waktu, maka dipenuhi karena ia
telah menyebut nama Allah dan
itu suatu bentuk pengagungan
kepada Allah, di samping untuk
memenuhi hajatnya.

ketika kita mampu membalasnya.
Bentuk kebaikan dari yang
berbuat baik pada kita bisa jadi
berupa hadiah, pertolongan, dan
memenuhi hajat.

4. Jika ada yang meminta untuk 9. Membalas orang yang berbuat
dosa, misalnya menggunakan
baik pada kita merupakan sikap
uang untuk membeli khamar
yang dicintai oleh Allah dan
atau selainnya yang haram, maka
Rasul-Nya.
permintaan ini tidak dipenuhi 10. Membalas orang yang berbuat
walaupun ada yang menyebut
baik pada kita punya dua manfaat:
nama Allah.
(a) ini akan mendorong orang agar
5. Wajib memenuhi undangan
terus berbuat baik, (b) hati tentu
walimah nikah dari seorang
sangat suka dengan orang yang
muslim jika tidak ada penghalang
bebruat baik.
yang menghalangi untuk hadir.
11. Ada orang yang berbuat baik
6. Memenuhi undangan akan timbul
hubungan yang baik, hati jadi
baik, memuliakan orang yang
mengundang, juga timbul saling
mencintai antara kaum muslimin.
7. Jumhur ulama menganggap
memenuhi undangan walimatul
‘ursy adalah wajib, sedangkan
undangan selain itu dihukumi
sunnah.
8. Hendaklah membalas kebaikan
orang yang berbuat baik pada kita

pada kita namun kita tidak bisa
membalasnya, seperti pada raja,
kepala negara, dan mentri, maka
cukuplah dibalas dengan doa.

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.
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َ ِّ َ ِّ ْ َ ُ َ
الص ةِل
ب�ب ال ِب� و

Bab Berbuat Baik pada Orang Tua dan Silaturahim (Berbuat Baik pada
Kerabat)

Hadits #1475

َ ْ ََ
َّ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
ُ
َ
ض
ْ
 ق- َر� هللا عنه
- وعن أ ِب ي� مسع ٍود
 صىل هللا- لل
ِ َ  َقال َرسول ا:ال
ي
َّ
َ
َ
ْ
ُ
َ
ْ
. أخ َر َج ُه ُم ْس ِ ٌل-  ف ُل ِمثل أ ْج ِر ف ِاع ِ ِل,�ٍ  َم ْن َدل َعل خ ْي- - عليه وسمل

Dari Abu Mas’ud radhiyallahu ‘anhu, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Barangsiapa menunjukkan seseorang kepada kebaikan, maka ia memperoleh pahala
seperti pahala orang yang melakukannya.” (Dikeluarkan oleh Muslim) [HR. Muslim,
no. 1893]

melihat makanan dan pakaian seperti
dua bukit, sampai aku melihat wajah
Rasulullah shallallahu ’alaihi wa sallam
Hadits ini jadi dalil bahwa siapa yang bersinar seperti emas, lalu Rasulullah
menunjuki orang lain pada kebaikan, shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda,
maka ia akan mendapatkan pahala
seperti orang yang melakukannya.
Dalam hadits disebutkan,

ٌ َ َ
َ
ت َص َّ َدق َر ُجل ِم ْن ِد َين ِار ِه ِم ْن ِد ْر ِه ِه
ِم ْن ث ْو ِب ِه ِم ْن َص ِاع ُ ب ِّ� ِه ِم ْن َص ِاع
َ َ َ َ ََّ ت
ِّ
َ
ت
ْ
ْ
َ
تَ ْ� ِر ِه َ ح� قال ولو َ ِب ِشق �ر ٍة
َ َ فَ َ َ ُ ٌ ْ ْ أ
َّ ُ ال ْن َص ِار ِب
ص ٍة
قال ج�اء رجل ِمن
َ
َ
ْ
َ ُّ َ ْ َ َ
ت كف ُه ت ْع ِج ُز َع نْ َ�ا َبل ق ْد ج ََع َز ْت
كد
ُ
َّ َق َال ث َّ� َت َت َاب َع
ُاس َح تَّ� َرأ ْيت
ُ الن
َ ْ ََْْن
َ
َ
َ
َّاب َح�ت
ك َوم ي ِ� ِمن طع ٍام و ِثي
َُّ ََّّ َ ٍ ل
ُ َرأ ْي ُت َو ْج َه َر
ول
س
الل ص ْ الل
ِ
ِ
ٌ َ َ ُ ُ َّ ََ َ ْ َ َ َّ َ َ تَ َ َّ ُ َ أ
علي ِه وسل ي�لل كنه مذهبة
Ada seseorang yang telah bersedekah
dengan dinar, dirham, pakaian, satu
sha’ kurmanya sampai beliau berkata
walaupun separuh kurma.

Jarir berkata, “Lalu seorang dari Anshar
datang membawa sebanyak shurroh,
hampir-hampir telapak tangannya
tidak mampu memegangnya, bahkan
tidak mampu.”
Jarir berkata, “Kemudian berturutturut orang memberi sampai aku

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi g
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ََم ْن َس َّن ُس َّن ًة َح َس َن ًة َف ُع ِم َل ِب�ا
ُ
َ
َْب ْع َد ُه َك َن َ ُل أ ْج ُر ُه َو ِم ْث ُل أ ُجور ِه
ِ ُ
َ
ِْم ْن َغ ْي� أ ْن َي ْن ُق َص ِم ْن أ ُجور ِه
َ ِ ُ َ ً َ ِّ َ ً َّ ُ َّ َ ْ ِ َ َ ً ْ َ
شيئا ومن سن سنة سيئة فع ِمل
ُْ
ْ َ َ َ
َِب َ�ا َب ْع َد ُه كن َعل ْيَ ِه ِوز ُر ُه َو ِمثل
ُ ْ َ
َ
أ ْوز ِار ِ ْه ِم َ ْن غ ْي ِ� أن َي ْنق َص ِم ْن
َ
ً َ
أ ْوز ِار ِ ْه ش ْيئا

“Barangsiapa melakukan suatu amalan
kebaikan lalu diamalkan oleh orang
sesudahnya, maka akan dicatat baginya
ganjaran semisal ganjaran orang
yang mengikutinya dan sedikitpun
tidak akan mengurangi ganjaran
yang mereka peroleh. Sebaliknya,
barangsiapa melakukan suatu amalan
kejelekan lalu diamalkan oleh orang
sesudahnya, maka akan dicatat
baginya dosa semisal dosa orang yang
mengikutinya, tanpa mengurangi
dosanya sedikit pun.” (HR. Muslim,
no. 1017)

Hadits #1476

َّ َ َ َ َ ْ ْ ن ُ َ َ َ ض
ْ
َ
ُ
ن
َ
ُ
-� الل ع�ما
ر ِ ي- وعن اِ ب ِ� عر

hal

2

hal

3

َ َ
َّ
َ
ِّ
 صىل هللا عليه- � ع ِن الن ِب ي:قال
َ َ
َُ
 ِم ْن َ ْاس َت َعاذ ْك- : قـ ُـال-َ َ وسمل
َّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ُ
َّ َ
لل
لل
�
ك
ل
أ
س
ن
م
و
,
وه
يذ
ع
أ
ف
ِ ً ِب
ِ ُ ِ �َ َ ِب
َ
َ
ْ ُ  َو َم ْن أ َت� ِإل ْي,فأ ْعط ُوه
ك َ َم ْع ُروفا
ََ َ ُ ُ َ ْ َ ْ ت
ُ
ْ
ُ
 فادعوا, ف ِإَن ل ِج�ــدوا,فك ِفئوه
َْ
ْ َ
.�ُّ أخ َر َج ُه ال َب يْ َ� ِق ي- ُل

sebagaimana dinukil oleh Ibnu
‘Alaan].

Faedah Hadits

1. Hadits ini jadi dalil bahwa siapa
yang meminta perlindungan
kepada Allah Ta’ala dari seseorang
dengan ia mengatakan padanya,
“Aku meminta perlindungan
kepada Allah darimu.” Maka
Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu
wajib memberikan perlindungan
‘anhuma, Nabi shallallahu ‘alaihi wa
padanya dan hilangkan kejelekan
sallam bersabda, “Barangsiapa meminta
dari dirinya.
perlindungan kepadamu dengan nama
2. Jika bentuknya adalah meminta
Allah, lindungilah dia; barangsiapa
perlindungan dari mengerjakan
meminta sesuatu kepadamu dengan
yang wajib atau meminta
nama Allah, berilah dia; barangsiapa
perlindungan dari melakukan
berbuat baik kepadamu, balaslah dia,
per buatan har am. Contoh
jika engkau tidak mampu, berdoalah
pertama, meminta perlindungan
untuknya.” (Diriwayatkan oleh Aldari orang yang ingin menagih
Baihaqi)
utang padanya padahal itu sudah
[HR. Abu Daud, no. 1672; Ankewajibannya. Contoh kedua,
Nasai, 5:82, no. 2568; Ahmad, 9:266;
misal meminta perlindungan
Al-Hakim, 2:63-64; Al-Baihaqi,
dari kemungkaran yang sedang
4:199. Al-Hakim mengatakan
dilakukan.
bahwa hadits ini sahih dilihat dari
3. Siapa yang meminta sesuatu
sisi sanad, sanadnya sesuai syarat
dengan memakai nama Allah,
Bukhari-Muslim walaupun tidak
maka haruslah diberi dan tidak
dikeluarkan oleh keduanya karena
ditolak. Misalnya ada yang
ada perbedaan mengenai sahabat Almeminta zakat dan ia termasuk
A’masy di dalamnya. Penilaian hadits
orang yang berhak menerima
ini didiamkan oleh Adz-Dzahabiy,
zakat. Ada juga orang yang
disahihkan oleh An-Nawawi, hadits
meminta diberikan tenggang
ini disahihkan oleh Ibnu Hajar
waktu dengan menyebut nama
dalam Takhrij Ahadits Al-Adzkar
Allah, dan ia termasuk orang
yang harusnya diberi tenggang

