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Kata Pengantar 

Segala puji bagi Allah. Kita senantiasa memuji dan meminta 
pertolongannya, serta meminta perlindungan kepada Allah dari segala 
keburukan diri dan kejelekan usaha kita. Barangsiapa yang diberi petunjuk 
oleh Allah maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barangsiapa 
yang disesatkan Allah maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. 
Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu baginya, 
dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Hamba dan Rasul Allah. 

Amma ba’du. 

Banyak di antara orang-orang baik, mulia dan bertakwa yang bertanya-
tanya, apa yang bisa kita persembahkan kepada orang tua setelah mereka 
meninggal? Bapak memiliki keutamaan, demikian pula ibu mempunyai 
keutamaan terhadap anaknya. Bapak memiliki hak dan ibu pun memiliki 
hak. Mereka telah mendidik dan memelihara kita sejak kecil hingga 
dewasa, sehingga tidak pantas bagi kita melupakan akan hak dan 
keutamaan mereka. 

Bagaimana kita bisa melupakan hak mereka, sementara mereka itu 
merupakan hak terbesar setelah hak kepada Allah dan Rasul-Nya. 
Bagaimana kita bisa melupakan hak mereka sedang Allah Swt. telah 
berfirman,  

4© |Ós% uρ y7 •/u‘ ω r& (#ÿρ ß‰ç7÷è s? Hω Î) çν$ −ƒ Î) È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ ·Ζ≈ |¡ôm Î)   

“Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan 
menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu 
bapakmu dengan sebaik-baiknya.” (Al-Isra [17]: 23) 

Demikian pula Allah Swt. berfirman,  

(#ρ ß‰ç6 ôã$#uρ ©!$# Ÿω uρ (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î)   

“Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya 
dengan sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-
bapak.” (An-Nisa’ [4]: 36) 

Demikian pula Allah Swt. berfirman,  

ö≅ è% (#öθ s9$ yè s? ã≅ ø?r& $ tΒ tΠ§ym öΝà6š/u‘ öΝà6øŠn= tæ ( ω r& (#θ ä.Îô³è@ ⎯Ïµ Î/ $ \↔ ø‹x© ( 

È⎦ ø⎪ t$ Î!≡uθ ø9$$ Î/uρ $ YΖ≈ |¡ôm Î)     
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“Katakanlah, ‘Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu 
oleh Tuhanmu, yaitu janganlah kamu mempersekutukan sesuatu 
dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak.’” (Al-
An’am [6]: 151) 

Dengan demikian, suatu keharusan untuk berbuat baik terhadap orang 
tua semasa hidupnya maupun setelah wafatnya. Maka sebagai jawaban atas 
pertanyaan orang-orang yang baik dan beriman yang mengatakan, apa 
yang bisa kita perbuat untuk kedua orang tua setelah wafatnya? Saya 
mengatakan bahwa inilah di antara jalan kebaikan dan perbuatan baik 
yang sampai pahalanya kepada kedua orang tua dengan seizin Allah. Allah 
akan mengangkat derajat kedua orang tua dengan kebaikan anaknya, 
menghapuskan dosanya dan menempatkan dalam keluasan surga. 

Kami menyebutkan bahwa di antara yang pantas dilakukan bagi yang 
mengalami sakaratul maut adalah mentalkin dengan ucapan la ilaha 
illallah, sebagaimana sabda Rasulullah Saw.,  

“Talkinlah orang yang mengalami sakarat di antara kalian dengan  la 
ilaha illallah.” (HR. Muslim) 

Demikian pula kami menyebutkan bahwa orang yang hadir, sebaiknya 
memperbanyak doa terhadap orang yang mengalami sakaratul maut dan 
terhadap diri mereka. Karena ketika itu malaikat mengamini apa yang 
mereka ucapkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadits Ummu Salamah. Ia 
berkata bahwa Rasulullah Saw. datang ketika Abu Salamah mengangkat 
pandangannya (meninggal), kemudian beliau memejamkan mata Abu 
Salamah lalu berkata, “Sesungguhnya jika ruh dicabut, maka mata 
memandang kemana perginya.” Setelah itu terjadi kegaduhan pada 
keluarga Abu Salamah. Maka Rasulullah Saw. berkata, “Janganlah diri 
kalian berdoa kecuali pada kebaikan, karena sesungguhnya malaikat 
mengaminkan apa yang kalian ucapkan.” Setelah itu beliau berkata, “Ya 
Allah, ampunilah Abu Salamah dan angkatlah derajatnya bersama dengan 
orang-orang yang mendapat petunjuk, dan gantikanlah keturunannya yang 
lebih setelah meninggalnya, dan ampunilah kami dan kepadanya wahai 
Tuhan semesta alam, luaskanlah kuburnya, dan terangilah kuburannya.” 
Lalu Malaikat menyaksikan hal itu. 

Untuk menenangkan orang yang beriman atas meninggalnya keluarga 
mereka yang saleh, hendaklah mengingat firman Allah Swt., 

¨β Î) š⎥⎪Ï% ©!$# (#θ ä9$ s% $ oΨ š/u‘ ª!$# §ΝèO (#θ ßϑ≈s)tFó™ $# ãΑ̈”t∴tG s? ÞΟÎγ øŠn= tæ èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ω r& 

(#θ èù$ sƒ rB Ÿω uρ (#θ çΡt“ øt rB (#ρ ãÏ±÷0 r&uρ Ïπ ¨Ψ pgø:$$ Î/ ©ÉL ©9$# óΟçFΖä. šχρß‰tãθè? ∩⊂⊃∪   ß⎯øt wΥ 

öΝä.äτ !$ uŠÏ9÷ρ r& ’Îû Íο 4θ uŠys ø9$# $ u‹÷Ρ‘‰9$# ’ Îûuρ Íο tÅz Fψ$# ( öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ þ‘ÏStG ô±n@ öΝä3Ý¡àΡr& 

öΝä3s9uρ $ yγŠ Ïù $ tΒ tβθãã £‰s? ∩⊂⊇∪   Zω â“ çΡ ô⎯ÏiΒ 9‘θàxî 8Λ⎧ Ïm §‘ ∩⊂⊄∪     
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“Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan, ‘Tuhan kami ialah 
Allah,’ kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka 
Malaikat akan turun kepada mereka (dengan mengatakan), 
‘Janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu merasa sedih, 
dan bergembiralah kamu dengan (memperoleh) surga yang telah 
dijanjikan Allah kepadamu. Kamilah Pelindung-pelindungmu dalam 
kehidupan dunia dan di akhirat, di dalamnya kamu memperoleh apa 
yang kamu inginkan dan memperoleh (pula) di dalamnya apa yang 
kamu minta. Sebagai hidangan (bagimu) dari (Tuhan) Yang Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang.’” (Fushilat [41]: 30-32) 

Demikian pula menenangkan mereka dengan firman Allah,  

Iω r& χÎ) u™!$ uŠÏ9÷ρ r& «!$# Ÿω ê’öθ yz óΟÎγ øŠn= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθ çΡt“ øt s† ∩∉⊄∪   š⎥⎪ Ï% ©!$# 

(#θ ãΖtΒ#u™ (#θçΡ% Ÿ2 uρ šχθà)−G tƒ ∩∉⊂∪     

“Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu, tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. (Yaitu) 
orang-orang yang beriman dan mereka selalu bertakwa.” (Yunus 
[10]: 62-63) 

Mereka tidak khawatir terhadap masa depan. 

Mereka tidak bersedih terhadap yang telah hilang. 

Demikian pula untuk menenangkan orang yang beriman atas 
meninggalnya keluarga mereka yang Mukmin, Nabi Saw. bersabda,  

“Sesungguhnya hamba yang beriman jika hendak meninggal dunia 
dan akan menghadap akhirat, padanya malaikat turun dari langit 
dengan wajah yang putih. Wajah mereka bagaikan matahari. Mereka 
membawa kain kafan dan wewangian dari Surga hingga mereka 
duduk sejauh pandangan matanya. Setelah itu malaikat maut datang 
dan duduk di dekat kepalanya lalu berkata, ‘Wahai jiwa yang tenang! 
Keluarlah kepada ampunan dan keridhaan Tuhanmu.’ Ruh itu keluar 
seperti air yang mengalir dari bibir tempat air minum. Kemudian 
malaikat maut mengambilnya. Jika malaikat telah mengambilnya 
maka dia tidak akan melepaskannya sekejap mata. Kemudian 
malaikat-malaikat yang lain mengambil ruh tersebut dan 
meletakkannya di dalam kafan dan kotak wewangian, lalu ruh 
tersebut keluar dari kotak itu dan beraroma misik yang sangat harum 
yang ada di muka bumi.’”  

Nabi Muhammad berkata,  

“Lalu malaikat-malaikat membawanya ke langit. Setiap kali melewati 
sekumpulan malaikat, mereka berkata, ‘Ruh siapakah yang 
mengeluarkan aroma wangi ini?’ “Malaikat yang membawa ruh 
berkata, ‘Kepunyaan fulan bin fulan.’ Mereka menyebut nama paling 
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bagus yang pernah mereka dengar ketika di dunia. Malaikat yang 
membawa ruh terus berjalan hingga sampai pada langit dunia. 
Ketika berada di langit dunia, mereka meminta kepada malaikat 
penjaga langit untuk dibukakan pintu langit. Lalu malaikat penjaga 
langit pun membukanya dan mengantarnya pada setiap langit 
berikutnya, sampai pada langit ketujuh, lalu Allah Swt. berfirman, 
‘Tulislah amalan hambaku dalam illiyyin (kitab amalan) kemudian 
kembalikanlah ke bumi. Sesungguhnya Aku menciptakan dan 
mengembalikannya, kemudian Aku keluarkan kembali.’ Maka ruh 
itu dikembalikan kepada jasadnya, lalu didatangi oleh dua malaikat 
dan mendudukkannya, kemudian malaikat itu bertanya padanya, 
‘Siapa Tuhanmu?’ Dia menjawab, ‘Allah Tuhanku.’ Malaikat 
bertanya, ‘Apa Agamamu?’ Dia menjawab, ‘Agamaku Islam.’ 
Malaikat bertanya, ‘Siapa Rasul yang diutus kepadamu?’  Dia 
menjawab, ‘Dia Rasul Allah.’ Malaikat bertanya, ‘Siapa yang 
mengajarmu?’ Dia menjawab, ‘Aku membaca kitab Allah, lalu aku 
beriman dan percaya padanya.’  Kemudian Allah berseru di langit 
bahwa hambanya benar, maka berilah permadani dan pakaian dari 
Surga, serta bukakanlah pintu surga baginya. Lalu diberi bau dan 
keharuman Surga, serta kuburannya diluaskan sejauh pandangan 
mata. Kemudian ia didatangi oleh orang yang berparas gagah, indah 
pakaiannya, harum baunya lalu berkata, ‘Aku menggembirakan 
kamu demi Yang mempermudah bagimu pada hari yang dijanjikan 
padamu.’ Dia menjawab, ‘Kamu siapa? Datang membawa berita 
baik.’Orang yang datang menjawab, ‘Aku adalah amal baikmu.’ Dia 
berkata, ‘Ya Allah! laksanakanlah kiamat hingga aku bisa kembali 
pada keluarga dan hartaku.’” Adapun jika kematian keluarga mereka 
karena sakit perut, terbakar, wabah, ditimpa rumah yang roboh, 
tertabrak mobil lalu mati, atau perempuan yang mati dalam keadaan 
nifas, maka keluarga mereka dapat ditenangkan dengan sabda 
Rasulullah Saw. yang mengatakan, ‘Orang yang mati syahid ada 
lima, yaitu orang yang meninggal karena wabah, sakit perut, 
tenggelam, tertimpa runtuhan, dan mati syahid di jalan Allah.’” (HR. 
Bukahri dan Muslim)  

Dalam riwayat Malik dan Abu Daud serta selainnya, dari hadits Jabir 
bin Utaik disebutkan, “Orang yang mati syahid ada tujuh selain terbunuh 
di jalan Allah.” kemudian menyebutkan seperti pada hadits di atas dan 
menambahkan, “Dan orang yang bernanah pada bagian perut, perempuan 
yang mati dan yang sedang hamil.“ (HR. Malik dan Abu Daud) 

Adapun jika mati syahid dalam medan perang melawan orang kafir, 
maka keluarga dapat ditenangkan dengan mengatakan bahwa mereka yang 
meninggal itu mendapatkan pahala yang besar dan kehidupan yang kekal. 
Allah Swt. berfirman,  
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Ÿω uρ ¨⎦ t⎤|¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è= ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™!$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y—öãƒ 

∩⊇∉®∪   t⎦⎫Ïm Ìsù !$ yϑ Î/ ãΝßγ9s?# u™ ª!$# ⎯ÏΒ ⎯Ï& Î#ôÒ sù tβρçÅ³ö; tG ó¡o„ uρ t⎦⎪ Ï% ©!$$ Î/ öΝs9 (#θà)ys ù= tƒ 

ΝÍκÍ5 ô⎯ÏiΒ öΝÎγ Ïù= yz ω r& ì∃öθ yz öΝÍκö n= tæ Ÿω uρ öΝèδ šχθçΡt“ ós tƒ ∩⊇∠⊃∪   * tβρ çÅ³ö; tG ó¡o„ 

7π yϑ ÷èÏΖÎ/ z⎯ÏiΒ «!$# 9≅ ôÒsùuρ ¨βr&uρ ©!$# Ÿω ßìŠÅÒ ãƒ tô_ r& t⎦⎫ÏΖÏΒ ÷σßϑ ø9$# ∩⊇∠⊇∪     

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan 
mendapat rezeki. Mereka dalam keadaan gembira disebabkan 
karunia Allah yang diberikan-Nya kepada mereka, dan mereka 
bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang 
yang belum menyusul mereka, bahwa tidak ada kekhawatiran 
terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. Mereka 
bergirang hati dengan nikmat dan karunia yang besar dari Allah, dan 
bahwa Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang 
beriman.” (Ali Imran [3]: 169-171) 

Demikian pula firman Allah Swt.,  

Ÿω uρ (#θ ä9θ à)s? ⎯yϑ Ï9 ã≅ tFø)ãƒ ’ Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# 7N≡uθ øΒ r& 4 ö≅t/ Ö™!$ u‹ôm r& ⎯Å3≈ s9uρ ω 
šχρ ããè ô±n@ ∩⊇∈⊆∪     

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang 
gugur di jalan Allah, (bahwa mereka itu) mati, bahkan (sebenarnya) 
mereka itu hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya.” (Al-Baqarah [2]: 
154) 

Di sana terdapat tempat yang mulia serta derajat dan surga yang tinggi. 

Ruh yang berada dalam surga bebas bergerak kemanapun ia kehendaki. 

Diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Masruq berkata bahwa kami 
pernah bertanya kepada Abdullah bin Mas‘ud tentang firman Allah Swt.,  

Ÿω uρ ¨⎦ t⎤|¡øt rB t⎦⎪ Ï% ©!$# (#θ è=ÏFè% ’Îû È≅‹ Î6 y™ «!$# $ O?≡uθ øΒ r& 4 ö≅ t/ í™!$ uŠôm r& y‰Ψ Ïã óΟÎγ În/u‘ tβθ è% y— öãƒ  

“Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan 
Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan 
mendapat rezeki.” (Ali Imran [3]: 169)  

Ibnu Mas’ud menjawab, “Sesungguhnya aku telah menanyakan hal itu 
kepada Rasulullah Saw. dan beliau mengatakan,  
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“Ruh mereka berada dalam perut burung Khudhr, memiliki pelita 
yang tergantung di Arasy, bebas bergerak di surga sesuai 
keinginannya, kemudian kembali kepada pelita tersebut. Setelah itu 
Tuhan mendatangi mereka lalu berkata, ‘Apakah kamu 
menginginkan sesuatu?’ Mereka berkata, ‘Apa lagi yang kami 
inginkan? Sedang kami bebas bergerak di surga sesuai keinginanku.’ 
Allah melakukan hal itu sebanyak tiga kali. Ketika mereka melihat 
bahwa mereka mesti meminta, maka mereka berkata, ‘Wahai 
Tuhanku! Kami ingin Engkau mengembalikan ruh kami pada jasad 
kami, kemudian berperang pada jalan-Mu sekali lagi. Ketika Allah 
melihat tidak ada gunanya maka mereka dibiarkan.’” 

Demikian pula bahwa orang yang mati syahid dapat memberi syafaat 
terhadap kerabat dan aman pada hari kebangkitan dari kubur. 
Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selainnya dari hadits Al-
Miqdam bin Ma‘dikarb berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda,  

“Orang yang mati syahid memperoleh enam hal di sisi Allah, yaitu 
diampuni dosanya pada tetesan darah pertama, melihat tempatnya di 
Surga, bebas dari siksa kubur, dan aman pada hari kebangkitan dari 
kubur, diletakkan mahkota kewibawaan dari yukut di atas kepalanya, 
dikawinkan dengan tujuh puluh dua bidadari, dan dapat  memberi 
safaat tujuh puluh orang kerabatnya.” (HR. At-Tirmidzi dan Ibnu 
Majah) 
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Hal-hal yang Bermanfaat bagi 
Orang Tua Setelah Wafat 

1. Tidak Meratapinya Ketika Meninggal 

Wahai kaum wanita, hindarilah meratapi kedua orang tuamu ketika 
meninggal. Dalam hadits berikut ini terdapat pelajaran. 

Diriwayatkan oleh Muslim dalam shahihnya dari hadits Abu Malik al-
Asy’ari r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda,  

“Terdapat empat kejahiliyahan dalam umat yang mereka belum 
meninggalkannya, yaitu berbangga dengan leluhur, mencela 
keturunan, meminta hujan melalui bintang, dan meratap.” (HR. 
Muslim)  

Dalam riwayat lain disebutkan,  

“Jika orang yang meratap tidak bertaubat sebelum matinya, maka 
pada hari kiamat ia dibangkitkan dengan baju kurung dari ter dan 
pakaian dari sarung pedang.”    

Dalam riwayat Ahmad disebutkan,  

“Jika Orang yang meratap tidak bertaubat sebelum matinya, maka ia 
dibangkitkan pada hari kiamat dengan baju kurung dari ter, 
kemudian dididihkan di atasnya pakaian dari api yang bergejolak.” 

Diriwayatkan pula oleh Hakim dengan lafal,  

“Terdapat empat kejahiliyahan dalam umat yang mereka belum 
meninggalkannya, yaitu berbangga dengan leluhur, mencela 
keturunan, meminta hujan melalui bintang, dan meratapi mayat. 
Orang yang meratap jika tidak bertaubat sebelum matinya ia 
dibangkitkan pada hari kiamat dengan baju kurung dari ter 
kemudian didihkan diatasnya pakaian dari api yang bergejolak.” 

Kemudian disebutkan dalam suatu hadits bahwa ratapan terhadap 
orang yang meninggal akan memasukkan setan ke dalam rumah, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Ummu 
Salamah r.a. bahwa ia berkata, “Ketika Abu Salamah meninggal, aku 
berkata, ‘Berada di tempat yang asing dan mati pada tempat yang asing.’1 
Aku akan menangis dengan meratap, dan aku sudah bersiap menangisinya. 
Kemudian datang seorang perempuan dari Sha‘id yang ingin membantuku 
dalam menangis dan meratap, maka Rasulullah Saw. datang dan berkata, 

                                                      
1 Maksudnya adalah karena Abu Salamah berasal dari Mekah dan meninggal di Madinah  
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‘Apakah kamu ingin memasukkan setan ke dalam rumah, yang telah diusir 
oleh Allah?’ Rasululah Saw. mengucapkannya dua kali sehingga aku 
berhenti menangis. Demikian pula bahwa Nabi Saw. kadang mengambil 
baiat untuk meninggalkan ratapan, sebagaimana diriwayatkan oleh 
Bukhari dan Muslim dari hadits Ummu Athiyah r.a., ia berkata bahwa 
Rasulullah Saw. membaiat kami untuk tidak meratap, dan tidak ada 
perempauan di antara kami yang melaksanakannya kecuali lima orang, 
yaitu: Ummu Sulaim, Ummu al-‘Ila’, Putri Abu Samrah (istri Mua‘adz), dan 
dua perempuan lainnya. Atau putri Samrah, istri Mu‘adz dan seorang 
perempuan lainnya.”  

2. Berhati-hatilah Karena Sesungguhnya Orang Mati 
Akan Disiksa dengan Ratapan Anda 

Orang yang meninggal akan mendapat siksaan jika meratapinya, oleh 
karena itu maka berhati-hatilah dalam meratap. Khususnya, jika ratapan 
itu sudah menjadi tradisi. 

Disebutkan dalam Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits Umar r.a. 
dari Nabi Saw. bersabda,  

“Orang mati akan disiksa di kuburan karena ada yang meratapinya.” 
(HR. Bukhari dan Muslim)  

Dalam riwayat lain disebutkan,  

“Sesungguhnya Orang mati akan disiksa karena ditangisi oleh 
keluarganya.” (HR. Bukhari dan Muslim)  

Tangisan yang dimaksud dalam hadits ini ialah tangisan yang disertai 
ratapan. Wallahu a’lam. 

Dalil yang menunjukkan hal tersebut sangat banyak, akan tetapi saya 
hanya menyebutkan salah satu di antaranya saja. Yaitu hadits yang 
diriwayatkan Bukhari dari hadits Anas r.a., ia berkata, “Aku masuk 
bersama dengan Rasulullah Saw. kepada Abi Saif al-Qayyin. Dia adalah 
suami yang menyusui Ibrahim. Lalu Rasulullah Saw. mengambil Ibrahim 
kemudian menciumnya. Setelah itu aku masuk dan Ibrahim sedang 
menghembuskan napasnya, sehingga membuat kedua mata Rasululullah 
Saw. mengeluarkan air mata. Maka Abdurrahman bin Auf r.a. berkata 
padanya, ‘Kamu juga bersedih wahai Rasulullah!’ 

“Rasulullah berkata, ‘Wahai Ibnu Auf! itu adalah kelembutan hati 
bapak terhadap anak.’” Kemudian diikuti oleh yang lainnya, maka 
Rasulullah Saw. bersabda,  

“Sesungguhnya mata menangis dan hati bersedih, dan kami tidak 
bisa mengucapkan kecuali yang diridhai Tuhan kami, dan 
sesungguhnya kematianmu wahai Ibrahim sungguh menyedihkan 
mereka.” (HR. Bukhari) 
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3. Memandikan Mayat dengan Baik 

Ketika memandikan mayat, Rasulullah Saw. memulai dengan bagian 
kanan dan bagian wudhu, kemudian menyiramkan air pada semua badan 
dengan menggunakan daun bidara pada mandi pertama, yang kemudian 
menggunakan kafur (minyak wangi) pada mandi yang terakhir.”2  Jika 
tidak ada daun bidara dan kapur, boleh dengan menggunakan apa yang 
dapat menggantikannya. 

Pilihlah orang yang bisa menjaga amanah dan tahu cara memandikan 
mayat untuk memandikan mayat keluarga. Jika ibu Anda yang meninggal, 
maka pilihkanlah wanita salehah yang tahu cara memandikan mayat untuk 
memandikannya.  

Tutupilah segala yang nampak (berupa aib) pada kedua orang tua dan 
semua orang mati ketika memandikannya, dan jangan beberkan kepada 
orang tentang apa yang nampak dari mereka. Seorang Mukmin terhormat 
ketika masih hidup maupun setelah meninggalnya. 

4. Mengkafani Kedua Orang Tua dengan Baik 

Demikian pula ketika mengkafani kedua orang tua hendaklah dengan 
baik tanpa berlebihan. 

Diriwayatkan dalam shahih Muslim melalui jalur Abu Az-Zubair 
bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah bercerita bahwa Nabi Saw. 
menyampaikan khutbah pada suatu hari, lalu beliau menyebutkan seorang 
laki-laki yang dari sahabatnya meninggal, kamudian dikafani dengan kain 
kafan yang sempit (tidak cukup untuk membalut), kemudian dikuburkan 
pada malam hari lalu Rasulullah Saw. melarang untuk menguburkan 
seseorang pada malam hari hingga ia menshalatinya kecuali jika terpaksa. 
Kemudian Rasulullah Saw. bersabda,  

“Jika seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, hendaklah 
memperbaiki cara mengkafaninya.”    

                                                      
2 Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur Ayub dari Muhammad bin Sirin dari 

Ummu Athiyah r.a. yang berkata bahwa Rasulullah Saw. masuk kepada kami, dan aku sedang 
memandikan putrinya lalu beliau berkata, “Mandikanlah tiga kali atau lima kali atau lebih dengan daun 
bidara dan gunakan kafur (minyak wangi) pada mandi yang terakhir, jika selesai maka azankan 
padanya.” Ketika kami selesai mengazankannya, Rasulullah Saw. memberi kain kepada kami seraya 
berkata, “Bungkuskan pada bagian bawah badannya.” 

Abu Ayub berkata bahwa Hafshah bercerita padaku seperti hadits Muhammad. Dalam hadits 
Hafshah disebutkan, “Mereka memandikanlah dengan ganjil.” Dalam hadits tersebut juga disebutkan, 
“Tiga kali atau lima kali atau tujuh kali.” Demikian pula disebutklan dalam hadits tersebut, “Mulailah 
dengan bagian kanannya dan bagian wudhu.” Ummu Athiyah juga menyebutkan, “Aku menyisirnya 
tiga kali.” 

Dalam riwayat An-Nasa’i disebutkan, “Mereka memandikan dengan ganjil, tiga kali, atau lima 
kali, atau tujuh kali.”          
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5. Menshalatkan dan Mendoakan Kedua Orang Tua 
Ketika Meninggal 

Bertekadlah menshalatkan kedua orang tua ketika meninggal dan ikhlas 
mendoakannya, serta berusaha semaksimal mungkin agar banyak yang 
menshalatinya. Disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Aisyah r.a. 
dari Nabi Saw. berkata,  

“Tidak ada seorang yang meninggal dunia, kemudian dishalati oleh 
kaum Muslimin sebanyak seratus orang dan memintakan syafaat 
padanya kecuali ia diberi syafaat padanya.” (HR. Muslim) 

Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Kuraib, mantan 
budak Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas, bahwa anak beliau meninggal 
di Qudaid atau di Usfan. Kemudian Ibnu Abbas berkata, “Wahai Kuraib, 
Lihatlah! Orang-orang telah berkumpul.” Kuraib berkata, “Kemudian aku 
keluar, ternyata orang-orang telah berkumpul untuk menshalatinya. Lalu 
aku memberitahu Ibnu Abbas, kemudian beliau berkata, “Kamu 
mengatakan ada empat puluh orang?” Aku menjawab, “Ya.” Setelah itu 
beliau berkata, “Keluarkanlah jenazah ini untuk dishalati, sesungguhnya 
aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda,  

“Tidak ada seorang Muslim yang meninggal lalu disahalati 
jenazahnya oleh empat puluh orang yang tidak mempersekutukan 
sesuatu dengan Allah, melainkan Allah akan memperkenankan 
syafaat mereka terhadap yang meninggal.” (HR. Muslim)     

Jika seorang anak memungkinkan untuk menshalati bapak atau ibunya 
sebagai imam dalam shalat, boleh dilaksanakannya selama tidak terdapat 
imam yang ditunjuk oleh kaum Muslimin, atau yang menempati posisinya. 

Adapun dalil yang menunjukkan dibolehkannya seorang anak 
menshalati kedua orang tuanya sebagai imam adalah firman Allah Swt.,  

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ (#θ ãΖtΒ#u™ -∅ ÏΒ ß‰÷è t/ (#ρ ãy_$ yδ uρ (#ρ ß‰yγ≈ y_ uρ öΝä3yè tΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù óΟä3ΖÏΒ 4 

(#θ ä9'ρ é&uρ ÏΘ% tnö‘ F{$# öΝåκÝÕ÷è t/ 4’ n< ÷ρ r& <Ù ÷èt7Î/ ’Îû É=≈ tFÏ. «!$#     

“Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya 
lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di 
dalam Kitab Allah.” (Al-Anfal [8]: 75) 

Kebanyakan anak lebih ikhlas dari pada dalam mendoakan kedua orang 
tuanya, dan Allah Swt. mengetahui hal itu.     
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6. Menguburkan Kedua Orang Tua di Samping Kuburan 
Orang Saleh 

Bertekad menguburkan kedua orang tua di samping kuburan orang 
saleh. Kaum Muslimin memiliki kuburan khusus, demikian pula halnya 
dengan orang-orang kafir. Menjelang wafat Musa a.s., beliau meminta 
kepada Tuhannya untuk di dekatkan Baital Makdis dengan jarak sejauh 
lemparan batu, karena Baital Makdis belum ditaklukkannya. Oleh karena 
itu, ia meminta kepada Allah agar didekatkan padanya. 

Demikian pula halnya dengan Umar bin Khaththab, Amirul Mukminin 
yang meminta izin kepada Aisyah agar dikuburkan di samping sahabatnya, 
Rasulullah Saw. dan Abu Bakar r.a. 

Adapun hadits yang menunjukkan permintaan Musa a.s. kepada 
Tuhannya agar didekatkan pada Baitul Makdis dengan jarak sejauh 
lemparan batu, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Abu 
Hurairah. Ia berkata, “Malaikat maut diutus kepada Musa a.s., ketika ia 
datang padanya, Musa memukulnya hingga matanya tercungkil sehingga ia 
kembali kepada Tuhannya dan berkata, ‘Engkau mengutus aku kepada 
hamba yang belum mau mati.’ Lalu Allah mengembalikan matanya 
kemudian berfirman, ‘Kembalilah! dan katakan padanya agar meletakkan 
tangannya pada punggung sapi, apa yang ditutup tangannya pada setiap 
bulu sama dengan satu tahun umur.’ Malaikat maut berkata, ‘Kemudian, 
apa yang terjadi setelah itu, hidup atau mati?’ Allah berfirman, ‘Kemudian 
mati.’ Maka ketika mendekati ajal, Musa meminta kepada Allah agar 
didekatkan pada Baital Makdis dengan jarak sejauh lemparan batu. 
Rasulullah Saw. berkata, ‘Kalau saja aku di sana niscaya akan aku 
tunjukkan pada kalian kuburannya di pinggir jalan di bawah pasir 
merah.’” 

Demikian pula diriwayatkan oleh Muslim melalui jalur Hamman bin 
Munabbih, ini diceritakan Abu Hurairah pada kami dari Rasulullah Saw., 
kemudian menyebutkan haditsnya, bahwa Rasulullah Saw. berkata,  

“Malaikat maut datang kepada Musa kemudian berkata padanya, 
‘Penuhilah panggilan Tuhanmu (mati).’ Lalu Musa a.s. memukul 
mata Malaikat maut hingga tercungkil. Maka malaikat maut kembali 
kepada Allah dan berkata, ‘Sesunggunya Engkau mengutus aku 
kepada hamba-Mu yang belum mau mati, dan ia mencungkil 
mataku.’ Lalu Allah mengembalikan matanya kemudian berfirman, 
‘Kembalilah kepada hambaku dan katakan padanya, apakah kamu 
ingin hidup? Jika kamu ingin hidup maka letakkan tanganmu pada 
punggung sapi, dan setiap helai rambut yang ditutup tanganmu 
maka kamu akan hidup selama setahun itu.’ Musa berkata, 
‘Kemudian apa yang terjadi setelah itu?’ Malaikat berkata, ‘Setelah 
itu kamu meninggal.’ Maka ketika mendekati ajalnya, ia berkata, 
‘Wahai Tuhanku! Dekatkan aku pada Baital Makdis dengan jarak 
sejauh lemparan batu.’” 
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Rasulullah Saw. berkata,  

“Demi Allah! Kalau saja aku di sana niscaya akan kutunjukkan pada 
kalian kuburannya dipinggir jalan di bawah pasir merah.” (HR. 
Muslim)    

Adapun hadits yang menunjukkan permintaan Umar r.a. agar 
dikuburkan di samping Rasulullah Saw. adalah hadits yang diriwayatkan 
oleh Bukhari melalui jalur Umar bin Maimun. 

Dalam hadits itu disebutkan bahwa Umar berkata kepada Abdullah bin 
Umar, “Pergilah kepada Aisyah Ummul Mukminin dan katakan, ‘Umar 
menyampaikan salam padamu –jangan kamu katakan Amirul Mukminin, 
karena sekarang aku bukan lagi Amirul Mukminin- dan katakan bahwa 
Umar bin Khaththab minta izin untuk dikuburkan bersama dengan kedua 
sahabatnya.’” Ibnu Umar kemudian mengucapkan salam dan meminta izin, 
lalu masuk. Ketika itu ia mendapati Aisyah sedang duduk dan menangis. 
Ibnu Umar kemudian berkata, “Umar bin Khaththab mengucapkan salam 
padamu, dan minta izin untuk dikuburkan berdampingan dengan 
sahabatnya.” Aisyah menjawab, “Aku menginginkannya karena diriku, dan 
aku akan berlaku lembut padanya hari ini atas diriku.” Ketika Ibnu Umar 
kembali dari Aisyah. Orang-orang berkata bahwa Abdullah bin Umar telah 
datang. Ketika itu Umar berkata, “Bangunkan aku.” Ia kemudian 
disandarkan kepada seseorang, lalu berkata, “Bagaimana?” Ibnu Umar 
menjawab, “Seperti yang kamu inginkan wahai Amirul Mukminin. Ia 
mengizinkan.” Umar berkata, “Alhamdulillah, tidak ada sesuatu yang lebih 
penting bagiku dari pada hal itu. Jika aku meninggal maka bawalah aku 
padanya, kemudian ucapkan salam lalu katakan, ‘Umar bin Khaththab 
minta izin.’ Jika ia mengizinkan padaku maka masukkanlah aku dan jika 
menolakku maka bawalah aku pada  kuburan kaum Muslimin.’”   

7. Memintakan Ampun Bagi Orang Tua Setelah 
Menguburkannya 

Jika Anda telah menguburkan kedua orang tua, maka berdirilah dan 
memintakan ampunan kepada Allah untuknya, serta meminta keteguhan 
kepada Allah. Diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang baik dari 
Amirul Mukminin Usman bin Affan r.a., ia berkata bahwa Nabi Saw. jika 
selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri seraya berkata,  

“Mintakanlah ampunan untuk saudaramu, dan mintakanlah 
keteguhan karena sesungguhnya sekarang ia sedang ditanya.” (HR. 
Abu Daud) 

8. Mengingatkan Terhadap Pintu Kebaikan Terhadap 
Orang Tua 

Kami kembali mengingatkan orang yang luput berbuat baik kepada 
kedua orang tua semasa hidupnya, masih memiliki kesempatan untuk 
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berbuat baik padanya. Jalan dan pintu kebaikan masih terbuka, dan 
Tuhanmu Maha Pengampun terhadap hambanya yang bertaubat. 

9. Memintakan Ampun Bagi Kedua Orang Tua 

Nabi Nuh a.s. pernah berdoa memintakan ampun untuk kedua orang 
tuanya sebagaimana disebutkan dalam al-Quran,  

$ £ϑ ÏiΒ öΝÍκÉJ≈ t↔ ÿ‹ÏÜyz (#θ è% Íøîé& (#θ è= Åz ÷Šé'sù #Y‘$tΡ óΟn= sù (#ρ ß‰Ågs† Μçλm; ⎯ÏiΒ ÈβρßŠ «!$# #Y‘$ |ÁΡr&     

“Ya Tuhan! ampunilah aku, ibu bapakku, orang yang masuk ke 
rumah-Ku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki 
dan perempuan. dan janganlah Engkau tambahkan bagi orang-orang 
yang zalim itu selain kebinasaan.” (Nuh [71]: 28) 

Allah Swt. juga menganjurkan untuk mendoakan kedua orang tua, 
sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya,  
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“Ucapkanlah, ‘Wahai Tuhanku, kasihilah mereka berdua, 
sebagaimana mereka berdua Telah mendidik aku waktu kecil.” (Al-
Isra [17]: 24) 

Nabi Saw. bersabda,  

“Jika seseorang meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 
melalui tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, 
atau anak saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim) 

Nabi Saw. bersabda,  

“Allah azza wajalla akan mengangkat derajat di surga bagi hamba 
yang saleh, lalu ia (hamba) berkata, ‘Wahai Tuhanku, dari mana aku 
mendapatkan ini?’ Lalu Allah berfirman, ‘Dari permintaan ampunan 
anakmu bagimu.’” (HR. Ahmad)  

Oleh karena itu, hendaklah seseorang mengikutsertakan orang tua 
dalam doanya. Ia mendoakan untuk kedua orang tuanya seperti ia 
mendoakan dirinya sendiri, memintakan ampun untuk kedua orang seperti 
meminta ampun untuk dirinya sendiri.3  

                                                      
3 Kecuali jika kedua orang tuanya musyrik, maka tidak boleh mendoakan untuknya. Allah Swt. 

berfirman, “Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman memintakan ampun bagi 
orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabat, sesudah jelas bagi 
mereka, bahwasanya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Dan permintaan 
ampun dari Ibrahim  untuk bapaknya tidak lain hanyalah karena suatu janji yang telah diikrarkannya 
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10. Melunasi Hutang Kedua Orang Tua 

Ketika orang tua memiliki utang semasa hidupnya, maka hendaklah 
Anda melunasinya sesuai dengan kemampuan Anda. Jika ia memiliki 
warisan hendaklah tidak membagikannya, maka sebelum semua hutangnya 
dilunasi sebagaimana firman Allah Swt., “Sesudah dipenuhi wasiat yang 
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya.” (An-Nisa [4]: 12)  

Saking kerasnya urusan hutang tersebut sampai Rasulullah tidak mau 
menshalati orang yang memiliki hutang sebelum dilunasi hutangnya. 

Disebutkan dalam Shahih Bukhari dari hadits Salamah bin Al-Akwa’ 
r.a. berkata, “Kami sedang duduk di sisi Nabi Saw., kemudian datang suatu 
jenazah lalu sahabat berkata, ‘Shalatilah dia.’”  

Maka Nabi Saw. bertanya, “Apakah ia memiliki hutang?”  Sahabat 
menjawab, “Tidak.”  

Kemudian Nabi bertanya lagi, “Apakah ia meninggalkan sesuatu?”  

Sahabat menjawab, “Tidak.” Maka Nabi Saw. menshalatinya.” 

Setelah itu datang jenazah yang lain, lalu sahabat berkata, “Wahai 
Rasulullah! Shalatilah dia.” 

Rasulullah bertanya, “Apakah ia memiliki hutang?” Lalu dikatakan, 
“Ya, ia memiliki hutang.” 

Rasulullah bertanya kembali, “Apakah ia meninggalkan sesuatu?” 

Sahabat menjawab, “Ia meninggalkan tiga Dinar.” Maka Rasulullah 
menshalatinya. 

Setelah itu datang jenazah yang ketiga. Sahabat berkata, “Shalatilah 
dia.” 

Maka Nabi bertanya, “Apakah ia meninggalkan sesuatu?”  

Sahabat menjawab, “Tidak.” 

Kemudian Nabi Saw. bertanya lagi, “Apakah ia memiliki hutang?”  
Sahabat menjawab, “Tiga Dinar.”  

Nabi Saw. berkata, “Shalatilah sahabatmu.” 

Kemudian Abu Qatadah berkata, “Shalatilah dia wahai Rasulullah! Aku 
yang akan membayarkan hutangnya.” Maka Rasulullah menshalatinya.” 
(HR. Bukhari) 

                                                                                                                              
kepada bapaknya itu. Maka, tatkala jelas bagi Ibrahim bahwa bapaknya itu adalah musuh Allah, maka 
Ibrahim berlepas diri dari padanya. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang yang sangat lembut hatinya 
lagi penyantun.” (At-Taubah [9]: 113-114)  

Dalam Shahih Muslim disebutkan bahwa Nabi Saw. bersabda, “Aku meminta izin kepada Tuhanku 
untuk memintakan ampun bagi ibuku, akan tetapi Dia tidak mengizinkan padaku. Kemudian aku minta 
izin untuk menziarahi kuburannya lalu Dia mengizinkan padaku.” (HR. Muslim) 
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Disebutkan dalam Shahih Muslim dari hadits Abdullah bin Amr bin al-
‘Ash r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda,  

“Semua dosa orang yang mati syahid dimaafkan kecuali hutang.” 
(HR. Muslim)  

Demikian pula disebutkan dalam Shahih Muslim melalui riwayat lain,  

“Orang yang meninggal di jalan Allah diampuni segala dosanya 
kecuali hutang.” (HR. Muslim)  

Demikian pula disebutkan dalam Shahih Muslim melalui riwayat dari 
Abu Qatadah dari Rasulullah Saw., bahwa beliau berdiri di hadapan 
sahabat lalu bersabda, “Sesungguhnya jihad di jalan Allah, dan iman 
kepada Allah merupakan amalan paling afdal.” Lalu seseorang berdiri 
kemudian bertanya, “Wahai Rasulullah! Apakah kamu mengetahui jika aku 
mati di jalan Allah, apakah segala dosaku diampuni?” 

Maka Rasulullah berkata padanya, “Ya, jika kamu mati di jalan Allah, 
maka kamu bersabar dan mengharapkan pahala semata, menghadapi 
musuh tanpa lari darinya.”  

Kemudian ia bertanya kembali, “Apakah kamu mengetahui jika aku 
mati di jalan Allah, maka apakah segala dosaku diampuni?” 

Maka Rasulullah berkata, “Ya, jika kamu mati di jalan Allah, sedang 
kamu bersabar dan mengharapkan pahala semata, maka menghadapi 
musuh tanpa lari dari padanya, kecuali hutang. Jibril mengatakan demikian 
padaku.” (HR. Muslim) 

Disebutkan dalam Shahih Bukhari dari hadits Ibnu Abbas r.a. bahwa 
seorang perempuan dari suku Juhainah mendatangi Nabi Saw. lalu berkata, 
“Sesungguhnya ibuku bernazar melaksanakan haji. Akan tetapi, ia 
meninggal sebelum melaksanakannya. Apakah aku boleh 
menghajikannya?” Rasulullah menjawab,  

“Ya, hajikanlah dia. Apa kamu melihat jika ibumu memiliki hutang, 
apakah kamu membayarkannya? Bayarlah hutang kepada Allah, 
karena hutang kepada Allah lebih berhak untuk dilunasi.” (HR. 
Bukhari) 

Mereka para ulama salaf membayarkan hutang orang tua mereka, dan 
orang tua mereka pun mewasiatkan padanya. 

Diriwayatkan oleh Bukhari melalui jalur Abdullah bin Az-Zubair r.a. 
berkata bahwa ketika Az-Zubair berdiri dalam keadaan bimbang pada 
perang Jamal (antara pasukan Aisyah dan pasukan Ali pada tahun 36 
hadits), ia memanggiku lalu aku berdiri di sampingnya, kemudian ia 
berkata, “Wahai anakku! Sesungguhnya tidak ada perang hari ini kecuali 
seseorang terbunuh sebagai orang yang zalim (dalam pandangan lawan) 
atau dizalimi (dalam pandangan sendiri), dan aku tidak melihat melainkan 
aku akan terbunuh dizalimi, dan sesungguhnya kegelisahanku yang paling 
besar adalah hutangku. Apakah kamu melihat bahwa hutangku itu masih 
menyisakan hartaku?” Lanjut beliau berkata kepada anaknya, “Wahai 
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anakku! Juallah hartaku kemudian lunasi semua hutangku dan aku 
mewasiatkan sepertiga dari hartaku untukmu dan dari bagian sepertiga itu 
untuk anak-anak Abdullah bin Az-Zubair.” Az-Zubair berkata, “Sepertiga-
sepertiga. Jika ada kelebihan setelah menunaikan hutang, maka 
sepertiganya untuk anak-anakmu.” 

Hisyam berkata, “Sebagian anak-anak Abdullah sebaya dengan anak-
anak Az-Zubair, yaitu Khubaib dan Abad. Ketika itu Az-Zubair mempunyai 
sembilan anak laki-laki dan sembilan anak perempuan. 

“Abdullah berkata, ‘Dia (Az-Zubair) telah bertindak mewasiatkan 
hutangnya kepadaku, dan ia berkata, ‘Wahai anakku, jika kamu tidak 
mampu, maka mintalah bantuan kepada penolongku.’  

“Demi Allah, aku tidak mengerti sehingga aku berkata, ‘Wahai ayah! 
Siapakah penolongmu?’ Dia menjawab, ‘Allah.’ Abdullah berkata, ‘Demi 
Allah! Aku tidak menemukan kesulitan dalam menyelesaikan hutangnya, 
melainkan aku mengucapkan, ‘Wahai penolong Az-Zubair, selesaikanlah 
hutangnya, lalu dia membayarnya.’”  

Az-Zubair terbunuh sedang ia tidak memiliki uang Dinar dan Dirham, 
selain dua bidang tanah dan salah satu di antara keduanya adalah hutan, 
11 rumah di Madinah, 2 rumah di Basrah, 1 rumah di Kufah dan satu 
rumah di Mesir. 

Abdullah berkata, “Sungguh hutang yang ditanggungnya adalah bahwa 
orang datang kepadanya dengan membawa harta yang hendak dititipkan 
kepadanya, maka Az-Zubair berkata, ‘Tidak, itu aadalah hutang, dan aku 
khawatir harta itu hilang.’” Dia (Az-Zubair) tidak pernah memegang 
kepemimpinan, demikian pula tidak pernah memungut hasil bumi (upeti) 
ataupun selainnya kecuali ketika berperang bersama dengan Nabi Saw., 
Abu Bakar, Umar dan Ustman.” Abdullah bin Az-Zubair, “Kemudian aku 
menghitung hutang yang ditangguhkannya, dan aku dapatkan 2.200.000.” 

Urwah berkata, “Maka Hakim bin Hizam bertemu dengan Abdullah bin 
Az-Zubair.” Ia berkata, “Wahai anak saudaraku! Berapakah hutang 
saudaraku?” Abdullah menutup-nutupinya dengan hanya mengatakan 
100.000. Hakim kemudian berkata, “Demi Allah! Aku mengira bahwa 
hartamu tidak cukup untuk melunasinya.” Maka Abdullah berkata 
kepadanya, “Lalu apa pendapatmu jika hutang itu mencapai 2.200.000?” 
Hakim berkata, “Aku kira kamu tidak sanggup membayarnya. Jika kamu 
tidak sanggup membayarnya, mintalah bantuan padaku.” 

Urwah berkata, “Dahulu Az-Zubair membeli hutan seharga 170.000 
lalu Abdullah bin Az-Zubair menjualnya seharga 1.6000.000, lalu ia 
berdiri dan berkata, ‘Siapa yang memiliki piutang terhadap Az-Zubair 
maka hendaklah menjumpai kami di hutan ini.’ Lalu datang Abdullah bin 
Ja’far kepadanya, yang mempunyai piutang sebanyak 400.000, dan ia 
berkata kepada Abdullah bin Az-Zubair, ‘Kalau kamu mau, hutang itu aku 
tinggalkan untukmu.’ Abdullah bin Az-Zubair berkata, ‘Tidak.’ Abdullah 
bin Ja’far berkata, ‘Atau kalau mau, kamu jatuhkan di akhir jika ingin 
mengakhirkan.’ Abdullah bin Az-Zubair berkata, ‘Tidak.’ Maka Abdullah 
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bin Ja’far berkata, ‘Sekarang potonglah untuk bagianku.’ Abdullah bin Az-
Zubair berkata, ‘Kepunyanmu dari sini sampai di sana.’”  

Setelah itu Abdullah bin Az-Zubair menjual hutan dan rumah-rumah 
milik ayahnya kemudian melunasi hutangnya, lalu tersisa dari hutan 
(belum terjual) 4 setengah bagian. Lalu ia menghadap kepada Muawiyah 
bin Abi Sufyan yang sedang bersama dengan Amr bin Utsman, Al-Mundzir 
bin Az-Zubair (saudara Abdullah) dan Ibnu Zam‘ah. 

Muawiyah berkata padanya, “Berapakah harga hutan itu?” Abdullah  
bin Az-Zubair menjawab, “Setiap bagian adalah 100.000.” Muawiyah 
bertanya lagi, “Berapa lagi yang belum terjual?” Abdullah bin Az-Zubair 
menjawab, “Empat setengah bagian lagi.” 

Al-Mundzir bin Az-Zubair berkata, “Aku mengambil satu bagian 
dengan harga 100.000.” 

Amr bin Utsman berkata, “Aku mengambil satu bagian dengan harga 
100.000.” 

Ibnu Zam‘ah berkata, “Aku mengambil satu bagian dengan harga 
100.000.” 

Setelah itu Muawiyah berkata, “Berapa lagi sisanya?” 

Abdullah bin Az-Zubair berkata, “Satu setengah bagian lagi.” 

Muawiyah berkata, “Aku mengambilnya dengan harga 150.000.” 

Abdullah bin Az-Zubair berkata, “Abdullah bin Ja‘far menjual 
bagiannya kepada Muawiyah dengan harga 600.000.”  

Setelah Abdullah bin Az-Zubair menyelesaikan hutang ayahnya, putra-
putra Az-Zubair yang lainnya berkata, “Bagikanlah harta warisan itu 
kepada kita.” 

Abdullah bin Az-Zubair berkata, “Tidak. Demi Allah! Aku tidak akan 
membagikan kepada kalian sebelum aku menyerukan di musim haji selama 
empat tahun. Ingat! Siapa yang mempunyai piutang atas Az-Zubair, maka 
datanglah kepada kami agar kami bisa membayarnya.” Demikianlah 
Abdullah bin Az-Zubair, setiap tahun di musim haji ia mengumandangkan 
siapa yang memiliki piutang atas Az-Zubair. Setelah lewat dari empat 
tahun, ia membagikan kepada ahli warisnya. Az-Zubair mempunyai empat 
orang isteri, dan Abdullah menyisihkan sepertiganya (sebagai wasiat). Lalu 
setiap istri Az-Zubair mendapatkan 2.200.000.  

11. Umar Mewasiatkan Kepada Anaknya Untuk Melunasi 
Hutangnya 

Disebutkan dalam shahih Bukhari tentang kisah terbunuhnya Umar bin 
Khaththab. Beliau berkata, “Wahai Abdullah bin Umar! Periksalah 
hutangku. Lalu orang-orang menghitungnya dan ditemukan hutang Umar 
sebesar delapan puluh enam ribu Dirham.” Kemudian berkata, “Jika harta 
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Bani Umar cukup untuk melunasinya maka ambillah dari mereka, dan jika 
tidak mencukupi maka mintalah pada Bani ‘Adi bin Ka’ab, dan jika tidak 
mencukupi mintalah dari Quraisy dan jangan minta kepada selain mereka, 
kemudian bayarkanlah harta itu untuk melunasi hutangku.” (HR. Bukhari) 

12. Sedekah Jariyah 

Bersedekah untuk orang yang meninggal adalah pahalanya sampai 
kepadanya dan bermanfaat baginya, dan An-Nawawi meriwayatkan hal itu 
sebagai ijmak. 

Di antara dalil yang menunjukkan hal tersebut adalah: 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Ibnu Abbas r.a. bahwa seorang 
laki-laki yang meninggal ibunya bertanya kepada Rasulullah Saw., “Apakah 
bermanfaat jika aku bersedekah untuknya?” 

Rasulullah menjawab, “Ya.” 

Laki-laki itu berkata, “Aku memiliki sebuah kebun yang berbuah, dan 
aku mempersaksikan padamu bahwa aku bersedekah untuknya.” (HR. 
Bukhari) 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Aisyah r.a. bahwa 
seorang laki-laki berkata kepada Nabi Saw., “Sesungguhnya ibuku 
meninggal secara tiba-tiba. Aku melihat seandainya ia bisa berbicara, maka 
pasti ia bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah untuknya?” 

Rasulullah menjawab, “Ya, bersedekahlah untuknya.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa 
Rasulullah Saw. bersabda,  

“Jika seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali melalui tiga 
hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak 
saleh yang mendoakannya.” (HR. Muslim) 

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abu Hurairah r.a. bahwa 
seorang laki-laki berkata kepada Nabi Saw., “Sesungguhnya bapakku 
meninggal dunia, dan meninggalkan harta dan tidak berwasiat. Apakah 
dapat menghapus dosanya jika aku bersedekah untuknya?” 

Rasulullah menjawab, “Ya.”  

Dalam mensyarah hadits tersebut, Imam An-Nawawi mengatakan, 
“Hadits tersebut menunjukkan bolehnya bersedekah untuk orang yang 
meninggal, dan pahalanya sampai kepadanya serta bermanfaat baginya dan 
bagi yang memberi sedekah. Semua ini disepakati oleh kaum Muslimin.” 

Semua hadits di atas men-takhshish (mengkhususkan) keumuman 
firman Allah Swt.,  
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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya.” (An-Najm [53]: 39) 

Kaum Muslimin sepakat bahwa tidak wajib bagi ahli waris bersedekah 
untuk orang meninggal sebagai sedekah sunat, akan tetapi hanya 
disunatkan untuk melaksanakannya. Jika orang yang meninggal memiliki 
sangkutan harta seperti hutang, dan ia memiliki harta peninggalan, maka 
wajib mebayarkannya, baik ia berwasiat untuk membayarkan maupun 
tidak, dan itu diambil dari hartanya. Baik itu hutang terhadap Allah seperti 
zakat, haji, nazar kaffarah, puasa pengganti dan selainnya. Maupun hutang 
terhadap sesama manusia. Jika orang yang meninggal tidak memiliki harta, 
maka tidak diharuskan kepada ahli waris untuk membayarnya, akan tetapi 
disunatkan baginya dan bagi orang lain untuk membayarkannya. 

Adapun sabda Rasulullah Saw.,  

“Jika seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali melalui tiga 
hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak 
saleh yang mendoakannya.”  

Ulama mengatakan bahwa makna hadits ini adalah amal orang yang 
meninggal menjadi terputus seiring dengan meninggalnya. Kecuali melalui 
tiga hal ini. Karena anak merupakan keberuntungan, demikian pula 
dengan ilmu yang diajarkan atau disusun dalam bentuk buku, kemudian 
dipelajari oleh orang, dan sedekah jariyah yang merupakan warisan.    

13. Sedekah Jariyah Yang Paling Afdal Adalah Memberi 
Air Minum 

Pernahkah Anda memperhatikan bahwa penghuni neraka meminta air 
minum kepada penghuni surga? Allah Swt. berfirman,  
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“Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga, ‘Limpahkanlah 
kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah 
kepadamu.”’ (Al-A’raf [7]: 50) 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab shahihnya dari 
hadits Abu Hurairah r.a. bahwa Rasulullah Saw. berkata, “Ketika seorang 
laki-laki berjalan pada suatu jalanan kemudian ia sangat haus lalu 
menemukan sumur, orang itu kemudian turun ke sumur lalu minum. 
Setelah itu ia naik dari sumur. Ketika sampai di atas sumur, ia menemukan 
seekor anjing yang menjilat tanah yang masih basah karena kehausan. 
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Orang itu berkata, ‘Anjing ini sungguh sangat dahaga seperti yang aku 
alami.’ Orang itu kemudian turun ke sumur dan mengisi sepatunya dengan 
air, lalu menggigitnya sambil keluar dari sumur kemudian memberikan 
kepada anjing. Anjing itu bersyukur kepada Allah sehingga Allah 
mengampuni dosa orang yang memberi minum.’ “Sahabat bertanya, 
‘Wahai Rasulullah! Meskipun terhadap binatang ternak kita mendapat 
pahala?’ Nabi Saw. menjawab, ‘Semua yang memiliki nyawa berpahala.’” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 

Demikian pula disebutkan pada riwayat Muslim yang lainnya dari 
hadits Abu Hurairah dari Nabi Saw. berkata, 

“Seorang perempuan penzina melihat seekor anjing mengelilingi 
sumur (karena kehausan) pada hari yang sangat panas. Anjing itu 
sampai menjulurkan lidahnya karena kehausan. Perempuan itu 
kemudian mencabut sepatunya (untuk menjadikan timba) maka 
Allah mengampuni dosanya.” (HR. Muslim)   

14. Tidak Memberi Minum Merupakan Dosa Besar 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abu Hurairah r.a. berkata 
bahwa Rasulullah Saw. bersabda,  

“Tiga golongan orang yang tidak dilihat oleh Allah pada hari kiamat, 
tidak disucikan dan baginya siksaan yang pedih, yaitu orang yang 
memiliki kelebihan air lalu tidak memberikan kepada Ibnu Sabil 
(orang yang sedang dalam perjalanan).” (HR. Bukhari) 

15. Membacakan Al-Quran Bagi Orang yang Meninggal 

Membaca al-Quran yang diperuntukkan pahalanya kepada orang yang 
meninggal, ini tidak memiliki dalil yang jelas dan shahih dari Rasulullah 
Saw. yang menunjukkan bahwa beliau pernah melaksanakannya, atau 
tidak menganjurkan, atau tidak memerintahkannya. Jika demikian adanya, 
sementara urusan ibadah adalah taukifiyah sebagaimana diketahui, maka 
sepantasnya kita merajihkan perkataan orang yang mengatakan bahwa 
bacaan al-Quran tidak sampai pahalanya kepada orang yang meninggal. 
Wallahu a’lam. 

Tidak apa-apa kami menyebutkan perkataan singkat Syaikh Ibnu 
Taimiyah bersama dengan ungkapan sebagian ulama. 

Syaikh Ibnu Taimiyah pernah ditanya,4 “Bagaimana pendapat ulama 
fikih tentang bacaan al-Quran untuk orang yang meninggal. Apakah 
pahalanya sampai padanya atau tidak?  

                                                      
4 Majmu’ Al-Fatawa, jil. 24, hal. 245 dan seterusnya.  
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“Membacakan al-Quran dan bersedekah untuk orang yang meninggal, 
manakah di antara keduanya yang disyariatkan dan diperintahkan kepada 
kita?”   

Ibnu Taimiyah menjawab, “Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. 
Adapun sedekah untuk orang yang meninggal adalah bermanfaat baginya 
sebagaimana kesepakatan kaum Muslimin. Hal itu ditunjukkan oleh 
beberapa hadits. Misalnya perkataan Sa‘ad, ‘Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya ibuku meninggal secara tiba-tiba. Aku melihat seandainya ia 
bisa berbicara, pasti ia bersedekah. Apakah aku boleh bersedekah 
untuknya?’ 

“Rasulullah menjawab, ‘Ya, bersedekahlah untuknya.’ (HR. Bukhari dan 
Muslim)  

“Bermanfaat pula jika menghajikannya, berkurban untuknya, 
memerdekakan budak untuknya, serta berdoa dan beristighfar untuknya 
tanpa ada perselisihan di kalangan ulama.” 

Ibnu Taimiyah melanjutkan peerkataannya, “Adapun senantiasa 
membaca al-Quran di atas kuburannya adalah tidak dikenal di kalangan 
ulama salaf. Orang-orang mempertentangkan tentang membaca al-Quran 
di atas kuburan. Abu Hanifah, Malik dan Ahmad memakruhkannya 
sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat yang bersumber dari Abu 
Hanifah. Kemudian pada riwayat terakhir Abu Hanifah membolehkannya 
sebagai rukhsah (dispensasasi) ketika sampai padanya suatu riwayat yang 
menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar mewasiatkan untuk membacakan 
awal dan akhir surat Al-Baqarah ketika beliau dikuburkan.” 

 Diriwayatkan dari sebagian kaum Anshar bahwa ia mewasiatkan 
untuk dibacakan surat Al-Baqarah di atas kuburannya, ketika dikuburkan. 
Setelah itu tidak ada lagi yang diriwayatkan dari mereka tentang hal ini. 
Oleh karena itu, pendapat ketiga membedakan antara membaca al-Quran 
saat dimakamkan, dan membacakan al-Quran dengan suatu upah atau gaji 
setelah dimakamkan, dan ini adalah bidang yang tidak diketahui asalnya. 

 Barangsiapa mengatakan bahwa orang mati yang mendengar bacaan 
al-Quran dapat bermanfaat dan mendapat pahala, maka orang yang 
mengatakan demikian telah melakukan kesalahan. Karena Nabi Saw. 
bersabda, “Jika seseorang meninggal, terputuslah amalnya kecuali melalui 
tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh 
yang mendoakannya.” Jika orang yang sudah meninggal mendengar 
bacaan al-Quran, maka tetap tidak mendapatkan pahala. Sekalipun 
disebutkan bahwa orang yang meninggal itu mendengar suara sandal, 
mendengar salam orang yang mengucapkan salam padanya, serta 
mendengar yang lainnya. Akan tetapi, tetap saja tidak mendapatkan pahala 
selain dari yang dikecualikan pada hadits di atas.  

Ibnu Katsir dalam menafsirkan firman Allah Swt.,  
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“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa 
yang telah diusahakannya.” (An-Najm [53]: 39)  

Artinya  sebagaimana seseorang tidak memikul dosa orang lain, 
demikian pula ia tidak mendapatkan pahala selain dari pada yang telah 
diusahakan. Dari ayat ini, Asy-Syafi‘i dan para pengikutnya mengambil 
dalil bahwa bacaan al-Quran tidak sampai pahalanya kepada orang yang 
meninggal karena itu bukan dari amalannya, dan bukan dari kasab (hasil 
usaha) mereka (seperti anak). Oleh karena itu, Rasulullah Saw. tidak 
mensunatkan kepada umatnya, demikian pula tidak menganjurkan dan 
tidak menunjukkannya dengan nash, dan tidak ada yang meriwayatkan 
seorang pun dari sahabatnya. Seandainya membacakan al-Quran atas 
orang yang meninggal adalah baik, maka para sahabat niscaya akan lebih 
mendahului kita. Ibadah untuk mendekatkan kepada Allah terbatas pada 
yang ditunjukkan oleh nash dan tidak boleh berinteraksi hanya dengan 
kiyas dan pendapat semata. Adapun doa dan sedekah, itu disepakati akan 
sampainya kepada orang meninggal, dan itu ditunjukkan oleh nash.  

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Muslim,  

“Jika anak Adam meninggal, terputuslah amalnya kecuali melalui 
tiga hal, yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang bermanfaat, atau anak 
saleh yang mendoakannya.”  

Pada dasarnya, ketiga hal ini merupakan usaha dan amalan dari orang 
yang meninggal sebagaimana disebutkan dalam hadits,  

“Sesungguhnya sebaik-baik yang dimakan seseorang adalah dari 
hasil usahanya dan sesungguhnya anak adalah hasil usaha 
seseorang.”  

Sedekah jariyah adalah bagaikan warisan peninggalan yang merupakan 
hasil dari usahanya. Allah Swt. berfirman,  
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“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami 
menuliskan apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang 
mereka tinggalkan.” (Yasin [36]: 12)         

Ilmu yang diajarkan dan disebarkan kepada orang kemudian diikuti 
oleh orang setelahnya, juga termasuk di antara usaha dan amalannya. 
Disebutkan dalam kitab shahih,  

“Barangsiapa yang menyerukan kepada kebaikan, ia mendapatkan 
pahala seperti pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi 
sesuatu dari pahala mereka (yang menyerukan).”    
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16. Berpuasa Untuk Kedua Orang Tua 

Berpuasa untuk kedua orang tua adalah boleh dilaksanakan jika 
keduanya memiliki kewajiban puasa yang belum sempat dilaksanakan 
semasa hidupnya.  

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas r.a. 
berkata bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw. lalu 
berkata, “Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ibuku meninggal, sedang ia 
memiliki puasa nazar (belum sempat dilaksanakan), apakah aku boleh 
berpuasa untuknya?” 

Rasulullah menjawab, “Apakah kamu melihat jika ibumu memiliki 
hutang lalu kamu ingin melunasinya, apakah itu boleh dilaksanakan?” 

Ia menjawab, “Ya.” 

Rasulullah berkata, “Berpuasalah untuk ibumu.” (HR. Bukhari dan 
Muslim) 

Disebutkan pula dalam kitab Shahih Bukhari dan Muslim dari hadits 
Aisyah r.a. bahwa Rasulullah bersabda,  

“Barangsiapa yang meninggal sedang ia memiliki puasa (belum 
sempat dilaksanakan) walinya boleh berpuasa untuknya.” (HR. 
Bukhari dan Muslim) 

Diriwayatkan pula oleh Muslim dari hadits Buraidah r.a. berkata 
bahwa tatkala kami duduk di sisi Rasulullah Saw., lalu datang seorang 
perempuan yang berkata, “Aku telah bersedekah dengan seorang budak 
kepada ibuku, kemudian beliau (ibuku) meninggal.” Rasulullah berkata, 
“Kamu tetap mendapatkan pahalanya, dan mengembalikan budak itu 
padamu dengan warisan.”  

Kemudian perempuan itu berkata lagi, “Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya ibuku memiliki puasa (yang belum sempat dilaksanakan) 
selama sebulan. Apakah aku boleh berpuasa untuknya?” 

Rasulullah menjawab, “Berpuasalah untuknya.” 

Kemudian perempuan itu berkata lagi, “Sesungguhnya ibu belum 
melaksanakan haji, apakah aku boleh menghajikannya?” 

Rasulullah menjawab, “Hajikanlah dia.” (HR. Muslim)     

Adapun melaksanakan shalat untuk kedua orang tua, tidak ada dalil 
yang menyebutkannya. 

17. Menghajikan Kedua Orang Tua 

Menghajikan kedua orang tua yang telah meninggal atau lanjut usia, 
sehingga tidak memungkinkan lagi melaksanakan haji adalah dibolehkan. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  27

Di antara dalil yang menunjukkan hal itu adalah hadits yang 
diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Ibnu Abbas r.a. berkata bahwa Al-
Fadl bin Abbas membonceng Rasulullah Saw. (dengan unta), kemudian 
datang seorang perempuan dari Bani Khats‘am meminta fatwa kepada Nabi 
Saw. Kemudian Al-Fadl memandang kepadanya dan perempuan itu 
memandang kepadanya sehingga Rasulullah Saw. memalingkan wajah Al-
Fadl ke arah yang lain. Perempuan itu kemudian berkata, “Wahai 
Rasulullah! Sesungguhnya kewajiban dari Allah untuk melaksanakan haji 
atas hambanya ketika bapakku lanjut usia. Ia tidak sanggup melaksanakan 
perjalanan. Apakah aku boleh menghajikannya?” 

Rasulullah menjawab, “Ya.”  

Hadits ini diungkapkan pada haji wada’. 

18. Mengumrahkan Kedua Orang Tua 

Selain dibolehkan untuk menghajikan kedua orang tua, dibolehkan juga 
melaksanakan umrah untuk kedua orang tua karena itu merupakan bagian 
dari haji, ditunjukkan pula oleh hadits Rasulullah Saw. Diriwayatkan oleh 
Abu Daud, An-Nasa’i, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ahmad5 dan selainnya 
dengan sanad yang shahih dari Abi Razin, ia berkata, “Wahai Rasulullah! 
Sesungguhnya bapakku berusia lanjut dan tidak sanggup lagi 
melaksanakan haji dan umrah, serta tidak sanggup melaksanakan 
perjalanan.” 

Rasulullah bersabda, “Hajikan dan umrahkanlah untuk bapakmu.”   

19. Menunaikan Nazar Orang Tua 

Jika salah seorang di antara kedua orang tua meninggal sedang ia 
memiliki nazar, hendaklah dilaksanakan oleh anaknya. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Abdullah bin Abbas r.a. bahwa 
Sa‘ad bin Ubadah al-Anshari meminta fatwa kepada Nabi Saw. tentang 
nazar ibunya yang belum dilaksanakan hingga meninggal, Kemudian 
Rasulullah membolehkan menunaikannya. Fakanat sunnatan ba‘d.6  

                                                      
5 Diriwayatkan oleh Abu Daud, hadits no. 1810, At-Tirmidzi, hadits no. 930. Beliau berkata, 

“Hadits ini hasan shahih.” Disebutkan dalam hadits ini tentang dibolehkannya seseorang melaksanakan 
umrah untuk orang lain. 

Demikian pula diriwayatkan oleh An-Nasa’i, Ibnu Majah dan Ahmad. Diriwayatkan oleh Al-
Mundziri dari Imam Ahmad, “Aku tidak mengetahui hadits yang menyebutkan tentang wajibnya 
melaksanakan umrah yang lebih baik dan lebih shahih dari pada hadits ini.”  

6 Kata Fakanat sunnatan ba‘d, Ibnu Hajar mengomentari kata tersebut, “Artinya menjadi 
pelaksanaan ahli waris terhadap apa yang wajib dilaksanakan oleh orang yang meninggal kemudian ia 
belum sempat melaksanakannya, itu merupakan jalan syariat yang lebih diketahui dari pada menjadi 
wajib atau sunat. Aku tidak melihat tambahan lafal ini selain dari pada riwayat dari Syu‘aib dari Az-
Zuhri. Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits ini dari Malik dan Al-Laits. Demikian pula 
diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Ibnu ‘Uyainah, Yunus, Ma‘mar dan Bakar bin Wail. Demikian 
pula diriwayatkan oleh An-nasa’i dari riwayat Al-Auza’i dan Ismail dari riwayat Musa bin Uqbah dan 
Ibnu Abi Utaiq dan Saleh bin Kaisan, mereka semua meriwayatkan dari Az-Zuhri dan juga ada 
kemungkinan mereka meriwayatkan dari Syaikh Az-Zuhri.   
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Demikian pula oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Ibnu Abbas r.a. 
berkata bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah Saw. lalu 
berkata, “Sesungguhnya ibuku meninggal dan ia memiliki puasa sebelum 
sebulan (belum dilaksanakan).”  

Rasulullah berkata, “Apakah kamu melihat jika ibumu memiliki hutang, 
apakah kamu membayarkannya?” 

Perempuan itu menjawab, “Ya.” 

Rasulullah berkata, “Hutang kepada Allah lebih wajib untuk dilunasi.” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 

Ibnu Hajar berkata bahwa dalam hadits tersebut terdapat anjuran 
dalam melaksanakan hak yang wajib bagi orang yang meninggal. Jumhur 
berpendapat bahwa barang siapa yang meningggal dan ia memiliki nazar 
mali (harta), maka harus menunaikannya dari hartanya sekalipun ia tidak 
mewasiatkan kecuali jika nazar itu diucapkan ketika ia sedang sakit yang 
membuatnya meninggal. Maka wasiat untuk mengeluarkan sepertiga dari 
hartanya bisa dilaksanakan. Malikiyah dan Al-Hanafiyah mensyaratkan 
adanya wasiat secara mutlak. Jumhur ulama berdalil pada kisah Ummu 
Sa’ad tersebut. Perkataan Az-Zuhri bahwa itu menjadi sunah setelahnya, 
akan tetapi boleh jadi Sa‘ad menunaikannya dengan peninggalan si mayat 
atau dari sumbangan. 

20. Meminta Keridhaan Musuh 

Jika terjadi perseteruan antara bapak dengan orang lain sebelum 
meninggalnya, sedang diketahui bahwa bapaklah yang menzalimi orang itu 
sehingga terjadi perselisihan,  maka sebagai anak hendaklah 
mengembalikan hak orang yang dizalimi kepada pemiliknya dan 
memintakan permohonan maaf dan doa bagi bapak dari orang tersebut. 
Demikian pula jika hal itu terjadi pada ibu.       

21. Tidak Berdandan Bagi Perempuan Ketika Meninggal 
Kedua Orang Tuanya  

Tidaklah wajib bagi perempuan untuk meninggalkan dandanan 
(memakai wangian dan perhiasan) ketika ibu atau bapaknya meninggal. 
Jika ia ingin tidak berdandan ketika salah satu di antara keduanya 
meninggal, hendaklah tidak melebihi dari tiga malam saja. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui jalur Zainab binti Abi 
Salamah bahwa ia berkata, “Aku masuk ke tempat Ummu Habibah, istri 
Rasulullah Saw. ketika bapaknya meninggal –Abu Sufyan bin Harb- lalu 
Ummu Habibah menyerukan untuk memakai wangian shaffaran, 
kemudian budak mengambil wangian itu lalu menyapukan pada pipi 
Ummu Salamah, lalu Ummu Habibah berkata, ‘Demi Allah, aku tidak 
memakai wangian melainkan aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda, 
‘Tidak dihalalkan bagi perempuan yang beriman kepada Allah dan hari 
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akhirat untuk tidak berdandan atas orang yang meninggal lebih dari tiga 
malam kecuali bagi isteri empat bulan sepuluh hari (Tidak berdandan).’” 
(HR. Bukhari dan Muslim) 

22. Orang Mukmin Tidak Mewarisi Orang Kafir dan 
Orang Kafir Tidak Mewarisi Orang Mukmin 

Seorang anak tidak boleh mewarisi ibu-bapaknya yang kafir. Demikian 
pula kedua orang tua tidak boleh mewarisi anaknya yang mukmin. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Usamah bin Zaid 
r.a. bahwa Nabi Saw. bersabda,  

“Orang Mukmin tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak 
mewarisi orang Mukmin.” (HR. Bukhari dan Muslim) 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Usamah bin Zaid r.a. bahwa ia 
berkata, “Wahai Rasulullah! Apakah kamu tinggal di rumahmu, di 
Mekah?” 

Rasulullah menjawab, “Apakah Uqail meninggalkan rumah?” Uqail 
mewariskan kepada Abu Thalib, dia dan Thalib, dan tidak mewariskan 
kepada Ja’far dan Ali, karena keduanya adalah Muslim, sementara Uqail 
dan Thalib adalah kafir. Umar bin Khaththab r.a. berkata, “Orang Mukmin 
tidak mewariskan kepada orang kafir.” Ibnu Syihab berkata bahwa mereka 
mentakwilkan firman Allah Swt., “Sesungguhnya orang-orang yang 
beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan 
Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan 
pertolongan, mereka itu satu sama lain lindung-melindungi.” (Al-Anfal [8]: 
82)    

23. Mengadakan Hubungan dengan Keluarga Sahabat 
Bapak 

Hal ini ditunjukkan oleh sabda Rasulullah Saw, demikian pula dengan 
janji yang baik, menepati janji dan hubungan yang terpuji. 

Diriwayatkan oleh Muslim dari hadits Abdullah bin Umar r.a. bahwa 
seorang laki-laki dari Arab Badui bertemu dengannya di jalan, Mekah, lalu 
Abdullah mengucapkan salam padanya kemudian membawanya di atas 
unta yang ditunggangi, dan memberi surban yang ada di atas kepalanya. 
Ibnu Dinar berkata, “Kemudian kami berkata kepadanya, ‘Semoga Allah 
memperbaikimu! Mereka adalah Arab Badui dan mereka ridha terhadap 
sesuatu yang mudah.’” Abdullah berkata, “Bapak orang ini adalah sahabat 
Umar bin Khaththab, dan aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda,  

“Sesungguhnya sebaik-baik kebaikan adalah seorang anak 
mengadakan hubungan dengan keluarga sahabat bapaknya.” (HR. 
Muslim)  
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Dalam riwayat Muslim lainnya dari hadits Ibnu Umar r.a. bahwa jika 
beliau pergi ke Mekah, ia menunggangi keledai. Suatu hari ketika sedang 
berada di atas keledai dan mengenakan sorban, tiba-tiba lewat seorang 
Arab Badui, maka Umar berkata, “Bukankah kamu putra fulan bin fulan?” 
Orang Arab Badui menjawab, “Betul, aku adalah anaknya.” Maka Ibnu 
Umar memberinya keledai seraya berkata, “Tunggangilah dan pakailah 
sorban ini.” Orang Arab Badui itu kemudian mengenakan pada kepalanya. 
Setelah itu sebagian sahabat berkata padanya, “Semoga Allah 
mengampunimu. Engkau memberi keledai yang kamu tunggangi kepada 
orang Arab Badui ini, dan sorban yang kamu kenakan di kepalamu.” 
Kemudian Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah 
Saw. bersabda, ‘Di antara kebaikan yang paling baik adalah seseorang 
menjalin silaturrahmi dengan keluarga sahabat bapaknya setelah 
meninggal.’” (HR. Muslim)  

Hal itu dilakukan oleh Ibnu Umar karena bapak orang Arab Badui itu 
adalah sahabat Umar.      

24. Menjalin Silaturahmi 

Bagi anak hendaklah menjalin silaturahmi dengan dengan orang yang 
memiliki hubungan silaturahmi dengan orang tuanya dan jangan 
memutuskannya. Oleh karena itu, maka jalinlah silaturahmi dengan 
saudara bapak dan ibumu, dan ketahuilah bahwa Allah akan memberikan 
pahala kepada orang tuamu atas sunnah (tradisi) baik yang ia buat 
untukmu, karena barangsiapa yang membuat sunnah (tardisi) yang baik, 
maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang melakukannya 
hingga hari kiamat tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang yang 
mengerjakannya, sebagaimana disebutkan dalam hadits Rasulullah Saw.7  

                                                      
7 Diriwayatkan dari Jarir bin Abdullah berkata, “Pada waktu tengah hari, aku berada di sisi 

Rasululah Saw. Lalu datang kepadanya suatu kaum dengan bertelanjang kaki, memakai pakaian dari 
wol yang memiliki nomor atau mantel. Mereka menyandang pedang, kebanyakan mereka atau 
semuanya berasal dari suku Mudhar. Ketika Rasulullah Saw. melihat kesusahan pada mereka, wajah 
beliau langsung berubah. Rasulullah kemudian masuk ke rumah, lalu keluar dan memerintahkan 
kepada Bilal untuk mengumandangkan azan. Bilal lalu mengumandangkan azan, dan melaksanakan 
ikamah. Setelah itu Rasulullah Saw. shalat lalu berkhutbah.  

Beliau berkata, “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan 
kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya, dan dari pada keduanya Allah 
memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang 
dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (An-Nisa’ [4]: 1)  

Kemudian membaca ayat, “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat).” (Al-
Hasyr [59]: 18) 

Maka orang Anshar bersedekah hingga tangan kaum itu hampir tidak sanggup membawanya, atau 
bahkan tidak sanggup. Kemudian diikuti oleh orang, hingga aku melihat dua tumpukan makanan dan 
pakaian. Setelah itu, aku melihat wajah Rasulullah Saw. bercahaya bagaikan emas (karena gembira). 
Rasulullah Saw. kemudian berkata, “Barangsiapa yang membuat sunah (tradisi) yang baik dalam Islam 
maka ia mendapatkan pahalanya dan pahala orang yang mengamalkan setelahnya tanpa mengurangi 
sesuatu dari pahala mereka, barangsiapa yang membuat kebiasaan buruk dalam Islam maka ia 
mendapatkan dosanya, dan dosa orang yang melaksanakan setelahnya tanpa mengurangi sesuatu dari 
dosa mereka.” (HR. Muslim)  
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Segolongan ahli ilmu menyebutkan bahwa penyebab disiksanya orang 
yang meninggal karena ratapan keluarganya, bahwa ratapan jika menjadi 
sunnah (tradisi) orang yang meninggal, maka ia disiksa atas ratapan 
keluarganya karena ia telah membuat sunnah (tradisi) yang jelek terhadap 
keluarganya.  

Demikian pula jika orang tua membuat sunnah (tradisi) yang baik, ia 
mendapatkan pahala atas tradisi baik yang ditinggalkan untuk 
keluarganya. 

Jika bapakmu menjamin anak yatim, setelah beliau meninggalkan maka 
janganlah berhenti menjamin anak yatim, akan tetapi berusahalah 
melanjutkannya sesuai kemampuanmu, karena itu akan mendatangkan 
pahala bagi bapakmu dan beliau telah membuat sunnah (tradisi) yang baik 
untukmu.  

Berlaku baiklah terhadap tetangga sebagaimana bapakmu berlaku baik 
terhadap mereka, berilah hadiah kepada mereka kapan saja. 

Jenguklah orang sakit yang biasa dijenguk oleh bapakmu, dan melayat 
jenazah seperti yang dilakukan bapakmu. 

Damaikanlah antara orang-orang yang berselisih sebagaimana 
dilakukan oleh bapakmu, dan jangan ikuti orang-orang yang berbuat 
kerusakan di muka bumi, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang 
berbuat kerusakan. 

Makmurkanlah mesjid, sebagaimana bapakmu memakmurkannya. 
Bahkan, jika sanggup melebihi bapakmu itu lebih baik. 

Allah Swt. berfirman,  
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“Hanyalah yang memakmurkan mesjid-mesjid Allah ialah orang-
orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap 
mendirikan shalat, menunaikan zakat dan tidak takut (kepada 
siapapun) selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang 
diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat 
petunjuk.” (At-Taubah [9]: 18)  
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25. Melanjutkan Kebaikan yang Biasa Dilakukan oleh 
Orang Tua 

Jika bapakmu terbiasa memberikan bantuan kepada fakir miskin, maka 
lanjutkanlah kebiasaan tersebut, dan janganlah kikir terhadap mereka, dan 
ingatlah apa yang dialami oleh pemilik kebun seperti yang disebutkan oleh 
Allah Swt.,  
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 “Sesungguhnya Kami telah mencoba mereka (musyrikin Mekah) 
sebagaimana Kami telah mencoba pemilik-pemilik kebun, ketika 
mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik 
(hasil)nya di pagi hari, dan mereka tidak menyisihkan (hak fakir 
miskin), lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari 
Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam 
seperti malam yang gelap gulita.” (Al-Qalam [68]: 17-20)  

Ahli ilmu menyebutkan tentang pemilik kebun tersebut dengan 
mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang saleh yang memiliki taman 
dan kebun. Ketika bekerja pada kebunnya, mereka senantiasa memberikan 
hak fakir miskin, demikian pula tidak melupakan hak dirinya dan 
keluarganya. Semua itu dilakukan sepanjang hidupnya. Akan tetapi, ketika 
mereka meninggal, maka anak-anak mereka sepakat untuk tidak lagi 
memberi hak fakir miskin, akan tetapi hasil dari kebun tersebut dibagi rata 
di antara mereka. Setelah itu, apa yang terjadi terhadap mereka beserta 
kebunnya?  

Adapun keadaan kebun mereka, Allah Swt. menyebutkan dalam 
firman-Nya,  
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“Lalu kebun itu diliputi malapetaka (yang datang) dari Tuhanmu 
ketika mereka sedang tidur, maka jadilah kebun itu hitam seperti 
malam yang gelap gulita.” (Al-Qalam [68]: 19-20)     

Sementara keadan mereka, Allah Swt. menyebutkan dalam firman-Nya,  
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“Dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi 
hina. yang banyak mencela, yang kian ke mari menghambur fitnah, 
yang sangat enggan berbuat baik, yang melampaui batas lagi banyak 
dosa, yang kaku kasar, selain dari itu, yang terkenal kejahatannya.” 
(Al-Qalam [68]: 10-13)  

Oleh karena itu, wahai orang-orang Mukmin! Janganlah berbuat 
seperti mereka yang melupakan hak fakir miskin, dan mengganti kebaikan 
yang biasa dilaksanakan oleh bapaknya, akan tetapi sebaiknya melanjutkan 
kebiasan baik yang dilakukan oleh orang tua. Niscaya Allah tidak menyia-
nyiakan usahamu. 

26. Mengingat Kebaikan Kedua Orang Tua dan Mengikuti 
Jalan Orang-orang Saleh 

Ketika Maryam datang kepada kaumnya dengan membawa anaknya, 
mereka melancarkan tuduhan terhadap maryam. Mereka berkata kepada 
Maryam,  
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“Hai saudara perempuan Harun, ayahmu sekali-kali bukanlah 
seorang penjahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang penzina.” 
(Maryam [19]: 28) 

Mereka menuduh bahwa Maryam berbuat zina, sedang beliau adalah 
seorang yang sangat benar dan senantiasa menjaga kemaluannya, dan tidak 
pantas bagi putri seorang bapak yang saleh dan ibu yang bertakwa 
melakukan perbuatan yang dibenci atau haram. 

Ingat firman Allah Swt.,  
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“(Sebagai) satu keturunan yang sebagiannya (keturunan) dari yang 
lain.” (Ali Imran  [3]: 34)  

Jadilah seperti bapakmu -Jika kamu tidak bisa lebih baik darinya- 
dalam kebaikan dan keutamaan. Allah Swt. mengingatkan kepada kita 
melalui firman-Nya,  
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Apa yang Bermanfaat Bagi Orang Tua Setelah Wafat ______________________________________________  34

“(yaitu) anak cucu dari orang-orang yang Kami bawa bersama-sama 
Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak 
bersyukur.” (Al-Isra [17]: 3) 

Artinya, wahai anak cucu yang ikut bersama dengan Nabi Nuh dalam 
bahtera! Ingatlah bapakmu! Dan tidak ada seorang pun yang ikut bersama 
dengan Nabi Nuh melainkan ia seorang Mukmin. Oleh karena itu, maka 
ingatlah keimanan nenek moyangmu, dan ingatlah akan kesyukuran Nabi 
Nuh, “Sesungguhnya dia adalah hamba (Allah) yang banyak bersyukur.” 
Maka bersyukurlah sebagaimana Nabi Nuh bersyukur, dan ingatlah Allah 
sebagaimana Nabi Nuh mengingat Allah. 

Mengikuti kebaikan yang telah dilakukan oleh orang tua, juga 
disebutkan pada ayat lain. Misalnya perkataan Nabi Yusuf a.s.,  
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“Dan aku mengikut agama bapak-bapakku yaitu Ibrahim, Ishak, 
Ya'qub. Tiadalah patut bagi kami (para Nabi) mempersekutukan 
sesuatu apapun dengan Allah. Yang demikian itu adalah dari karunia 
Allah kepada kami dan kepada manusia (seluruhnya), tetapi 
kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri(Nya).” (Yusuf [12]: 38) 

Nabi Saw. bersabda,  

“Memanahlah wahai Bani Ismail, sesunggunhya nenek moyang 
kalian adalah pemanah.” 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Salamah bin al-Akwa‘ r.a. 
berkata bahwa Nabi Saw. lewat pada segolongan orang dari Bani Aslam 
yang berlomba memanah. Maka Nabi Saw. berkata, “Memanalah wahai 
Bani Ismail, sesunggunya nenek moyang kalian adalah pemanah, 
memanahlah dan aku bersama denganbani fulan.” Lalu salah satu di antara 
dua kelompok itu berhenti memanah sehingga Rasulullah Saw. berkata, 
“Mengapa kalian tidak memanah?”  

Mereka menjawab, “Bagaimana kami bisa memanah sedang engkau 
bersama dengan mereka.”  

Maka Nabi Saw. berkata, “Memanahlah kalian! Aku bersama dengan 
kalian semua.” 
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27. Menggantikan Posisi Orang Tua 

Disunatkan bagi anak untuk menggantikan posisi bapaknya dalam 
memperbaiki pendidikan saudara saudarinya setelah bapak dan ibunya 
meninggal. Demikianlah yang dilakukan oleh Jabir r.a. yang tidak mau 
menikah dengan anak gadis, melainkan lebih mengutamakan menikah 
dengan seorang janda demi saudarinya, setelah bapaknya, Abdullah 
meninggal. 

Diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Jabir bin Abdullah dalam suatu 
hadits yang panjang. Dalam hadits tersebut Nabi Saw. berkata kepada Jabir, 
“Apakah kamu menikah dengan anak gadis atau janda?” 

Jabir berkata, “Aku menikah dengan seorang janda.” 

Rasulullah berkata, “Apakah kamu tidak mau menikah dengan anak 
gadis yang kamu bisa bercanda dengannya dan ia bisa bercanda 
denganmu?” 

Jabir berkata, “Wahai Rasulullah! Bapakku telah meninggal (mati 
syahid), sedang aku mempunyai saudara perempuan yang masih kecil 
sehingga aku tidak senang menikah dengan perempuan yang sebaya 
dengannya sehingga tidak bisa mendidik dan mengurusinya, sehingga aku 
lebih senang menikah dengan janda agar dapat mendidik dan 
mengurusinya.”  

Jabir berkata bahwa ketika Rasulullah sampai di Madinah, aku 
mebawakan seekor unta, lalu beliau memberikan harganya padaku 
kemudian mengembalikan unta itu kepadaku.      

28. Kesetiaan 

Nabi Saw. memberi hadiah kepada teman Khadijah r.a. setelah 
wafatnya sebagai tanda cinta dan kesetiaan padanya. Hendaklah berbuat 
demikian terhadap kedua ibu-bapak. 

Diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab shahihnya dari hadits Ummul 
Mukminin, Aisyah r.a. berkata, “Aku tidak cemburu terhadap perempuan 
kecuali aku cemburu terhadap Khadijah. Ia telah meninggal selama tiga 
tahun sebelum menikahiku. Aku mendengar Rasulullah menyebut 
namanya, dan Tuhan telah memerintahkan untuk menggembirakan dia 
dengan rumah di surga, dan beliau menyembelih seekor kambing 
kemudian memberikan kepada para sahabatnya.” (HR. Muslim)    

29. Menunaikan Janji Kedua Orang Tua 

Jika orang tua memiliki janji dengan orang lain, hendaklah 
menunaikannya. Ini merupakan bentuk kebaikan terhadap kedua orang 
tua. 
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Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadits Jabir bin Abdullah 
r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. berkata, “Jika pajak dari Bahrai tiba, 
aku akan memberi padamu sebegini.” Akan tetapi Rasulullah Saw. wafat 
sebelum pajak dari Bahrain tiba, lalu pajak itu dibawa kepada Abu Bakar 
sebagai khalifah. Kemudian beliau memerintahkan kepada orang agar 
berseru kepada orang yang memiliki janji dan piutang dari Rasulullah agar 
datang. Lalu aku (jabir) berdiri dan berkata bahwa Nabi Saw. berkata, “Jika 
pajak datang dari Bahrain maka aku akan memberikan padamu segini.” 
Abu Bakar kemudian mengambil kedua telapak tangannya, lalu berkata 
padaku untuk menghitung. Aku kemudian menghitungnya dan banyaknya 
adalah lima ratus. Kemudian berkata, “Ambil dua kali seperti itu.”  

30. Penghormatan Terhadap Orang Tua Karena Kebaikan 
Anaknya 

Orang tua kadang dihormati seseorang karena kebaikan anaknya. 
Dalam hal ini ditunjukkan oleh kisah Abu Quhafah. 

Diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitab Musnadnya dengan sanad yang 
shahih dari Muhammad bin Sirin. Ia berkata bahwa Muhammad bin 
Salamah al-Kharani bercerita kepada kami dari Hisyam, dari Muhammad 
bin Sirin berkata bahwa Anas bin Malik pernah ditanya tentang semir 
rambut Rasulullah Saw., lalu ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Saw. 
tidak memiliki uban kecuali sedikit. Akan tetapi Abu Bakar dan Umar 
setelahnya menyemir rambutnya dengan pohon pacar dan al-katm (sejenis 
pohon pacar).” Muhammad bin Sirin berkata, “Abu Bakar datang bersama 
dengan bapaknya Quhafah kepada Rasulullah Saw. pada hari penaklukan 
Mekah. Ia membawa orang tuanya, kemudian meletakkan di hadapan 
Rasulullah Saw. Maka Rasulullah Saw. berkata kepada Abu Bakar,  

“Seandainya kamu menempatkan Syaikh (orang tua) dalam 
rumahnya, niscaya kami memberi kemuliaan kepada Abu Bakar.” 
(HR. Ahmad) 

31. Memperbaiki Apa Yang Dirusak Oleh Orang Tua 

Jika orang tua telah melakukan perbuatan jahat, atau menzalimi 
seseorang, atau memutuskan tali silaturahmi, atau menipu atau mencuri. 
Maka hendaklah kamu memperbaiki apa yang telah dirusak oleh orang 
tuamu jika kamu menginginkan kasih sayang terhadap orang tuamu agar 
terhindar dari siksaan. Dengan demikian, maka sambunglah silaturahmi 
yang telah terputus, mengembalikan harta yang dirampas dan 
membebaskan kezaliman dari orang yang dizalimi.  

Jika orang tuamu melarang kepada saudara perempuanmu untuk 
mendapatkan warisan, maka berilah warisan kepada saudara 
perempuanmu itu untuk membebaskan orang tuamu dari kegelapan 
kuburan dan ketergelinciran pada titian, serta menyelamatkan dari siksaan 
pada hari kiamat. 
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Jika orang tuamu mewasiatkan dengan wasiat yang zalim, maka jangan 
melaksanakannya, karena wasiat yang zalim dan mungkar harus dirubah. 

Jika bapakmu atau ibumu mewasiatkan padamu untuk memutuskan 
hubungan silaturahmi dengan seseorang, maka janganlah kamu 
melaksanakannya. Akan tetapi tetap melakukan hubungan silaturahmi. 
Karena barangsiapa yang melakukan hubungan silaturahmi maka Allah 
akan menyambungnya dan barangsiapa memutuskannya maka Allah akan 
memutuskannya (memutuskan rahmat-Nya).” 

Jika orang tua telah menzalimi seseorang dan mengambil hartanya 
tanpa hak, kemudian meninggal, maka hendaklah anaknya mengembalikan 
kepada pemiliknya. 

Dalam kitab Al-Wara’ yang diriwayatkan dari Ahmad bin Hanbal 
disebutkan bahwa ia pernah ditanya tentang orang yang meninggal dan 
meninggalkan sebidang tanah yang mendatangkan hasil. Disebutkan 
bahwa bapak dari orang yang bertanya tersebut, termasuk di antara orang 
yang disebutkan kepada Abu Abdullah, kemudian sebagian anaknya ingin 
membersihkannya dari segala perbuatan yang tidak baik. 

Abu Abdullah berkata, “Selama harta itu diperoleh dengan jalan yang 
baik, maka tidak apa-apa mewariskannya, dan jika mengetahui bahwa 
bapaknya menzalimi seseorang dalam mendapatkan harta, maka hendaklah 
ia mengembalikannya kepada pemiliknya. Karena ia lebih mengetahui 
tentang apa diperbuat bapaknya.” 

Aku (Ahmad) berkata kepada Abu Abdullah, “Seseorang mewariskan 
sebidang tanah yang dapat mendatangkan hasil, lalu ia berkata kepada 
saudaranya, cegahlah aku terhadap sesuatu yang buruk, akan tetapi 
saudara-saudaranya tidak mencegahnya atau bagaimana 
melaksanakannya?” 

Abu Abdullah berkata, “Dia tidak membiarkan pada tangannya, 
mengeluarkan dan mengingkari meninggalkannya. Ia berkata, ‘Aku 
bersaksi bahwa apa yang diwariskan berupa sebidang tanah yang 
mendatangkan hasil merupakan warisan. Aku heran untuk mewariskannya 
kepada kerabatnya, jika tidak mungkin maka terhadap tetangganya atau 
terhadap orang miskin yang ia senangi dari kaum yang mengenal mereka, 
kemudian mewariskan kepadanya.’” 

Kemudian melanjutkan perkataannya, “Semoga Allah memberimu 
berkah atas tindakan ini.” Abu Abdullah enggan memberikannya, dan 
berkata bahwa itu masih anak-anak. 

Aku (Ahmad) berkata bahwa sesungguhnya Abdul Wahab menulis 
surat kepadaku tentang urusannya, setelah itu aku menjawabnya, dan 
sebagian sahabat kami berkata kepada Abdul Wahab, “Bapakku meninggal 
dan meninggalkan harta. Semasa hidupnya ia mempekerjakan orang dan ia 
(bapakku) berhutang padanya.” 
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Abdul Wahab menjawab, “Hendaklah ia bersedekah sebesar apa yang 
dilihatnya bahwa orang yang memiliki piutang sudah mendapatkan 
keuntungan dalam pembayaran hutang tersebut.” 

Aku (Ahmad) berkata padanya, “Apa kamu melihat telah 
melunasinya?” 

Ia berkata, “Membiarkan padanya untuk menghitung hutangnya, dan 
itu tidak apa-apa.”   

32. Hukum Berwasiat Untuk Kedua Orang Tua 

Berwasiat yang baik untuk kedua orang tua serta berbuat baik dan 
melayaninya merupakan perbuatan terpuji. Adapun berwasiat untuk 
meninggalkannya adalah dilarang oleh mayoritas ahli ilmu. Mereka 
berkata bahwa firman Allah Swt.,  
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“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan 
(tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, 
berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara makruf. (Ini 
adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa.” (Al-Baqarah 
[2]:180)  

Menurut mereka ayat ini dinasakh (dihapus) oleh hadits yang berbunyi, 
“Tidak ada wasiat bagi waris,” khususnya tentang yang berhubungan 
dengan wasiat untuk kedua orang tua. Adapun berwasiat untuk karib 
kerabat masih ada dan belum dinasakh. 

Dengan demikian, janganlah meninggalkan berwasiat untuk kedua 
orang tua yang telah meninggal, karena Allah Swt. telah menetapkan 
bagian warisan bagi keduanya. Allah Swt. berfirman,  

 

“Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam 
dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai 
anak.” (An-Nisa’ [4]:11) 

33. Menutup Aib Kedua Orang Tua 

Jika menutup aib kaum Muslimin secara umum diharapkan dan 
dianjurkan sebagaimana dikatakan oleh Nabi Saw.,  

“Barang siap yang menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan 
menutupi aibnya di dunia dan di akhirat.” 
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Jika senang menyiarkan perbuatan keji orang-orang yang beriman 
maka akan diberi siksaan sebagaimana firman Allah Swt.,  
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“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan 
yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, 
bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah 
mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui.” (An-Nur [24]: 19)  

Lalu, bagaimana jika yang dibeberkan aibnya adalah kedua orang tua 
atau salah satu di antara keduanya? 

Lalu, bagaimana jika ia senang menyiarkan perbuatan keji kedua orang 
tuanya? 

Mencari kebinasaan dan kejatuhan, serta mencari yang tersembunyi 
dan yang tertutup, kemudian membeberkannya merupakan perbuatan 
tercela dan terlarang serta menyakiti orang yang dibeberkan aibnya. 

Allah Swt. menurunkan ayat yang berbunyi,  

$ pκš‰ r'̄≈ tƒ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θ ãΖtΒ#u™ Ÿω (#θ è= t↔ ó¡n@ ô⎯tã u™!$ u‹ô© r&   

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan 
menyusahkan kamu.” (Al-Maidah [5]: 101)  

Terhadap orang yang jika  ia dicela, maka ia dipanggil dengan bukan 
nama bapaknya sehingga ia bertanya kepada Nabi Saw., “Siapa bapakku 
wahai Rasulullah?” Rasulullah Saw. menjawab, “Bapakmu Abu Hudzafah.”   

Adapun hadits yang menunjukkan hal tersebut ialah hadits yang 
diriwayatkan oleh Bukhari dari hadits Anas bin Malik r.a. bahwa Nabi Saw. 
keluar ketika matahari tergelincir kemudian melaksanakan shalat Zuhur. 
Setelah itu beliau berdiri di atas mimbar dan mengingatkan hari kiamat. 
Beliau menyebutkan bahwa pada hari kiamat itu terdapat berbagai 
keagungan. Kemudian berkata, “Barangsiapa yang ingin menanyakan 
tentang sesuatu padaku hendaklah menanyakannya, dan tidak ada yang 
kamu tanyakan tentang sesuatu melainkan aku akan memberitahukan 
padamu selama aku masih berada di tempat ini.” Maka banyak sahabat 
yang menangis, sedang beliau banyak mengucapkan, “Bertanyalah 
padaku.” Kemudian Abdullah bin Hudzafah As-Sahami bertanya, “Siapa 
bapakku?” Rasulullah menjawab, “Bapakmu Hudzafah.” Kemudian beliau 
berkata, “Bertanyalah padaku.” Lalu umar berlutut seraya berkata, “Kami 
ridha terhadap Allah sebagai Tuhan, ridha terhadap Islam sebagai agama, 
dan ridha terhadap Muhammad sebagai Nabi.” Rasulullah Saw. terdiam 
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kemudian berkata, “Diperlihatkan padaku surga dan neraka tadi pada 
dinding ini, dan aku tidak melihat kebaikan dan kejelekan (yang terdapat 
dalam surga dan neraka) yang seperti dengannya.” 

Seandainya ibunya ditakdirkan berzina karena tidak tahu, maka 
eksistensinya adalah seperti orang jahiliyah yang berzina dalam 
ketidaktahuannya. Telah dijawab ketika bertanya siapa bapakku? Lalu 
diberi tahu padanya bahwa bapakmu adalah fulan –bukan Hudzafah- 
apakah itu termasuk menutupi aib ibu atau membeberkan aibnya? 

Jawabannya adalah bahwa itu merupakan pembeberan terhadap aib 
ibunya dan dirinya sendiri. 

Apakah ini merupakan perbuatan terpuji? 

Tentu tidak, melainkan perbuatan sangat tercela. Oleh karena itu kita 
dilarang melakukannya. 

Disebutkan dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Bukhari dan 
Muslim dari hadits Anas bin Malik r.a. berkata bahwa Rasulullah Saw. 
menyampaikan sesuatu dari sahabatnya sehingga beliau berkhutbah lalu 
berkata,  

“Diperlihatkan surga dan neraka padaku, dan aku tidak pernah 
melihat kebaikan dan kejelekan seperti pada hari ini. Seandainya 
kamu mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kamu akan sedikit 
ketawa dan banyak menangis.”  

Tidak ada sesuatu yang didatangkan kepada sahabat Rasulullah Saw. 
hari itu yang lebih keras darinya. Mereka menutup kepalanya dan 
mengeluarkan suara dari hidung. Umar kemudian berdiri seraya berkata, 
“Kami ridha terhadap Allah sebagai Tuhan, ridha terhadap Islam sebagai 
agama, dan ridha terhadap Muhammad sebagai Nabi.” Kemudian seorang 
laki-laki berdiri dan berkata, “Siapa bapakku.” Rasululullah menjawab, 
“Bapakmu adalah si fulan.” Kemudian turun firman Allah Swt.,  
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“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan 
(kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan kepadamu akan 
menyusahkanmu.” (Al-Maidah [5]: 101) 

Demikian pula disebutkan dalam riwayat Muslim dari hadits Anas bin 
Malik r.a. bahwa Rasulullah Saw. keluar ketika matahari tergelincir, 
kemudian melaksanakan shalat Zuhur. Setelah mengucapkan salam, beliau 
berdiri di atas mimbar dan mengingatkan hari kiamat. Beliau menyebutkan 
bahwa pada hari kiamat itu terdapat berbagai keagungan. Kemudian 
berkata,  

“Barangsiapa yang ingin menanyakan tentang sesuatu padaku 
hendaklah menanyakannya. Demi Allah! kamu tidak menanyakan 
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tentang sesuatu melainkan aku akan memberitahukan padamu 
selama aku masih berada di tempat ini.”  

Anas bin Malik berkata bahwa banyak sahabat yang menangis ketika 
mereka mendengar perkataan Rasulullah Saw., dan beliau banyak 
mengucapkan, “Bertanyalah padaku!” Kemudian Abdullah bin Hudzafah 
sambil bertanya, “Siapa bapakku wahai Rasulullah?” Rasulullah menjawab, 
“Bapakmu Hudzafah.” Tatkala Rasulullah Saw. banyak berkata, 
“Bertanyalah padaku!” Maka Umar berlutut seraya berkata, “Kami ridha 
terhadap Allah sebagai Tuhan, ridha terhadap Islam sebagai agama, dan 
ridha terhadap Muhammad sebagai Nabi.” Maka Rasulullah Saw. terdiam 
ketika mendengar ucapan Umar kemudian berkata, “Ketahuilah! Demi jiwa 
Muhammad yang berada di tangan-Nya, tadi pada dinding ini 
diperlihatkan padaku surga dan neraka, dan aku tidak melihat kebaikan 
dan kejelekan (yang terdapat dalam surga dan neraka) yang seperti 
dengannya.” 

Ibnu Syihab berkata bahwa Abaidillah bin Abdullah bin Utbah 
memberitahu padaku, ia berkata bahwa Ummu Abdullah bin Hudzafah 
berkata kepada Abdullah bin Hudzafah, “Aku tidak pernah mendengar 
anak yang lebih bodoh dari pada kamu. Apa kamu percaya bahwa ibumu 
telah berbuat dosa seperti yang dilakukan sebagian perempuan jahiliyah, 
kemudian kamu membeberkannya di hadapan orang banyak?” Abdullah 
bin Hudzafah menjawab, “Demi Allah! Seandainya aku dihubungkan 
dengan seorang budak hitam, niscaya aku mengakuinya.” 

34. Memberi Hadiah Kepada Kedua Orang Tua 

Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad hasan dari Buraidah r.a. 
berkata, “Aku duduk di sisi Nabi Saw. lalu aku mendengar beliau 
bersabada, ‘Pelajarilah surat Al-Baqarah! Sesungguhnya mempelajarinya 
adalah berkah dan meninggalkannya adalah kerugian, dan sihir tidak bisa 
mengalahkannya.’”  

Buraidah berkata bahwa setelah itu Rasulullah terdiam sejenak 
kemudian berkata, “Pelajarilah surat Al-Baqarah dan Ali Imran karena 
keduanya adalah surat yang memberi naungan bagi orang yang 
membacanya pada hari kiamat, bagaikan dua awan atau dua kelompok 
burung yang mengembangkan sayapnya. Sesungguhnya al-Quran 
menemui pembacanya pada hari kiamat ketika kuburannya dibuka, 
bagaikan orang yang kuning warna kulitnya lalu berkata padanya, ‘Apakah 
kamu mengenalku?’ Orang yang membaca al-Quran menjawab, ‘Aku tidak 
mengenalmu.’ Al-Quran berkata, ‘Aku adalah teman al-Quranmu yang 
membuatmu dahaga di siang hari dan membuatmu begadang di malam 
hari. Setiap pedagang berada di balik dagangannya, dan kamu sekarang 
berada di balik dagangan.’ Kemudian ia diberi kerajaan melalui tangan 
kanannya dan kekekalan melalui tangan kirinya, serta meletakkan mahkota 
kehormatan di atas kepalanya dan dipakaikan kepada kedua orang tuanya 
dua perhiasan yang tidak bisa dipenuhi oleh penghuni dunia, sehingga 
kedua orang tuanya bertanya, ‘Dari mana yang dipakaikan padaku ini?’ 
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Lalu dikatakan padanya, ‘Itu pahala bacaan al-Quran anakmu.’ Kemudian 
dikatakan padanya, ‘Bacalah dan naiklah ketingkatan dan kamar surga.’ 
Dia naik ke atas selama ia membaca al-Quran dengan perlahan-lahan.” 
(HR. Ahmad) 

35. Penutup 

Segala puji bagi Allah atas selesainya pembahasan ini, dan kami 
senantiasa memohan pada-Nya semoga bermanfaat bagi kaum Muslimin, 
baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal. Dan semoga Allah 
Swt. menerimanya sebagai amalan yang baik. 

Akhirnya kami ucapkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad 
Saw., beserta kepada segenap keluarganya dan para sahabatnya. 

Abu Abdullah Musthafa bin Al-‘Adawi Syalbayah 


