita sangat cantik-- hanya saja tidak berakhlak mulia. Saking
cantiknya wanita ini, hampir semua penduduk kota mengenalnya. Suatu hari wanita tersebut
mendatangi dan mengajak Juraij untuk berbuat zina namun Juraij menolaknya. Tidak sampai di situ,
wanita itu lalu membuka seluruh pakaiannya di hadapan Juraij yang sedang beribadah, akan tetapi
Juraij tidak melayaninya bahkan ia mengusir wanita cantik tadi. Karena kesal, wanita itu lalu
mendatangi seorang tukang gembala yang tinggal tidak jauh dari masjid tempat Juraij beribadah.
Keduanya lalu berbuat zina sampai suatu hari wanita itu hamil.
Tatkala wanita itu melahirkan dan orang-orang bertanya siapa bapaknya, wanita itu lalu
menjawab: “Ini adalah hasil hubungannya dengan Juraij tukang ibadah itu”. Mendengar itu, orangorang lalu menghajar dan memukuli Juraij serta menghancurkan tempat ibadahnya.
Penuh rasa heran Juraij bertanya: “Ada apa ini, apa yang kalian lakukan, dosa apa yang telah
saya lakukan?”
Setelah dijelaskan semuanya, Juraij lalu berkata: “Tunjukkan pada saya di mana bayi
tersebut”.
Setelah didatangkan padanya, lalu Juraij meminta izin untuk melaksanakan shalat terlebih
dahulu. Selesai shalat ia lalu mengusap perut bayi tersebut sambil berkata: “Wahai bayi siapa
bapakmu?”
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Tiba-tiba si bayi menjawab: “Bapak saya adalah si anu tukang gembala”.
Orang-orang lalu mempercayai Juraij dan semakin yakin akan keshalehan Juraij. Ketika
hendak meninggal, orang-orang bermaksud menyimpan jenazahnya pada sebuah masjid yang terbuat
dari emas, namun Juraij menolak dan ia berkata: “Jangan, kuburkan saya dengan tanah sebagaimana
kalian perbuat pada orang-orang lainnya”. Subhanallah, betapa manjurnya doa seorang ibu. (HR.
Bukhari dan Muslim)

2. Terperangkap Dalam Goa

Dalam sebuah hadits riwayat Imam Bukhari Muslim dikisahkan, ada tiga orang pemuda pergi
hendak beribadah kepada Allah. Di tengah jalan hujan turun sangat deras. Lalu merekapun
berlindung ke dalam sebuah gua. Tiba-tiba jatuh sebuah batu sangat besar persis di mulut gua. Ketiga
pemuda itu akhirnya terkurung, tidak dapat keluar.
Sebagian dari mereka berkata kepada yang lainnya, “Wahai hamba Allah, demi Allah, tidak
ada yang dapat menyelamatkan kita sekarang ini kecuali Allah Swt. Barangkali ada amal paling baik
yang pernah kita lakukan yang dapat kita kemukakan kepada-Nya untuk menyelamatkan kita dari
musibah ini”.
Salah seorang dari mereka lalu berkata, “Ya Allah, saya pernah tertarik oleh seorang wanita
yang sangat cantik. Karena saya punya kekuasaan dan keleluasaan, lalu saya bayar wanita itu dengan
harga yang dikehendakinya. Ketika kami sudah berduaan dan saya punya kesempatan untuk berbuat
zina, tiba-tiba saya ingat siksa-Mu ya Allah, lalu saya batalkan niat buruk itu. Ya Allah, seandainya
apa yang saya perbuat itu baik menurut-Mu, tolong geserkan batu besar yang menghalangi mulut
gua ini.”
Selesai pemuda itu bicara, tiba-tiba batu besar yang menutupi mulut gua itu bergeser sedikit,
tapi mereka belum dapat keluar.
Lalu pemuda yang nomor dua berkata, “Ya Allah, saya pernah mempekerjakan sekelompok
orang dengan upah masing-masing setengah dirham. Ketika mereka selesai bekerja, saya bayar
langsung upahnya. Tiba-tiba ada salah seorang yang menolak mengambil upah itu, karena ia merasa
mengerjakan dua pekerjaan sekaligus. Ia hanya mau diupah sebesar satu dirham. Karena tidak terima
dengan upahnya, orang itu lalu pergi begitu saja tanpa mengambil upahnya terlebih dahulu.
Sepeninggal orang itu, saya kembangkan uangnya yang setengah dirham itu sehingga
menghasilkan banyak keuntungan. Suatu hari orang tadi datang dan meminta upahnya yang setengah
dirham itu. Lalu saya berikan kepadanya 10 ribu dirham dari laba uangnya yang setengah dirham itu.
Orang tadi kaget dan mengatakan: "Jangan bercanda kamu, upah saya dulu bukan sebesar ini tapi
hanya setengah dirham". Lalu saya jelaskan, bahwa uangnya yang setengah dirham itu telah saya
kembangkan sehingga terus bertambah sampai sebanyak ini.
Setelah dijelaskan, diapun mengambilnya dengan penuh bahagia dan rasa syukur. Ya Allah,
Eukau Maha Tahu, saya melakukan itu semata-mata karena mengharapkan ridho-Mu. Ya Allah, jika
apa yang saya lakukan itu baik menurutMu, tolong angkat batu yang menghalangi tempat keluar
kami ini.”
Lalu batu itu bergeser kembali, namun mereka tetap belum dapat keluar.
Pemuda yang satunya lagi lalu berkata, “ya Allah, kedua orang tua saya sudah sangat tua.
Meski demikian, saya sangat menyayangi keduanya dan saya tidak pernah minum atau makan
sebelum keduanya minum dan makan. Suatu hari saya bawakan sebotol air susu untuk keduanya
namun mereka sedang tidur lelap. Saya tidak berani membangunkannya, lalu saya tunggu lama
sampai keduanya bangun. Meski anak saya menangis meminta susu itu, namun saya tidak
memberikannya sebelum kedua orang tua saya meminumnya terlebih dahulu. Begitu Keduanya
bangun, saya langsung meminumkannya.
Ya Allah, Eukau Maha Tahu, apa yang saya perbuat itu semata-mata karena mengharap ridhaMu, tolong angkat batu ini supaya kami dapat keluar”. Akhirnya batu itu bergeser kembali sehingga
merekapun dapat keluar dengan selamat. (HR.Bukhari dan Muslim).

3. Kisah Uwais al-Qarny

Suatu hari Rasulullah Saw bercerita kepada para sahabat bahwa kelak di kemudian hari akan
ada seorang shaleh yang bernama Uwais al-Qarny. Dia orang Yaman dari negeri Qarn dan dari
kabilah Mirad. Ayahnya telah meninggal ketika dia masih kecil, lalu dia hidup bersama ibunya.
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Seluruh hidupnya, ia habiskan untuk berbuat baik terhadap ibunya ini. Dia adalah gurunya para
tabi'in. Dia pernah mengidap penyakit kusta lalu ia memohon kepada Allah agar menyembuhkannya,
lalu Allah seketika itu juga menyembuhkannya. Di kedua lengannya terdapat tanda sebesar uang
dirham bekas penyakitnya itu.
Rasulullah kemudian berkata kepada Umar bin Khatab: "Wahai Umar, apabila suatu saat
nanti kamu bertemu dengannya, mintalah agar dia memohonkan ampun kepada Allah buat kamu".
Suatu saat ketika Umar bin Khatab menjadi Amirul Mukminin, ia bertanya kepada para
jamaah haji: "Apakah di antara kalian ada yang namanya Uwais al-Qarny?".
Para jamaah haji menjawab: "Tidak ada".
Umar kemudian berkata lagi: "Bagaimana kamu kok bisa meninggalkannya?"
Mereka lalu menjawab: "Kami tidak tahu persis di daerah mana tinggalnya. Boleh jadi kami
meninggalkannya tidak lama, hanya beberapa saat".
Umar berkata kembali: "Rasulullah Saw pernah menyebut-nyebut namanya dan memuji
kebaikannya, maka seandainya kalian bertemu dengannya, mintalah agar dia memohonkan ampun
atas dosa-dosa kalian".
Setelah itu, setiap tahun Umar selalu menunggu Uwais al-Qarny.
Suatu hari, ia bertemu dengan salah seorang jemaah haji dari Yaman. Umar kemudian
menemuinya lalu bertanya: "Siapa namamu?"
Ia menjawab: "Uwais".
"Kamu dari daerah Yaman sebelah mana?", Tanya Umar kembali.
"Dari daerah Qarn", jawabnya.
"Dari kabilah mana?", Tanya Umar.
"Mirad", jawabnya singkat.
"Bagaimana kondisi Bapakmu?", Tanya Umar.
"Bapak saya sudah meninggal, dan kini saya tinggal bersama ibu saya", jawab Uwais.
Umar bertanya kembali: "Bagaimana sikap kamu terhadap ibumu?".
"Saya senantiasa untuk terus berbuat baik kepadanya", jawab Uwais.
"Apakah kamu pernah sakit sebelum ini?", Tanya Umar.
Uwais kembali menjawab: "Ya, pernah, saya pernah berpenyakit kusta, lalu saya berdoa
kepada Allah dan Allah langsung menyembuhkan penyakit kusta saya ini".
Umar bertanya kembali: "Apakah ada bekasnya?".
Uwais menjawab: "Ya, ada di lengan saya berupa tanda sebesar uang dirham". Uwais lalu
membukakan baju yang menutup lengannya untuk menunjukkan bekas sakitnya itu kepada Umar.
Begitu Umar melihat bekas sakitnya itu, ia langsung merangkul Uwais sambil berkata:
"Eukau betul-betul orang yang pernah disebut-sebut oleh Rasulullah, mintakan ampun wahai Uwais
kepada Allah untuk segala dosa dan kesalahan saya".
Uwais kemudian menjawab: "Saya akan memohonkan ampun untuk mu wahai Amiral
Mukminin". Setelah dimohonkan ampun, Umar terus-menerus meminta Uwais untuk kembali
memohonkan ampun untuknya.
Tidak lama setelah itu, Umar memintanya agar Uwais menemuinya setelah musim haji ini.
Uwais kemudian berkata: "Saya mohon maaf, tidak bisa, karena sepulang ke Mirad nanti, saya akan
langsung menuju Irak".
Umar kemudian berkata kembali: "Kalau demikian ijinkan saya untuk menuliskan surat untuk
orang-orang Irak yang berisi tentang diri kamu.".
Uwais menjawab: "Jangan, biarkan saya berjalan seperti biasa sehingga tidak ada orangorang yang selalu mengikuti saya".

4. Karena Bakti Sama Orang Tua, Nyawa-pun Selamat

Dikisahkan, salah seorang ulama shaleh pernah bertutur: "Suatu hari saya keluar rumah
menuju ke pinggiran sungai nil. Tiba-tiba mata saya melihat seekor kalajengking yang sedang
merayap dengan cepatnya menuju ke pinggiran nil.
Begitu sampai di pinggir sungai nil, tiba-tiba muncul seekor kura-kura (penyu) dari dalam air.
Seolah sudah janjian, kalajengking itu kemudian naik ke atas punggung kura-kura tadi dan iapun
melewati sungai nil dengan selamat. Saya kemudian berpikir pasti ini ada rahasianya.
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Tanpa berpikir panjang, sayapun mengikuti kalajengking tadi, pergi melewati sungai nil
menuju pinggiran nil sebelahnya. Begitu sampai di bawah sebuah pohon yang rindang, saya melihat
ada seorang pemuda yang sedang tidur dengan lelapnya di bawah pohon. Namun, di atas dadanya
tampak seekor ular berbisa yang sudah siap mematuk dan menggigit pemuda tadi.
Ketika ular itu bermaksud menggigit dan memasukkan kepalanya ke dalam mulut si pemuda,
tiba-tiba kalajengking tadi dengan gesitnya menyengat dan menggigit ular berbisa tadi. Terjadilah
pergumulan dan perkelahian yang hebat antara seekor ular dengan seekor kalajengking. Namun,
perkelahian tersebut dimenangkan oleh kalajengking; ular itu terluka terkena sengatannya dan tidak
lama setelah itu, ular itu pun mati.
Setelah melihat musuhnya mati, kalajengking itu lalu kembali menunggangi punggung penyu
yang dari tadi dengan sabar menunggunya. Keduanya lalu kembali ke tempat semula, ke tepian
sungai nil di sebelahnya.
Saya lalu berkata dalam diri saya: "Maha suci Allah, pasti pemuda ini adalah wali Allah,
orang shaleh".
Saya lalu bergegas menemuinya. Namun begitu sampai, saya tambah kaget karena ternyata
pemuda itu sedang dalam keadaan mabuk khamer.
Di tengah rasa heran tersebut, di tengah rasa kaget, tiba-tiba saya mendengar suara yang
mengatakan: "Pemuda itu memang tidur, tapi Tuhan pemuda itu tidak pernah tidur".
Begitu mendengar suara itu, saya langsung menangis tersedu-sedu sehingga pemuda itu
terbangun.
Melihat pemuda itu terbangun, saya kemudian menceritakan apa yang telah terjadi dan kisah
yang dilihatnya.
Mendengar kisah dan penuturan dari saya, pemuda itu kemudian berkata: "Subhanallah,
kalau betul apa yang kamu katakan, mengapa saya berlaku maksiat dan dosa kepadaNya".
Saya lalu bertanya: "Wahai pemuda, amal apa yang telah kamu perbuat sehingga dapat seperti
tadi?".
Pemuda itu menjawab: "Sebenarnya, sepengetahuan saya, tidak ada yang istimewa dari
perbuatan saya. Hanya saja memang, setiap kali saya hendak meminum khamer kesukaan saya,
kemudian ibu saya memanggil untuk meminta air wudhu, saya selalu mendahulukan permohonannya
dan tanpa berpikir panjang, saya tinggalkan khamer tadi dan bergegas menyiapkan air wudhu untuk
ibu saya.
Di samping itu, setiap kali saya hendak pergi ke tempat penjualan khamer, kemudian saya
melihat seorang ulama yang meminta saya untuk membantunya menaiki kendaraannya (kuda), saya
selalu mendahulukan ulama tadi; saya pegang kudanya sehingga ulama itu dapat menaiki kudanya
dengan mudah dan selamat.
Demikian juga, setiap kali saya hendak membayar khamer yang saya beli, lalu saya melihat
pengemis yang meminta sesuatu dari saya, saya selalu mendahulukan dia dan selalu memberinya,
tidak pernah membiarkan pengemis itu putus asa dan merengek-rengek".
Saya lalu berkata: "Wahai pemuda, inilah kehebatan dan keistimewaan amal anda dan inilah
yang saya cari".
Tidak lama setelah itu, saya mendengar kabar bahwa pemuda itu kini menjadi muslim yang
baik, tidak pernah minum khamer lagi bahkan doanya sangat mujarab dan maqbul. (Kisah ini diambil
dari buku berjudul Tuhfah al-Wa'izhin halaman 117).
Kisah-kisah pilihan akibat durhaka kepada orang tua

1. Akibat Durhaka Terhadap Ibu
Awam bin Hausyab pernah berkisah: Suatu hari saya melewati sebuah daerah di mana di
daerah itu ada sebuah kuburan. Ketika selepas Ashar saya melewati kuburan itu, tiba-tiba saya
melihat kuburan itu terbelah lalu muncullah seorang mayat laki-laki dengan bertubuh manusia dan
berkepala keledai. Ia kemudian meraung sebanyak tiga kali persis raungannya keledai. Setelah dia
meraung, mayat itu kembali ke kuburannya lalu kuburannya rapat kembali seperti semula. Tidak jauh
dari kuburan tadi, tampak seorang nenek-nenek sedang asyik memintal kain wol.
Di tengah rasa heran, tiba-tiba ada seorang perempuan berkata kepada saya: "Tahukah kamu
siapa nenek-nenek itu?"
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Saya menjawab: "Tidak".
Dia kemudian berkata kembali: "Nenek-nenek itu adalah ibunya mayat laki-laki tadi".
Saya kembali bertanya: "Lho kok bisa begitu, bagaimana ceritanya?".
Dia kembali menjawab: "Dahulunya, mayat laki-laki tadi adalah peminum arak. Apabila sore
tiba, ibunya selalu menasehati putranya itu sambil berkata:' Anakku, bertakwalah kepada Allah,
sampai kapan kamu akan terus minum arak seperti ini?'
Anaknya tadi malah menjawab: 'Diam kamu, kamu selalu meraung raung kayak himar saja'.
Kemudian putranya tadi meninggal setelah Ashar. Setelah meninggal, hampir setiap hari
persis selepas Ashar, kuburannya selalu terbelah dan dia muncul merangung-raung seperti himar
sebanyak tiga kali. Setelah itu, dia kembali ke kuburannya dan kuburannyapun kembali merapat
seperti semula.".

2. Kisah Muhammad bin Harun al-Balkhi

Malik bin Dinar, seorang sufi ternama, pernah bertutur: Suatu hari ketika sedang
melaksanakan ibadah haji, tiba-tiba saya melihat sekelompok jamaah haji di Arafat. Kemudian saya
berkata dalam diri saya, "Ya Allah, ingin sekali rasanya saya mengetahui siapa saja di antara mereka
yang ibadah hajinya diterima agar saya dapat bertabarruk kepadanya, juga siapa saja di antara
mereka yang tidak diterima agar saya dapat mengambil pelajaran darinya".
Tidak lama setelah itu, saya bermimpi. Dalam mimpi itu saya melihat seorang laki-laki
berkata: "Allah telah menerima hajinya semua jamaah kecuali seorang saja yaitu Muhammad bin
Harun al-Balkhi".
Begitu pagi tiba, saya langsung bergegas menuju kumpulan jamaah haji dari Khurasan dan
menanyakan perihal Muhammad bin Harun al-Balkhi. Hampir semua jemaah mengatakan bahwa ia
adalah seorang tukang ibadah yang shaleh dan menyarankan agar saya mencarinya di penghujung
Mekkah.
Setelah mencarinya dengan susah payah, akhirnya saya dapat menemukannya sedang shalat
namun dalam kondisi tangannya diikat ke lehar kemudian diikatkan ke mata kakinya dengan
menggunakan rantai besi. Begitu melihat saya, ia lantas bertanya: "Siapakah kamu?".
"Malik bin Dinar", jawab saya ringkas.
Ia bertanya lagi: "Apakah anda bermimpi melihat saya?".
"Ya", jawab saya.
Ia berkata kembali: "Setiap tahun selalu ada orang shaleh yang datang menemui saya karena
pernah bermimpi melihat saya".
Saya kemudian bertanya: "Kenapa kamu bisa seperti ini, apa sebabnya?".
Setelah menarik nafas panjang, akhirnya ia berkisah: "Dulu pada awal Ramadhan, saya
pernah minum khamar, kemudian ibu saya memaki dan mencela gara-gara kelakuan saya itu.
Karena merasa terganggu dan dalam keadaan mabuk, saya akhirnya melemparkan ibu saya ke dalam
tungku (tempat memasak).
Begitu mabuk saya hilang, isteri saya mengabarkan apa yang telah saya perbuat terhadap ibu
saya tadi. Mendengar penuturan dari isteri saya, saya langsung jatuh lemas, betul-betul merasa
berdosa dengan apa yang telah diperbuat. Karena perasaan menyesal dan berdosa tersebut, akhirnya
saya potong tangan saya yang dipakai melempar ibu saya tadi kemudian tangan yang satu lagi saya
ikatkan ke mata kaki dengan memakai rantai besi sebagaimana anda saksikan sekarang ini.
Namun, setiap kali penyesalan itu bertambah, saya tidak mendapatkan manfaat sedikitpun.
Setiap tahun saya berangkat haji dan berdoa serta memohon pertolongan kepada Allah dengan
membaca:

ﻳﺎ ﻓﺎﺭﺝ ﺍﻟﻬﻢ ﻭﻳﺎ ﻛﺎﺷﻒ ﺍﻟﻐﻢ ﻓﺮﺝ ﻫﻤﻰ ﻭﺍﻛﺸﻒ ﻏﻤﻰ ﻭﺍﺭﺽ ﻋﻨﻰ ﺃﻣﻰ
"Ya Allah, Tuhan Pemberi jalan keluar dari segala duka cita, ya Allah Tuhan Pembuka dari semua
kesedihan hati, berilah jalan keluar dari duka cita ini dan bukakanlah segala kesedihan hati ini, serta
berikanlah keridhaan ibu saya terhadap dosa yang telah saya lakukan kepadanya".
Saya kemudian berkata kepadanya: "Tuan, apa yang tuan perbuat sekarang dengan kondisi
tuan seperti ini, akan membuat semua jamaah haji terbakar. Saya pernah bermimpi bertemu dengan
Rasulullah Saw dan beliau bersabda: "Wahai Malik, janganlah kamu berputus asa dengan rahmat
(kasih sayang) Allah. Ketahuilah, bahwasannya Allah telah mengampuni dosa yang telah diperbuat
oleh Muhammad bin Harun al-Balkhi dan Allah telah mengabulkan semua permohonannya.
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Hanya saja, sampaikan kepadanya, bahwa ia kelak akan tinggal di dalam neraka selama 3 hari
menurut ukuran hari di dunia, sampai hati ibunya menjadi luluh dan memaafkan apa yang telah
diperbuat kepadanya. Setelah itu, ia dan ibunya akan masuk ke dalam surga".
Begitu selesai mendengar mimpi saya tadi, Muhammad bin Harun al-Balkhi akhirnya
meniggal dunia. Saya kemudian memandikan, mengkafani, menyalati dan menguburkan jenazahnya
bersama para jemaah haji lainnya".
3. Siksa Kubur Karena Durhaka Pada Orang Tua
Suatu hari Rasulullah Saw bersama dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah az-Zahra, Imam
Hasan dan Imam Husain pergi melewati kuburan Baqi'. Tiba-tiba Rasulullah dan keluarganya
mendengar teriakan dan meminta pertolongan dari salah satu kuburan di sana.
Rasulullah Saw kemudian mendekati kuburan tersebut sambil berkata: "Wahai hamba Allah,
dengan idzin Allah, keluarkan kepalamu!".
Tiba-tiba, kuburan tersebut terbelah dan keluarlah mayat seorang pemuda dengan muka yang
sangat hitam dan seluruh tubuhnya diikat dengan tali-tali dan rantai besi.
Rasulullah Saw kemudian bersabda: "Celaka kamu, apa yang telah kamu perbuat di dunia
dahulu?".
Pemuda itu menjawab: "Wahai Rasulullah, ibu saya tidak meridhai saya".
Rasulullah Saw bertanya kembali: "Memangnya apa yang telah kamu perbuat kepadanya?".
Pemuda itu menjawab: "Suatu hari ketika masuk ke rumah, isteri saya mengadu bahwa ibu
saya telah memperlakukannya kurang baik. Saat itu ibu saya sedang duduk di depan tungku sedang
memasak roti. Tanpa berpikir panjang, tiba-tiba saya berpihak kepada isteri saya dan akhirnya saya
pegang tubuh ibu lalu saya lemparkan ke dalam tungku.
Mendengar kegaduhan di dalam rumah, para tetangga akhirnya datang dan mencoba
mengeluarkan ibu saya yang sudah berada di dalam tungku. Akan tetapi meski tetangga dapat
mengeluarkannya, namun salah satu tangan dan buah dada ibu saya telah terbakar. Ibu saya
kemudian mengangkat buah dadanya yang sudah terbakar itu ke atas langit sambil berdoa: "Ya Allah,
Eukau adalah wakilku. Balaslah apa yang telah diperbuatnya kepadaku".
Wahai Rasulullah, setelah ibu saya berdoa tadi, umur saya tidak lebih dari tiga hari dan kini
saya disiksa di dalam kubur. Saya selalu menunggu kedatanganmu agar Anda mendoakan dan
memohonkan ampun atas dosa saya tadi".
Rasulullah Saw kemudian bersabda kepada para sahabatnya: "Hadirkan ibu pemuda ini
karena doa itu tidak akan dikabulkan tanpa ada keridhaan dari ibunya"
Para sahabat kemudian menghadirkan ibu pemuda tadi.
Setelah berada di hadapan, Rasulullah Saw kemudian bersabda: "Ibu, maafkanlah dosa
anakmu itu karena kini ia sedang disiksa di dalam kubur".
Ibunya berkata: "Tidak, saya tidak akan memaafkannya".
Rasulullah Saw kemudian bersabda kembali: "Kalau demikian anak ibu akan terus-terusan
disiksa di dalam kuburnya. Apakah ibu tidak merasa kasihan kepadanya?".
Setelah berpikir panjang, akhirnya ibu tadi memaafkan dosa anaknya itu. Rasulullah Saw
kemudian bersabda kembali: "Mengapa tadi ibu tidak memaafkannya dan kini memaafkannya?".
Ibu itu menjawab: "Tadinya saya tidak mau memaafkannya hanya saja saya melihat pintupintu langit terbuka, kemudian saya melihat para malaikat sedang menyeret dan mencambuk putra
saya dengan pecut-pecut dan rantai yang dipenuhi dengan api. Saya tidak tega melihat itu, dan
akhirnya saya memaafkannya".
Setelah ibunya memaafkan, kuburan pemuda itu akhirnya menjadi sepi dan tidak terdengar
teriakan lagi. (Kisah ini diambil dari Miftahul Janah: Qishash Haulal Umm).

4. Ditelan Bumi Lantaran Durhaka Kepada Orang Tua
Salah seorang ulama Bashrah pernah berkisah: "Suatu hari, saya bermaksud melaksanakan
ibadah haji. Di tengah perjalanan menuju Mekkah tiba-tiba saya bertemu dengan seorang pemuda
yang membawa sebuah tongkat dan sebuah tempat air minum yang terbuat dari kulit binatang.
Ketika hendak menghampirinya, tiba-tiba ia menjerit dan berteriak kemudian ia tenggelam dan
ditelan oleh tanah sementara yang tersisa hanyalah tongkat dan tempat air minumnya.
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Saya hampir tidak percaya dengan apa yang telah terjadi dan yang baru saja disaksikan, lalu
saya bertanya-tanya: "Ada apa? Mengapa bumi menelan pemuda tadi?".
Di tengah rasa heran tersebut, tiba-tiba saya melihat seorang kakek-kakek sudah sangat tua
sedang menuju ke arah di mana saya berdiri.
Begitu mendekat, ia bertanya: "Apakah anda melihat seorang pemuda yang membawa sebuah
tongkat dan tempat air minum?"
"Ya, saya melihatnya dan tongkat serta tempat air minum ini adalah miliknya", jawab saya
sambil menunjuk tongkat dan tempat air minum yang masih tergeletak tidak jauh dari tempat
tertelannya pemuda tadi.
Kakek itu kemudain bertanya kembali: "Apakah ia telah ditelah oleh bumi?".
"Ya, siapa yang menghabarkan kejadian tersebut kepada Tuan?", tanyaku penuh rasa heran.
Kakek itu kembali berkata: "Pemuda itu adalah anak saya, hanya saja dia anak yang durhaka.
Saya seringkali dibuatnya kesal sehingga saya betul-betul membencinya. Suatu hari dia pergi
meninggalkan Bahsrah tanpa memohon ijin terlebih dahulu. Saya kemudian berdoa, semoga Allah
tidak memisahkan dia dari negeri Bashrah dan semoga dia ditelan bumi. Dan kini ternyata, Allah
telah mengabulkan doa saya".
Saya hanya diam dan memperhatikan kisahnya. Dalam hati saya berkata:
"Sungguh manjur do'a orang tua itu, maka berhati-hatilah terhadapnya". (Diambil dari buku
Mashabih al-Qulub). Wallahu 'alam.
Qatamea, 01 Nopember 2009
Email: aepmesir@yahoo.com
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