ُ َف ُق ْل ُت َل، ِم َن َّالل ْيل َح َّت� َت َت َف َّط َر َق َد َم ُاه
ْ َو َقد،  َ� َر ُس َول هللا،  َل َت ْ ِص َن ُع َه َذا:
ِ
ي
ََّ ُ َ َ َ َ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ تَ أ
غ ِفر لك ما تقدم ِمن ذن ِبك وما �خر
ً ُ َ ً َْ ُ ُ َ َ
َ َ
! (( أفال أكون عبدا شكورا: ؟ قال
َ َ ٌ َ َّ ُ
ْ
. )) متفق علي ِه
َُ َ ن
َ
ُ َو َعن
امل ِغ ي َ� ِة ْب ِ ن� ش ْع َبة ْ� ُو ُه ُم َّتف ٌق
ِ
ََ
ْ
. علي ِه

Edisi #115

dan Muslim. [HR. Bukhari, no. 4836
dan Muslim, no. 2819]
Faedah Hadits

1. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa
sallam sungguh-sungguh dalam
beribadah kepada Allah.
2. Setiap nikmat patut disyukuri.

3. Nikmat itu harusnya jadi sebab
untuk kita makin bersyukur.

4. H a d i t s i n i m e n u n j u k k a n
Dari ‘Aisyah radhiyallahu ‘anha, ia
keutamaan shalat malam.
berkata, “Nabi shallallahu ‘alaihi wa
sallam biasa melakukan shalat malam 5. Shalat tahajud itu tanda hamba itu
bersyukur atas nikmat.
sampai kedua kakinya pecah-pecah,
maka aku berkata kepadanya, ‘Kenapa
engkau melakukan seperti ini, wahai
Referensi:
Rasulullah? Padahal dosa-dosamu
yang telah lalu dan akan datang telah Bahjah An-Nazhirin Syarh Riyadh Ash-Shalihin.
diampuni.’ Rasulullah shallallahu Cetakan pertama, Tahun 1430 H. Syaikh Salim
bin ‘Ied Al-Hilali. Penerbit Dar Ibnul Jauzi.
‘alaihi wa sallam menjawab, ‘Tidak
bolehkah aku menjadi hamba yang
bersyukur.’” (Muttafaqun ‘alaih). [HR.
Bukhari, no. 4837 dan Muslim, no.
2820]
Dari Al-Mughirah bin Syu’bah seperti
di atas diriwayatkan oleh Al-Bukhari

Kumpulan Mutiara Hikmah Sunnah Nabi n
Oleh: Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal, S.T., M.Sc.
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Malam Kamis @ Darush Sholihin
11 Shafar 1441 H
9 Oktober 2019

Tafsir Surah Yasin
Contoh Amalan Muta'addi #04

Memberi Syafaat, Menolong,
dan Sedekah
Ayat 12

َ
ف
ْ � ٍء
َ ْ ��ْ ُإ نَّ� نَ ْ� ُن ن
ْال ْو تَ� َوَن ْك ُت ُب َما َق َّد ُموا َوآ ثَ� َر ُ ْه َو ُ َّك شَ ي
أح َص ْي َن ُاه ِ ي� ِإ َم ٍام
ِ
ِي ي
ُمب ي�ن
ٍ ِ
“Sesungguhnya Kami menghidupkan orang-orang mati dan Kami menuliskan
apa yang telah mereka kerjakan dan bekas-bekas yang mereka tinggalkan.
Dan segala sesuatu Kami kumpulkan dalam kitab Induk yang nyata (Lauh
Mahfuzh).” (QS. Yasin: 12)

Contoh Amalan Muta’addi #08: Memberi syafaat dan menolong
orang yang dizalimi

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat
Al-Quran dan Hadits Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam
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Bisa saja seseorang menjadi perantara untuk muslim lainnya dalam memperoleh
manfaat atau terselamatkan dari mudarat. Inilah memberi manfaat pada
muslim dengan kedudukan.

َ ُ َّ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ض
الل َعل
�
اشفعوا فلتؤجروا ويق ِ َ ي
ول َما ش َاء
ِ ِ ِل َس ِان َر ُس

“Berilah syafaat (pertolongan) niscaya
kalian diberi ganjaran, dan Allah
memutuskan melalui lisan rasul-Nya
apa yang dikehendaki-Nya.” (HR.
Bukhari, no. 6027 dan Muslim, no.
2627).

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih
Muslim menerangkan hadits ini
berisi anjuran untuk memberikan
syafaat kepada orang yang memiliki
hajat, bisa jadi syafaat (perantaraan)
itu pada sulthan (penguasa), pada
wali, dan semacamnya, atau kepada
seseorang. Maksud syafaat itu bisa
jadi meminta kepada penguasa untuk
menahan orang yang berbuat zalim,
atau menghapus hukuman orang
yang dihukum, memberi kemudahan
kepada orang yang sedang butuh
bantuan, atau semacamnya. Namun
syafaat dalam hukuman hadd
dihukumi haram. Syafaat dalam
melakukan kebatilan, sama juga
dengan syafaat ketika membatalkan

* Peringatan: Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi g

Dari Abu Musa beliau berkata, pernah kebenaran, dan semacam itu dihukumi
suatu ketika Nabi shallallahu ‘alaihi haram.
wasallam didatangi seorang pemintaminta -atau sepertinya ia berkata
Contoh Amalan Muta’addi
‘ditemui (bukan didatangi) seorang
#09:
Membantu hajat kaum
peminta-minta’, atau orang yang
muslimin, memberi mereka
mempunyai keperluan-, maka beliau
pertolongan ketika tertimpa
bersabda:
musibah
Dari Ibnu ‘Umar radhiyallahu ‘anhuma
berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi
wa sallam bersabda,

َ َ ُُ َْ َ
ْ ُ َ ُ ْ ُْ
ْ
ُ
 ال يَظ ِله وال، الس ِل أخو الس ِ ِل
َ َ
َ َ ف
 َو َم ْن كن ِ� َح َاج ِة أ ِخ ِيه كن، ُي ْس ِ ُل ُه
َ
َّ ُ ف
 َو َم ْن ف َّر َج َع ْن ُم ْس ِ ٍل، الل ِ� َح َاج ِت ِه
ُ ً ُ
ُ َّ ُك ْر َب ًة َف َّر َج
الل َع ْن ُه ك ْر َبة ِم ْن ك ُر َ ب� ِت
ْ
 َو َم ْن َس تَ َ� ُم ْس ِ ًلا َس تَ َ� ُه، َي ْو ِم ال ِق َي َام ِة
ْ
ُ َّ
الل َي ْو َم ال ِق َي َام ِة

“Muslim yang satu dan muslim lainnya
itu bersaudara. Maka hendaklah tidak
menzalimi, jangan biarkan saudaramu
(yang menzalimi dan dizalimi). Siapa
yang selalu menolong saudaranya
dalam hajatnya, maka Allah juga akan
menolong hajatnya pula. Siapa yang
menghilangkan kesulitan seorang muslim,
maka Allah akan menghilangkan
kesulitannya dari berbagai kesulitan
yang dihadapi pada hari kiamat. Siapa
yang menutup aib seorang muslim, maka
Allah akan menutup aibnya pada hari

hal

2

hal

3

kiamat.” (HR. Bukhari, no. 2442 dan dari ‘Abdullah, Rasulullah shallallahu
Muslim, no. 2580)
‘alaihi wa sallam bersabda,
Contoh Amalan Muta’addi #10:
Sedekah dengan harta diberikan kepada fakir miskin dan
orang yang membutuhkan untuk membuat pahala semakin
besar

َ َّ ْ ُ َ ْ َ ُ َ
لص َدق ِة
�داووا مرضاك ِب

“Mintalah kesembuhan penyakitmu
(kepada Allah) dengan bersedekah.”
(HR. Al-Baihaqi, 3:193. Syaikh AlAlbani mengatakan hadits ini hasan
sebagaimana dalam Shahih Al-Jaami’,
Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, 3358)
Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam
bersabda,

َ َ
َ
َم ْن ت َص َّدق ِب َع ْد ِل تَ ْ� َر ٍة ِم ْن ك ْس ٍب
َّ َّ ُ ُ َ ْ َ َ َ ِّ َ
َ الط ِّي َب َفإ َّن
هللا
طي ٍب وال يقب ُل هللا ِإال
َِ
ُ ْ
�ََيق َبل َها ِب َي ِم ْي ِن ِه ث َّ� ُ ي َ� ِّب يْ َ�ا ِل َص ِاح ِب ِه َكا ُ ي َ� ب ِّ ْ ي
َ  َح تَّ� َت ُك ْو َن ِم ْث َل ْ ج،أ َح ُد ُ ْك َف ُل َّو ُه
.ال َب ِل

“Barangsiapa yang bersedekah dengan
sesuatu yang senilai dengan sebutir kurma
dari usaha yang halal, sedangkan Allah
tidaklah menerima kecuali yang thayyib
(yang baik), maka Allah akan menerima
sedekahnya dengan tangan kanan-Nya
kemudian mengembangkannya untuk
pemiliknya seperti seorang di antara
kalian membesarkan kuda kecilnya
hingga sedekah tersebut menjadi besar
seperti gunung.” (HR. Bukhari, no.
1410 dan Muslim, no. 1014)

Manfaat sedekah di antaranya adalah
dapat menjaga badan serta dapat
menolak berbagai musibah dan
penyakit. Dari Al-Aswad bin Yazid,

Referensi:

Utruk Atsaran Qabla Ar-Rahil. Cetakan kelima,
Tahun 1436 H. Syaikh Muhammad Shalih AlMunajjid. Penerbit Madarul Wathan.

Riyadhus Sholihin karya Imam
Nawawi, Kitab Al-Fadhail
212. Bab Keutamaan Qiyamul
Lail

Jadi Hamba
yang Bersyukur
dengan Tahajud
Hadits #1160

ََ
ُ �
َ َو َع ْن َعا ِئ َش َة َر ِ ض ي
:  قال ْت، هللا َع نْ َ�ا
َ ُ َّ َ ُّ َّ َ َ
ُ َّ
 َيق ُوم- هللا َعل ْي ِه َو َس َل
 صل- �كن الن ِب ي

