
    
 

KHUSUS UNTUK PARA SISWA/PESERTA 

Ahad, 01 Agustus 2021/22 Dzulhijjah 1442          Brosur No. : 2053/2093/IA 

Berbhakti kepada kedua orang tua (1) 

Firman Allah SWT : 

ًئا وَِِّبلْ ِهِ ب ِ َواْعُبُدوا هللَا َوََل ُتْشرُِكْوا   36. النساء:َواِلَدْيِن ِاْحَسانً َشي ْ
Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukan-Nya dengan 
sesuatupun. Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak. [QS. An-Nisaa' : 
36] 

ُه َوِِبْلَواِلَدْيِن ِاْحس      َوَقض       ُلَغنَّ ِعْنَدَك ى َربَُّك َاَلَّ تَ ْعُبُدْوآ ِاَّلَّ ِاَّيَّ ًنا، ِامَّا يَ ب ْ
ُد  َُ الْ  ا قَ ْوًَل  آ اَْو ِكل  ِكََبَ َاح َ ُم َ َُّ ُم َآ ُا وَّ وَََّل تَ ن َْهْر  َُا َوقُ ْ   َُّ   ْ ُُ ا َََا تَ  ُهم َ

ا  ا َكم  َ ا َان  َاَُّ ال  نُّ ِو ِمَن الرَّق  َِْر َوق ُ ْ  رَّمِو اْرَقُْهم  َ ُم  َ َُ َكرْي  ًْا. َواْفِضْ  
 24-23. اَلسراء:ِِنْ َصِغْْيًاَرب َّي  

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain 
Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-
baiknya. Jika salah seorang diantara keduanya atau kedua-duanya sampai 
berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu 
mengatakan kepada keduanya perkataan "ah" dan janganlah kamu membentak 
mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Dan 
rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan 
ucapkanlah, "Wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana 
mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil". [QS. Al-Israa' : 23-24] 

َنا اَْلِ  َْ َااَدد  َوَوص َّي ْ ًنا، َوِا ِِ ُحس ْ ََ ِبَواِلَدْي ا ََ َلَك ْنس َ رَِك ِيْ َما لَْي َك لُِتش ْ
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ِ اُنَ بِوُئُكْم  هِ ب     َ       َ َمْرِاُعُكْم   ََّْ ِا ا،  ُتِطْعُهم       َ َََا  ََ ِعْلٌم  تَ ْعَمُلْو ُتْم  ا ُكن ْ . ِب       َِ
 8العنكبوت:

Dan Kami wajibkan manusia (berbuat) kebaikan kepada dua orang ibu-
bapaknya. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan Aku 
dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah 
kamu mengikuti keduanya. Hanya kepada-Ku lah kembalimu, lalu Aku beritakan 
kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. [QS. Al-Ankabuut : 8] 

َنا اَْلِ  ي ْ اًن، َقََلْتُِ َوَوص      َّ ِِ ِاْحس      َ ََ ِبَواِلَدْي ا ُِ ُكْرًدا،    هِ ُامِ  ْنس      َ َعْت ُكْرًدا وََّوض      َ
ُلِ وَ  ْ ِ َحم ص  ف  ََ َشْهًراثَ ل   ُلِ وم  15. اَلحُا :ثُ ْو

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu 
bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkannya 
dengan susah payah (pula). Mengandungnya sampai menyapihnya adalah tiga 
puluh bulan. [QS. Al-Ahqaaf : 15] 

َنا اَْلِ  ُِ َوَوصَّي ْ ِِ، َقََلْت ََ ِبَواِلَدْي َِوْدنَّ  َوْدًنا َعلى   هِ ُامِ ْنَسا ص   ف  ِفْ َعاَمْْيِ  ُلِ وم
ْ َوِلَواِلَدْيَك، َِ اْشُكْر ِْ َْ َااَدد   َا ََّْ اْلَمِصْْيُ. َوِا َْ ُتْشرَِك ِيْ  َك َعلى   ِا َا

ََ َلَك  نْ َيا َمْعُرْوًَا وَّاتَِّبْ    هِ بِ َما لَْي ُهَما ِ  الدُّ اِحب ْ ِعْلٌم َََا ُتِطْعُهَما َوص        َ
 ََ ُتْم تَ ْعَمُلْو اُنَ بِوُئُكْم ِب   َِا ُكن ْ ََّْ َمْرِاُعُكْم َ   َ َُُّ ِا  ،ََّْ َ  َمْن اََنَم ِا ِبي   ْ . س              َ

 15-14لُماَ:
Dan Kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada dua orang ibu 
bapaknya, ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang 
bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam dua tahun. Bersyukurlah kepada-
Ku dan kepada dua orang ibu bapakmu, hanya kepada-Ku lah kembalimu. Dan 
jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan Aku sesuatu yang 
tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti 
keduanya, dan bergaullah dengan keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah 
jalan orang yang kembali kepada-Ku, kemudian hanya kepada-Ku lah 
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kembalimu, maka Ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. [QS. 
Luqmaan : 14-15] 
Hadits-hadits Nabi SAW : 

َّ هللِا، َا ُّ اَْلَ  ُعْو َّ َقاَ : قُ ْلُِب: ََّي نََِ ْعَماِ  اَقْ َرُم  َعْن َعْبِد هللِا ْبِن َمس         ْ
َّ هللِا   ن َِّر  قَ اَ :  ِاىَل الَْ  ا. قُ لْ ُِب: َو م َا َ ا ََّي نََِ َاُق َعَلى َمَواِقْيِته َ اَلص              َّ

ِبيْ ِ  قَ اَ : ِبرُّ الْ  اُ  ِ  س              َ َّ هللِا  قَ اَ : َالِْه َ َوالِ َدْيِن. قُ لْ ُِب: َوم َا َ ا ََّي نََِ
   138قم ر   89:  1مسلم  . هللاِ 

Dari ‘Abdullah bin Mas’ud, ia berkata : Aku bertanya,  “Ya Nabiyallah, amal 
apakah yang paling dekat kepada surga ?”. Beliau SAW bersabda, “Shalat pada 
waktunya”. Aku bertanya lagi, “Apa lagi ya Nabiyallah ?”. Beliau SAW bersabda, 
“Berbhakti kepada kedua orang tua”. Aku bertanya lagi, “Apa lagi ya Nabiyallah 
?”. Beliau SAW bersabda, “Berjihad di jalan Allah”. [HR. Muslim juz 1, hal. 89 no 
138] 

اِحُ  د   َعْن َاِيْ  ثَ َنا ص    َ َباِ وِ َقاَ : َحدَّ ي ْ اَر ِاىَل َعْمرِو الش    َّ ِنِه الدَّاِر َوَاش    َ
  َّ : َا ُّ اْلَعَمِ  َاَح ُّ ِاىَل هللِا  َقاَ :  ملسو هيلع هللا ىلصَ اِر َعْبِد هللِا، َقاَ : َسأَْلُِب النََِّ

َُُّ َاْ    َُُّ َاْ   قَ اَ : ِبرُّ اْلَوالِ َدْيِن. قَ اَ :  ا. قَ اَ :  َاُق َعَلى َوْقِته َ اَلص              َّ
ْوُ  هللِا   ُِ ِلِنَّ َرس            ُ َث ِبْيِ  هللِا. َقاَ : َحدَّ َوَلِو  ملسو هيلع هللا ىلصَقاَ : َالَِْهاُ  ِ  س            َ

ُِ َلَزاَ ِن   134: 1البخارى . اْستَ َزْ ُت
Dari Abu ‘Amr Asy-Syaibaniy, ia berkata : Telah menceritakan kepada kami 
orang yang mempunyai rumah ini, ia sambil menunjuk ke rumah ‘Abdullah (bin 
Mas’ud). ‘Abdullah bin Mas’ud pernah bertanya kepada Nabi SAW, “Amal 
apakah yang paling dicintai Allah ?”. Nabi SAW menjawab, “Shalat pada 
waktunya”. Ia bertanya lagi, “Kemudian apa ?”. Beliau SAW menjawab, 
“Berbhakti kepada kedua orang tua”. Ia bertanya lagi, “Kemudian apa ?”. Beliau 
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SAW bersabda, “Jihad di jalan Allah”. ‘Abdullah bin Mas’ud berkata, “Telah 
menceritakan kepadaku yang demikian itu, yaitu Rasulullah SAW. Seandainya 
aku minta ditambah lagi, tentu beliau akan menambah lagi kepadaku”. [HR. 
Bukhari juz 1, hal. 134] 

ِد هللِا ْبِن َعْمرَّو ْبِن الْ  ٌ  اِ َعْن َعب  ْ اِ  ق َ اَ : اَقْ ب  ََ  َرا  ُ ِو هللِا  ع  َ  ملسو هيلع هللا ىلصىَل نََِ
 ُِْ َُاَ : اَُِبِيُعَك َعَلى ا ْاَر ِمَن هللِا. َقاَ : ََ َهْ  َهاِ ، اَبْ َتِغى اَْلَ ْجَرِق َوالِْ ََ 

َتِغى اَْلَ  ٌد َحْ   قَ اَ : نَ َعْم، بَ ْ  ِكَا  َُا. قَ اَ : ََ تَ ب ْ ْاَر ِمْن َوالِ َديْ َك َاح َ
ْمبَ تَ ُهَماِمَن هللِا  َقاَ : نَ َعْم. َقاَ : ََاْرِاْ    ْن ص     ُ . ِاىَل َواِلَدْيَك، َََاْحس     ِ

 6رقم   1975: 4مسلم  
Dari ‘Abdullah bin ‘Amr bin Al-‘Aash, ia berkata : Ada seorang laki-laki datang 
kepada Nabi Allah SAW, lalu berkata, “Saya berbai’at kepada engkau untuk 
berhijrah dan berjihad mencari pahala dari Allah”. Beliau SAW bertanya, 
“Apakah salah seorang diantara kedua orang tuamu masih hidup ?”. Orang itu 
menjawab, “Ya, bahkan keduanya masih hidup”. Nabi SAW bertanya, “Apakah 
kamu akan mencari pahala dari Allah ?”. Orang itu menjawab, “Ya”. Beliau SAW 
bersabda, “Kembalilah kepada kedua orang tuamu, dan berbhaktilah kepada 
keduanya”. [HR. Muslim juz 4, hal. 1975 no 6] 

ْوُ  هللِا  َعْن َاِيْ  َْ ملسو هيلع هللا ىلصُدَريْ َرَق َقاَ : َقاَ  َرس              ُ : ََل ََيْزِى َوَلٌد َواِلًدا ِاَلَّ َا
 ُِ َُ ُِ ََ يُ ْعِت  25 رقم 1148: 2 مسلم. ََي َِدُه ََمُْلوًْكا ََ َيْشََتَِي

Dari Abu Hurairah ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, “Seorang anak tidak 
bisa membalas (kebaikan) orang tuanya, kecuali jika ia mendapatkan orang 
tuanya sebagai budak, lalu ia membelinya dan memerdekakannya”. [HR. Muslim 
juz 2, hal. 1148 no 25] 

ا َح ُّ الْ   َاِيْ َعْن   ْوَ  هللِا، م َ ََّ َرُاًا قَ اَ : ََّي َرس              ُ َر َا ام َ َوالِ َدْيِن َعَلى اُم َ
 3662قم ر  1208: 2ابن مااِ . َوَلِدِ َا  َقاَ : ُ َا َان َُّتَك َوَنُركَ 
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Dari Abu Umamah, bahwasanya ada seorang laki-laki bertanya kepada 
Rasulullah SAW, “Ya Rasulullah, apakah hak kedua orang tua atas anaknya ?”. 
Beliau bersabda, “Pada keduanya terletak surgamu atau nerakamu”. [HR. Ibnu 
Majah juz 2, hal. 1208, dlaif, karena di dalam sanadnya ada perawi yang 
bernama ‘Ali bin Yazid no 3662] 

ٌ : َّيَ   َعْن َايْ  ِن   ُدَريْ َرَق ق َ اَ : ق َ اَ  َرا  ُ ْوَ  هللِا، َمْن َاَح ُّ ِ ُس              ْ َرس              ُ
َُُّ اَْ َنَك اَْ َنكَ  َُُّ اَبُ ْوَك،  َُُّ اُمَُّك،  َُُّ اُمَُّك،  ْمَبِر  َقاَ : اُمَُّك،  .  الص         ُّ

 2رقم  1974: 4مسلم 
Dari Abu Hurairah, ia berkata : Ada seorang laki-laki bertanya (kepada 
Rasulullah SAW), “Ya Rasulullah, siapakah orang yang paling berhaq untuk 
saya santuni dengan baik?”. Beliau SAW bersabda, “Ibumu, kemudian ibumu, 
kemudian ibumu, kemudian bapakmu. Kemudian orang yang paling dekat 
denganmu, kemudian orang yang paling dekat denganmu”. [HR. Muslim juz 4, 
hal. 1974 no 2] 

ْوِ  هللِا   ُِ نْ عَ  هللاُ    َ ض             ِ ُدَريْ َرَق رَ  ْن َاِيْ عَ   ملسو هيلع هللا ىلصَقاَ : َااَء َرُاٌ  ِاىَل َرس             ُ
 َُُّ َماَبِ   َقاَ : اُمَُّك. َقاَ :  ِن ص َ ْوَ  هللِا، َمْن َاَح ُّ ِ ُس ْ َُاَ : ََّي َرس ُ  ََ
 َُُّ اَ :  َُُّ َمْن  ق  َ اَ   َك. ق  َ اَ : اُم  ُّ َُُّ َمْن  ق  َ اَ :  َك. ق  َ اَ : اُم  ُّ َمْن  ق  َ

 69: 7. البخارى اَبُ ْوكَ 
Dari Abu Hurairah RA, ia berkata : Ada seorang laki-laki datang kepada 
Rasulullah SAW lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang lebih 
berhaq untuk saya santuni dengan baik ?". Rasulullah SAW bersabda, "Ibumu". 
Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ?". Beliau SAW menjawab, "Ibumu". 
Laki-laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ?". Beliau menjawab, "Ibumu". Laki-
laki itu bertanya lagi, "Kemudian siapa ?". Jawab beliau, "Kemudian bapakmu". 
[HR. Bukhari juz 7, hal. 69] 
 



6 

Keterangan : 

Walaupun di dalam hadits tersebut disebutkan "Ibumu" sampai tiga kali, 
kemudian baru "Bapakmu", hanya satu kali, ini tidak berarti ibu itu harus lebih 
diistimewakan daripada bapak. Bisa juga Nabi SAW menjawab demikian itu 
karena melihat kepada kejiwaan orang yang bertanya tadi, karena ia kurang 
memperhatikan kepada ibunya, maka oleh Nabi SAW ia dinasehati agar 
berbhakti kepada ibunya hingga tiga kali, baru kemudian kepada bapaknya, 
sebagaimana Nabi SAW juga pernah ditanya oleh seseorang, "Amal apakah 
yang paling baik dalam Islam, ya Rasulullah ?". Jawab beliau, "Jangan marah". 

Di lain waktu Rasulullah SAW juga ditanya dengan pertanyaan yang sama oleh 
orang lain, "Amal apa yang paling baik dalam Islam, ya Rasulullah ?". Jawab 
beliau, "Katakanlah ~Saya beriman kepada Allah~, kemudian istiqamahlah". 

Dari dua jawaban Nabi SAW tersebut bukan berarti Nabi SAW tidak tetap dalam 
menjawab, tetapi Nabi SAW dalam menjawabnya melihat kepada kejiwaan 
siapa yang dihadapinya itu, sehingga si pemarah dinasehati untuk menahan 
marahnya, dan orang yang kurang kuat pendiriannya diberi nasehat agar 
memperkuat keimanannya dan beristiqamah. 

Dan terbukti di dalam ayat-ayat Al-Qur'an selalu disebutkan : 

 َواِلَدْيِن ِاْحَسانً َوِِبلْ 
"dan hendaklah berbhakti kepada kedua orang tua", tanpa membedakan antara 
ayah dan ibu. 
Dan lagi pula walaupun yang mengandung dan menyusui itu adalah ibu, namun 
ayah tidak kalah berat tanggungjawabnya, karena orang laki-laki adalah 
pemimpin bagi kaum wanita dan keluarganya, sebagaimana firman Allah SWT : 

َ  هللاُ بَ عْ  آِء ِبَا ََض       َّ ََ َعَلى النِوس       َ ُهْم َعلى  اَلروَِااُ  قَ وَّاُمْو بَ ْع َّ وَِّبَا  ض       َ
ِمْ  ُِ ُُْوا ِمْن اَْمَوا  34. النسآء:اَنْ َض

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, karena Allah telah 
melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena laki-laki telah 
menafkahkan sebagian dari harta mereka [QS. An-Nisaa' : 34] 
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Dan juga firman Allah SWT : 

 اَنْ ُضَسُكْم َواَْدِلْيُكْم َنرًا آوْ ق ُ 
.... peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka ..... [QS. At-Tahrim : 6] 
Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa seorang laki-laki adalah bertanggung-
jawab dalam memimpin dan mengarahkan istri dan anak-anaknya, oleh karena 
itu kewajiban berbhakti seorang anak kepada ayah maupun ibunya adalah 
sejajar. 

Wajib berbhakti kepada orang tua, meskipun keduanya belum Islam 

ٌر ِ  َبْكرَّ قَ الَ ِْب: قَ ِدم َ   َعْن َاْس َْاَء بِنْ ِِب َاِيْ  رِك َ ِْب َعَل َّ اُمِوى َوِدَ  ُمش              ْ
ْوَ  هللِا  تَ ْضتَ ْيُِب َرس             ُ ُُْلُِب: ََّي ملسو هيلع هللا ىلصَعْهِد قُ َرْيشَّ ِاْ  َعاَدَدُدْم. ََاس             ْ  ََ .

ُ  اُمِوى  َقاَ : نَ َعْم،  َََاص     ِ ٌَِبٌر، اَ  ْوَ  هللِا، َقِدَمِْب َعَل َّ اُمِوْ  َوِدَ  رَا َرس     ُ
 50رقم  696: 2. مسلم ِصِلى اُمَّكِ 

Dari Asma' binti Abu Bakar, ia berkata, “Ibuku datang kepadaku sedang dia itu 
masih musyrik. Hal itu terjadi pada masa Nabi SAW mengadakan perjanjian 
dengan kaum Quraisy (tidak saling menyerang). Lalu saya meminta 
pertimbangan atau fatwa kepada Rasulullah SAW. Aku berkata, “Sesungguhnya 
ibuku datang kepadaku dengan mengharapkan kebhaktianku kepadanya. Maka 
apakah aku boleh berbuat baik kepadanya ?". Beliau SAW bersabda, “Ya, 
tetaplah kamu menyambung hubungan baik kepadanya". [HR. Muslim juz 2, hal. 
696 no 50] 
Berbhakti kepada kedua orang tua yang sudah meninggal dunia 

ِو    َعْن َاِيْ  َد النََِّ ا َُِّْن ِعن ْ َنم َ َر قَ اَ : بَ ي ْ الِ ِك ْبِن َربِي ْع َ ي ْدَّ م َ ِاْ    ملسو هيلع هللا ىلصاُس              َ
َُِ  ِمْن ِبروَّ اَبَ َو َّ  ْوَ  هللِا، اََب َُاَ : ََّي َرس         ُ َلَمَر ََ  ُِ س         َ َااَءُه َرُاٌ  ِمْن َب
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َاُق َعَلْيِهَما، َواَْلِ  ِِ بَ ْعَد َمْوَِِِما  َقاَ : نَ َعْم. اَلص  َّ ْ ٌء اَبَ رُُّ َا ِب ِتْغَضاُر ش  َ س  ْ
َُما، َواِيْ َضاٌء ِبُعُهْوِ ِ َا ِمْن بَ ْعِد َموْ  َلُر  َُ ُِِهَما، َوص           ِ ِدْي َِِِما، َواِْكَراُم ص           َ

 3664رقم  1208: 2ابن مااِ . الرَِّحِم الَِّ  ََل تُ ْوَصُ  ِاَلَّ ِلَِما
Dari Abu Usaid Malik bin Rabi'ah, ia berkata : Pada waktu kami di sisi Nabi SAW, 
tiba-tiba datang kepada beliau seorang laki-laki dari Bani Salamah, lalu 
bertanya, "Ya Rasulullah, apakah masih ada kesempatan berbhakti kepada 
kedua orang tua saya yang bisa saya lakukan sesudah keduanya meninggal 
dunia ?". Beliau SAW menjawab, “Ya, masih ada. Yaitu menshalatkannya 
(mendoakannya), memohonkan ampunan bagi mereka berdua, 
menyempurnakan (melaksanakan) janji-janjinya sesudah mereka meninggal 
dunia, memulyakan shahabat-shahabat keduanya dan menyambung 
persaudaraan yang kamu tidak menyambungnya kecuali melalui keduanya". 
[HR. Ibnu Majah juz 2, hal. 1208  no 3664] 

ْوَ  هللِا  َاِيْ  َعنْ  ََّ َرس   ُ ُِ َقاَ : ِاَ ا َماَت اَْلِ   ملسو هيلع هللا ىلصُدَريْ َرَق َا ََُطَ  َعْن َُ انْ  ا ْنس   َ
ِِ اَْو َولَ دَّ  تَ َضُ  بِ  ارِيَ رَّ اَْو ِعْلمَّ يُ ن ْ َدقَ رَّ ا َ ُِ ِاَلَّ ِمْن َثَاثَ رَّ ِاَلَّ ِمْن ص               َ َعَملُ 

 ُِ  14رقم  1255: 3. مسلم َصاِلحَّ َيْدُعْو َل
Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Apabila manusia 
meninggal dunia, maka terputuslah amal-amalnya kecuali tiga hal. Yaitu : 
sedekah jariyah, atau ilmu yang dimanfa’atkan orang, atau anak shalih yang 
mendoakannya". [HR. Muslim juz 3, hal. 1255 no 14] 

~oO[ @ ]Oo~ 

 


