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 ُ ُه َاللَّ َ ا, َس�تَ َ ُمْسِلً ْنَيا َواْلآِخَرِة, َوَمْن َس�تَ َالدُّ
ي َعْوِن َاْلَعْبِد َما  ِ

ُ �ف ْنَيا َواْلآِخَرِة, َوَاللَّ ي َالدُّ ِ
�ف

 . ْخَرَجُه ُمْسِلٌ
َ
ِخيِه - أ

َ
ي َعْوِن أ ِ

َكَن َاْلَعْبُد �ف
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam 

bersabda, “Barangsiapa melepaskan 
kesusahan seorang muslim dari 

kesusahan dunia, Allah akan melepaskan 
kesusahannya pada hari kiamat. 

Barangsiapa memudahkan orang yang 
susah, Allah akan mudahkan urusannya di 
dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi 

aib seorang, Allah akan menutupi 
aibnya di dunia dan akhirat. Allah akan 
senantiasa menolong hamba-Nya selama 
ia menolong saudaranya.” (HR. Muslim) 

[HR. Muslim, no. 2699]

Faedah Hadits

1. Hadits ini berisi ilmu, kaedah, dan 
adab, sebagaimana dinyatakan oleh 
Imam Nawawi. Lalu Ibnu ‘Allan 
menambahkan, “Hadits ini juga berisi 
fadilah, faedah, dan hukum.”

2. Menyelesaikan masalah orang yang 
susah bisa jadi dengan harta seperti 
menyelesaikan masalah utang. 

3. Hadits ini juga jadi anjuran 
untuk memberikan kemudahan 
bagi orang yang susah. Misalnya, 
memberi tenggang waktu bagi 
yang berutang, atau menghapuskan 
seluruh utangnya, atau menghapus 
sebagian utangnya, atau memberinya 
untuk menghilangkan kesulitan. 
Memberikan kemudahan di sini 
merupakan bagian dari menyelesaikan 
masalah orang yang susah.

4. Jika ada aib yang tidak dikenal di 
hadapan manusia lainnya, maka 
hendaklah yang berbuat maksiat ini 
dinasihati. Adapun untuk aib yang 
dilihat langsung, maka segera untuk 
diingkari sesuai kemampuan.

5. Orang yang sudah dikenal kefasikan 
atau maksiatnya, maka boleh 
dibongkar aibnya dan tidak ditutupi.

6. Hendaklah membantu saudara 
muslim dalam urusan dunia dan 
akhirat, baik dengan bantuan harta 
atau bisa pula karena kita punya 
kedudukan.

7. Al-jaza’ min jinsil ‘amal, artinya 
balasan itu sesuai dengan jenis 
perbuatan.

Referensi: Minhah Al-‘Allam fi Syarh Bulugh Al-
Maram. Cetakan pertama, Tahun 1432 H. Syaikh 

‘Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Penerbit Dar Ibnul 
Jauzi. Jilid kesepuluh.

Kitabul Jaami’ dari Bulughul Maram karya Ibnu Hajar 
Al-Asqalani

ِ َلت ِّ َوالصِّ ُب َاْل�بِ �بَ
Bab Berbuat Baik pada Orang Tua dan Silaturahim 

(Berbuat Baik pada Kerabat)

Hadits 1471

َ - - ُكُّ َمْعُروٍف  ِ - َصلَّ هللُا َعَلْيِه َوَسلَّ َ هللُا َعْنُه - َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاللَّ ي ٍ - َر�فِ َعْن َجا�بِ
ْخَرَجُه َاْلُبَخاِريُّ 

َ
َصَدَقٌة - أ

Dari Jabir radhiyallahu ‘anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa 
sallam bersabda, “Setiap kebaikan adalah sedekah.” (HR. Bukhari) [HR. Bukhari, no. 

6021. Diriwayatkan pula oleh Muslim, no. 1005 dari hadits Hudzaifah]

Faedah Hadits

1. “Kullu makrufin, setiap kebaikan”, kalimat ini adalah bentuk lafaz umum. Makruf 
adalah suatu istilah yang bentuknya memberikan kemanfaatan pada orang lain 
dengan perkataan atau perbuatan. Bisa jadi kemanfaatannya dengan badan, dengan 
harta, dengan amalan, dengan nasihat, dan dengan memberikan kemaslahatan 
duniawi. Contoh perbuatan makruf adalah kalimat thoyyibah (kalimat yang baik), 
berbuat baik kepada manusia dengan harta, kedudukan, menolong, memberi 
petunjuk pada orang yang kebingungan.

2. Shodaqoh asalnya adalah mengeluarkan harta miliknya karena Allah Ta’ala. 
Shodaqoh atau sedekah ada yang wajib dan ada yang sunnah. 
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g3. Maksudnya kalimat “kullu makrufin 

shodaqoh” adalah melakukan 
perbuatan makruf memiliki pahala 
seperti pahala sedekah.

4. Hadits ini merupakan jawami’ul 
kalim, yaitu kalimat yang ringkas 
namun sarat makna, mencakup 
banyak makna, berisi nasihat 
bermanfaat, cukup dengan lafaz yang 
singkat dan jelas.

5. Hadits ini mendorong kita untuk 
berbuat makruf. Berbuat makruf ini 
berpahala sebagaimana seseorang 
bersedekah.

6. Sedekah tidak hanya dengan harta. 
Sedekah bisa dengan perbuatan 
dan lainnya seperti mendamaikan 
orang yang berselisih, menolong 
orang naik kendaraan, membantu 
menaikkan barang seseorang di atas 
kendaraannya, kalimat thoyyibah 
(kalimat yang baik), langkah kaki ke 
masjid, dan menghilangkan gangguan 
dari jalanan.

7. Perbuatan makruf dapat dibagi 
menjadi tiga: (1) amalan badan seperti 
shalat, puasa, membaca Al-Qur’an, 
tholabul ilmi, dan mengajarkan 
ilmu; (2) pengorbanan harta seperti 
zakat, sedekah, nafkah; (3) terkumpul 
amalan badan dan pengorbanan harta 
seperti haji dan jihad di jalan Allah.

Hadits 1472

َ هللُا َعْنُه - َقاَل: َقاَل  ي ي َذرٍّ - َر�فِ �بِ
َ
َوَعْن أ

َ - - َل  َعَلْيِه َوَسلَّ ِ - َصلَّ هللُا  َرُسوُل َاللَّ

َتْل�تَ  ْن 
َ
أ َوَلْو  ْعُروِف َشْيًئا,  َاْلَ ِقَرنَّ ِمْن  ْ �تَ

َخاَك ِبَوْجٍه َطْلٍق - 
َ
أ

Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 

wa sallam bersabda, “Janganlah engkau 
memandang remeh suatu kebaikan sedikitu 
pun juga walaupun engkau hanya bertemu 
saudaramu dengan bermuka manis.” (HR. 

Muslim) [HR. Muslim, no. 2626]

Faedah Hadits

1. Jangan meremehkan perbuatan baik 
sedikitpun, artinya walaupun sedikit, 
tetap dilakukan karena itu akan 
meraih rida Allah. 

2. Bermuka manis itu perbuatan remeh 
dan ringan, dan merupakan bagian 
dari perbuatan makruf.

3. H a d i t s  i n i  m e n u n j u k k a n 
dianjurkannya berwajah ceria ketika 
berjumpa orang lain, ini adalah bagian 
dari perbuatan makruf.

4. Dengan berwajah ceria akan membuat 
orang lain tertarik untuk bergaul, ini 
termasuk membuat orang lain senang, 
serta menghilangkan rasa ketakutan 
padanya. Dengan mengamalkan 
seperti ini, hubungan sesama muslim 
pun akan semakin dekat.

5. Bermuka ceria termasuk amalan 
ringan, namun berpahala besar. 

6. Hendaklah seseorang semangat 
melakukan perbuatan makruf lebih-
lebih jika terkait dengan orang lain 
karena maslahat yang begitu besar.

7. Syariat Islam begitu sempurna, 
mencakup segala macam hal. Syariat 
Islam itu datang dengan membawa 
berbagai hal yang maslahat untuk 
manusia.

Hadits 1473

ِ - صل هللا عليه  َوَعْنُه َقاَل: َقاَل َرُسوُل َاللَّ
ْ َماَءَها,  ْك�ثِ

َ
وسل - - ِإَذا َطَبْخَت َمَرَقًة, َفأ

َما ُمْسِلٌ  ُ ْخَر�بَ
َ
اَنَك - أ َ َوَتَعاَهْد ِج�ي

Dari Abu Dzarr radhiyallahu ‘anhu 
bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi 
wa sallam bersabda, “Apabila engkau 
memasak kuah, perbanyaklah airnya 

dan berilah kepada tetanggamu.” (HR. 
Muslim) [HR. Muslim, no. 2625]

Faedah Hadits

1. Hadits ini maksudnya jika kita 
memasak daging berkuah, maka 
hendaklah memperbanyak kuahnya 
untuk diberikan kepada tetangga. 
Karena memperbanyak kuah lebih 
mudah daripada memperbanyak 
daging.

2. Memperbanyak kuah daging tadi 
untuk menunjukkan bahwa kita 
diajarkan untuk tidak pelit (bakhil). 

3. Perintah memperbanyak kuah dan 
memberikannya pada tetangga 
termasuk dalam perkara sunnah 
berdasarkan ijmak para ulama, karena 
memberi hadiah itu bukan wajib.

4. Hadits ini mengajarkan akhlak mulia 
dengan berbuat baik pada tetangga.

5. Tetaplah berbuat baik walau dengan 
sesuatu yang sedikit.

6. Tetangga diperintahkan menghadiahi 
tetangganya, apalagi jika tetangga 
sampai mencium bau masakan.

7. Kita diperintahkan untuk membuat 
orang lain bahagia.

8. Hadiah punya manfaat untuk 
menebar kasih sayang, memperkuat 
hubungan persahabatan, dan rasa 
cinta lebih-lebih pada tetangga. 
Karena bisa jadi sesama tetangga 
sering terjadi masalah, bisa jadi karena 
anak atau karena hubungan tetangga.

9. Yang memberi hadiah, berilah dengan 
hadiah yang murahan, tetapi tetap 
yang paling mudah. Yang diberi 
hadiah, hendaklah menerima hadiah 
tadi dengan senang hati, lalu ia balas 
hadiah tersebut dengan ucapan 
terima kasih dan doa terbaik kepada 
yang memberinya. Tetap tidak boleh 
menganggap rendah hadiah yang 
diberikan orang lain.

Hadits 1474

ي هللا عنه - َقاَل: َقاَل  َة - ر�ف َ ي ُهَر�يْ �بِ
َ
َوَعْن أ

ِ - صل هللا عليه وسل - - َمْن  َرُسوُل َاللَّ
ْنَيا,  َالدُّ ُكَرِب  ِمْن  َبًة  ُكْر ُمْؤِمٍن  َعْن  َس  َنفَّ
َبًة ِمْن ُكَرِب َيْوِم َاْلِقَياَمِة  ُ َعْنُه ُكْر َس َاللَّ َنفَّ
ي  ِ

ُ َعَلْيِه �ف َ َاللَّ , َيسَّ َ َعَل ُمْعِسٍ , َوَمْن َيسَّ


