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Asy-Syaikh Nashiruddin Al-Albani rahimahullah berkata:
ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻔﻌـﻠﻪ اﻟـﻮﻟﺪ ﻳـﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨـﻪ اﻟﻮاﻟـﺪان ﻋـﻠﻰ اﻋـﺘﺒﺎر أﻧﻬـﻤﺎ اﻟـﺴﺒﺐ ﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟﺨـﻴﺮ
Setiap apa yang dilakukan oleh seorang anak, maka kedua orang tuanya akan mendapatkan
manfaat, karena kedua orang tua merupakan sebab dalam kebaikan tersebut.
Sebagaimana ﬁrman Allah Ta’ala:
ْ
َ
ُ
َ
ْ ﺲ
 َ ـﺮاﻫِﻴ
{ﻻﹶ ِ ﺎن إ
ْ ﺧﹿﺮىٰ ✫ وَأ
ِ ﺤ
ُ ﺻـ
َ ْ ﻟﹻﻺِﻧ
َ ﻒ ﻣﹹﻮ
َ ﺄ ﺑﹻﻢ ﻳُﻨﹷﺒ
ْ أ ْم ﻟﹷ
َ ْ ن ﻟَـﻴ
ُ ﻤﺎ ﻓِـﻲ
ِ ﺴ
َ ﻻ ﺗﹷﺰِ ُر وَازِ َرةٌ وِ ْز َر أ ـﻰ ✫ أ
َ ْ ﺳﻰ✫ٰ وَإِﺑ
ٰ ﻢ اﻟـﺬِي وَﻓ
ﻰ
ٰ َ} َﻣـﺎ ﺳﹷﻌ
“Ataukah belum diberitakan kepadanya apa yang ada dalam lembaran-lembaran Musa? Dan
lembaran-lembaran Ibrahim yang selalu menyempurnakan janji? (Yaitu) bahwasanya seorang
yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, ٰdan bahwasanya seorang manusia tiada
memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. (QS. An-Najm 36- 39)
Dan dalam hadits yang shahih:
“”أﻓـﻀﻞ اﻟﻜﺴـﺐ ﻛﺴـﺐ اﻟﺮﺟـﻞ ﻣـﻦ ﻋـﻤﻞ ﻳـﺪه وأن أوﻻدﻛـﻢ ﻣـﻦ ﻛﺴـﺒﻜﻢ
“Sebaik-baik usaha seorang adalah usaha seorang dari perbuatan tangannya, dan
sesungguhnya anak-anak kalian itu termasuk bagian dari usaha kalian.”
Dan dari konteks hadits tadi, kita bisa mengeluarkan faedah yang telah lalu disebutkan:
وﻫـﻲ أن ﻛـﻞ اﻷﻋـﻤﺎل اﻟﺼـﺎﻟﺤﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗـﺼﺪر ﻣـﻦ اﻟـﻮﻟﺪ ﻓﻬـﻲ ﻳﺼـﻞ ﺛـﻮاﺑﻬﺎ ﻟﻠـﻮاﻟﺪ
Yaitu bahwa setiap amalan shalih yang bersumber dari seorang anak, maka pahalanya akan
sampai kepada juga kepada orang tuanya.
(Silsilah Al-Huda wan-Nuur 83.)
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