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TRANSLITERASI  

A. Transliterasi  

1. Konsonan  

Huruf-huruf bahasa Arab ditransliterasikan ke dalam huruf latin sebagai 

berikut : 

b : َب z : َز f : َؼ
t : َت s : َس q : َؽ
s\ : َث sy : َش k : َؾ
j : َج s} : َص l : َؿ
h{ : َح d{ : َض m : َـ
kh : َخ t} : َط n : َف
d : َد z} : َظ w : َو
z\ : َذ َع : ‘ h : َىػ
r : َر g : َغ y : َي

Hamzah  ( ء ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanpa 

apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda ( ’ ). 

2. Vokal dan diftong 

a. Vokal atau bunyi (a), (i) dan (untuk) ditulis dengan ketentuan sebagai berikut:  

VOKAL PENDEK PANJANG 

Fath}ah a a> 

Kasrah  i i> 

D}ammah  u u> 
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b. Diftong yang sering dijumpai dalam transliterasi ialah (ay) dan (aw) 

misalnya kata bayn (َبي ) dan qawl ( قوؿ )  
3. Syaddah dilambangkan dengan konsonan ganda  

4. Kata sandang al-(alif lām ma’rifah) ditulis dengan huruf kecil, kecuali jika 

terletak di awal kalimat. Dalam hal ini kata tersebut ditulis dengan huruf besar 

(al-). Contohnya :  

Menurut al-Bukhār i , hadis ini ....   

Al-Bukhār i  berpendapat bahwa hadis ini .... 

5. Tā’ Marbūt}ah ( ة ) ditransliterasi dengan t. Tetapi jika ia terletak di akhir 

kalimat, maka ia ditransilteri dengan huruf ‚h". Contohnya: 

Al-risālat li al-mudarrisah  َالرسالةَللمدرسة 
6. Kata atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah istilah Arab yang belum 

menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia. Adapun istilah yang 

sudah menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering 

ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak ditulis lagi menurut cara 

transliterasi di atas, misalnya perkataan sunnah, khusus dan umum, kecuali 

bila istilah itu menjadi bagian yang harus ditransliterasi secara utuh, misalnya: 

Fi> Z}ila>l al-Qur’a>n ( فآظالؿَالقَرَيف  )  
Al-Sunnah qabl al-Tadwi>n (َالسنةَقبلَالتدوين ) 
Inna al-‘Ibrah bi ‘Umu>m al-Lafz} la> bi Khus}u>s} al-Sabab 

َاللفظَلَخبصوصَالسبفَاإ َبلعربةَبعمـو
7. Lafz} al-Jala>lah ( اهلل ) yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf 

lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nomina), ditransliterasi 

tanpa huruf hamzah. Contohnya: 
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 billāh =باهللَ     di>nullah = دينَاهللَ

 hum fi> rah}matilla>h = ىمَيفَرحةَاهلل

B. Singkatan  

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah: 

1. swt.  = Subh}a>na wa ta’a>la> 

2. saw.  = S{allalla>h ‘alaih wa sallam 

3. a.s. = ‘Alaih al-sala>m 

4. H.  = Hijriyah  

5. M.  = Masehi  

6. w.  = wafat  

7. QS. …/…: 4  = Qur’an Surah …/no.surah: ayat 4. 
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Nama Peneliti :  Abdul Gaffar 

Nomor Induk Mahasiswa  :  80100209003 

Judul Tesis:  : ‘At}iyyah dalam Perspektif Hadis Nabi (Kajian Tematik 

terhadap Alternatif Pembagian Harta Warisan) 

Judul tesis ini adalah ‘at}iyyah dalam perspektif hadis Nabi (kajian tematik 

terhadap alternatif pembagian harta). Dengan demikian, masalah pokok dalam 

penelitian ini adalah bagaiamana perspektif hadis Nabi tentang ‘at}iyyah. Deskripsi 

tersebut terlahir dari berbagai fenomena yang cukup dilematis, dapat dilihat, dicermati 

dan dianalisis dalam dinamika kehidupan masyarakat, khususnya yang terkait dengan 

pembagian harta warisan. Asumsi dasar yang mengilhami peneliti bahwa ‘at}iyyah 

menempati posisi strategis dalam menjalin hubungan komunikasi dan persatuan. Oleh 

karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis-hadis tentang 

‘at}iyyah, kemudian menjelaskan makna yang terkandung di dalamnya dan menjadikan 

‘at}iyyah sebagai alternatif dalam pembagian harta tanpa harus menimbulkan 

kontroversi dalam menafsirkan ayat-ayat pembagian warisan yang menurut sebagian 

ulama telah dianggap qat}‘i> al-dila>lah.     
Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode maud}u>‘i >/tematik. Adapun 

sumber data bersifat penelitian kepustakaan (library research). Pengumpulan data 

dengan metode takhri>j al-h}adi>s\ yang diolah melalui kritik sanad dan matan. 

Pendekatan yang digunakan bersifat holistik dan multidisipliner karena mencakup 

pendekatan teologis, filosofis dan historis, sedangkan teknik interpretasinya meliputi 

tekstual, intertekstual dan kontekstual. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lafal ‘at}iyyah dalam hadis sebanyak 

596 kata. Dari 596 kata, peneliti melakukan kritik hadis terhadap enam macam hadis 

saja yang kesemuanya s{ah{i>h{ kecuali riwayat Abu> Ma‘syar. Kandungan hadisnya 

dapat diklasifikasi dalam dua bagian. Pertama; kriteria ‘at}iyyah yang menekankan 

keadilan dan skala perioritas dengan memperhatikan aspek kebutuhan, kemaslahatan 

dan kemanfaatan. Kedua; tentang urgensi ‘at}iyyah yang dapat berfungsi sebagai: 1) 

Solidaritas sesama makhluk. 2) Media silaturrahmi antar keluarga, masyakat, negara 

hingga agama. 3) Menjadi strategi agama dengan membantu orang-orang yang 

dianggap lemah keimanannya. 4) Pengembangan harta dengan menciptakan relasi 

antarsesama dan balasan ukhrawi yang akan didapatkan kelak di akhirat. ‘at}iyyah 

juga dapat menjadi alternatif pembagian harta, karena pembagian dengan cara ini 
tidak dibatasi jumlah pemberian, kadar pemberian dan agama orang yang menerima 

pemberian.  

‘At}iyyah yang dijadikan alternatif penyelesaian masalah-masalah yang 

muncul tentang pembagian harta warisan seharusnya dibuatkan akta notaris untuk 

menghindari sengketa dan komplik di kemudian hari, karena akta notaris menjadi 

bukti sah terjadinya pemberian dan berkekuatan hukum.   
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat dunia Islam pada umumnya, khususnya masyarakat Islam

Indonesia seringkali menghadapi konflik karena pembagian harta warisan, mulai dari

masalah sebagian keluarga tidak dapat bagian hingga masalah ketidakadilan dalam

pembagiannya. Problem tersebut tidak hanya menimpa kalangan bawah akan tetapi

juga menimpa kalangan atas, baik orang terkenal maupun tidak, baik artis maupun

yang bukan artis, mulai dari warisan jutaan, milyaran hingga trilyunan.

Berbagai problem dalam masyarakat tentang pembagian harta warisan

muncul dalam berbagai bentuk, mulai dari perebutan harta yang berujung pada

pengadilan, penggalian kuburan pewaris, percobaan pembunuhan hingga

pembunuhan ahli waris lain.

Kasus rebutan warisan Adi Firansyah misalnya, salah seorang artis yang

tewas karena kecelekaan motor, akhirnya bergulir ke pengadilan Agama Bekasi pada

tanggal 12 April 2007 di mana hartanya diperebutkan antara ibundanya dan istrinya

Nielsa Lubis.1 Pada tanggal 28 september 2010, sebuah makam di desa Buduran

Sidoarjo Jawa Timur dibongkar guna mencocokan DNA garis keturunan keluarga

yang bersengketa warisan senilai 15 milyar.2 Pasangan suami istri dibantu anaknya

1Gossip, “Sidang Rebutan Warisan Adi Firansyah”, indosiar.com, 13 April 2007.
http://www.indosiar.com (11 Februari 2011).

2Hukum dan Kriminal, “Rebutan Warisan, Sebuah Makam Terpaksa Dibongkar”,
Metrotvnews.com, 28 September 2010. http://www.metrotvnews.com (11 Februari 2011).
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tega membunuh ibu kandungnya karena bermotif rebutan harta warisan,3 bahkan

orang terkaya Asia Nina Wang yang hartanya mencapai 39 trilyun diperebutkan oleh

dua kelompok.4 Dan  masih banyak lagi kasus-kasus lain yang terkait dengan

pembagian harta warisan.

Di samping itu, masyarakat Indonesia misalnya cenderung tidak ingin

membedakan hak waris laki-laki dan hak waris perempuan,5 padahal dalam hukum

Islam hak laki-laki dan perempuan 2:1 dianggap final6 karena landasan hukumnya

qat}’i/pasti, baik dari segi kebenaran beritanya maupun dari segi petunjuknya,

sehingga sangat sulit ditafsirkan lain. Kalaupun ditafsirkan lain maka sangat sulit

diterima oleh mayoritas masyarakat muslim.

Ahli waris non-muslim misalnya tidak menjadi ahli waris dari pewaris

muslim dalam hukum Islam sehingga dia tidak berhak mendapatkan harta warisan.7

Namun di sisi lain, perbedaan agama dalam sebuah keluarga di Indonesia merupakan

3Patroli, “Rebutan Warisan, 3 Orang Berencana Bunuh Ibunya”, Indosiar.com, 6 Maret 2010.
http://www.indosiar.com/tags/rebutan-warisan. (11 Februari 2011).

4Redaksi, “Tinggalkan Harta Rp. 39 Triliun, Dua Kubu Rebutan”, 28 November 2007.
http://www.radarbanten.com. (11 Februari 2011).

5Dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat Jawa, khususnya Sukoharjo misalnya tidak
membedakan antara bagian anak dan istri pewaris, namun bagiannya disamakan. Lihat: Nurhidayati,
Tinjauan Yuridis Tentang Hak Janda dalam Pembagian Warisan Menurut Hukum Adat Jawa (Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Sukoharjo) (Skripsi Sarjana, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret
Surakarta, 2008), h. kesimpulan.

6Karena hal tersebut telah ditetapkan oleh al-Qur’an dengan jelas dalam QS: al-Nisa>’ (4): 11.
7Hadis Nabi saw. tentang pewarisan tidak terjadi jika pewaris dan ahli waris tidak satu

agama dapat dilihat secara lengkap dalam: Abu> ‘Abdillah Muh{ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h}
al-Bukha>ri>, Juz. VI (Cet. III; Beirut: Da>r Ibn Kas\i>r, 1407 H./1987 M.), h. 2484. Selanjutnya disebut
al-Bukha>ri>. Lihat Juga: Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Juz. III
(Beirut: Da>r Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 1233. Selanjutnya disebut Muslim.
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suatu hal yang lumrah, baik melalui perkawinan maupun karena salah satu dari

keluarga tersebut berpindah agama dengan tetap mempertahankan keutuhan sebuah

keluarga dan tetap saling menghargai dan menghormati.

Bahkan masyarakat non-muslim di Indonesia yang tunduk kepada hukum

adat dan perdata Barat tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk

saling mewarisi, sehingga apapun agamanya sepanjang dia memiliki hubungan

kekerabatan tetap dijadikan sebagai ahli waris tanpa kecuali. sebagaimana yang

diterapkan di lingkungan Peradilan Umum. Hal itu berbeda dengan hukum kewarisan

Islam yang selama ini diterapkan di lingkungan Peradilan Agama. Ahli waris non

muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewarisnya yang muslim atas dasar

hadis. Demikin juga pasal 171 huruf b dan c KHI menyatakan bahwa pewaris dan

ahli waris harus beragama Islam.8

Anak angkat yang terjadi di Indonesia misalnya, tidak saling mewarisi dengan

orang tua angkatnya hanya karena tidak ada hubungan nasab antara mereka,9

sehingga konsekuensinya anak angkat dan orang tua angkat tidak saling mewarisi.

Akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Indonesia hubungan anak angkat dan

orang tua angkat tak ubahnya seperti anak kandung yang memiliki hubungan batin

yang amat kuat, sehingga anak angkat dikhitankan, disekolahkan bahkan dikawinkan

8Dede Ibin, Hibah, Fungsi dan Korelasinya dengan Kewarisan (t.d.), h. 3.
9Lihat QS: al-Ah{za>b/33: 4-5. yang melarang anak angkat dinisbatkan kepada orang tua

angkatnya akan tetapi harus dinisbatkan kepada orang tua kandungnya.
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oleh orang tua angkatnya. Sebaliknya, anak angkat rela merawat dan mengurus

orang tua angkat di masa tuanya tak ubahnya sebagai bagian dari sebuah keluarga.10

Kalau hubungan batin antara anak angkat dan orang tua angkat demikian

kuat, maka ketika orang tua angkat meninggal dunia dan anak angkat tidak

mendapatkan harta warisan sedikitpun karena bukan sebagai ahli waris, maka hal ini

merupakan problem tersendiri dalam keluarga.

Berbagai problematika yang dihadapi masyarakat Indonesia, khususnya yang

beragama Islam, baik yang terkait dengan keluarga non-Islam maupun anak angkat yang

dianggap keluarga dan pembagian harta antara laki-laki dan perempuan yang

menginginkan tidak terjadi perbedaan yang signifikan, membutuhkan sebuah alternatif,

tanpa harus mengabaikan teks ayat-ayat al-Qur’an dan Hadis Nabi saw. berkaitan

dengan persoalan warisan, akan tetapi tidak juga menimbulkan persoalan dan

problematika di tengah-tengah masyarakat yang majemuk sehingga subtansi rah}matan li

al-‘a>lami>n dan s}a>lih} li kulli zama>n wa maka>n wa h{a>l dapat terealisasi dengan baik.

Padahal salah satu hukum Islam yang dijelaskan al-Qur’an secara mendetail

dan terperinci adalah pembagian harta warisan.11 Namun masalah warisan pula yang

sering menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat.

10Dede Ibin, op. cit., h. 3-4.
11Hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa ayat, yaitu QS: al-Nisa>’/4: 11, 12, 176 dan QS:

al-Anfa>l: 75. Sedangkan hadis Nabi saw. lebih banyak menjelaskan tentang belajar ilmu warisan dan
hal-hal yang menjadi penghalang mendapatkan warisan. Untuk lebih jelasnya, lihat: Wahbah ibn
Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz. X (Cet. IV; Beirut: Da>r al-Fikr, 1418 H./1997
M.), h. 373. Selanjutnya disebut Wahbah al-Zuhaili>.
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Hal tersebut disebabkan karena beberapa hal, antara lain adalah ayat-ayat al-

Qur’an dan hadis-hadis tentang warisan jika diterapkan apa adanya sesuai dengan

teks keduanya, akan menimbulkan berbagai masalah bila dihadapkan dengan realitas

sosial masyarakat Indonesia. Seringkali ditemukan ketidaksingkronan antara realitas

masyarakat dan formalitas hukum Islam.

Oleh karena itu, sebagian ulama berusaha menafsirkan atau menakwilkan

ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis yang terkait dengan warisan dengan berbagai

metode dan cara agar pembagian harta warisan itu dinilai adil dan sesuai dengan

kebutuhan dan proporsinya.12 Akan tetapi tidak sedikit ulama yang tetap kokoh pada

makna teks yang sudah ada dengan alasan bahwa ketentuan pembagian tersebut

sudah final.13

Salah satu alternatif yang dapat digunakan dalam pembagian harta, khususnya

yang terkait dengan warisan adalah ‘at}iyyah atau dalam bahasa pikih sering disebut

hibah. Secara harfiyah, ‘at}iyyah atau hibah bermakna anugerah, derma, hadiah,

12Salah satu ulama dan intelektual yang berusaha untuk melakukan reaktualisasi pembagian
harta warisan adalah Munawir Sjadzali. Dia menganggap bahwa pembagian 2:1 untuk laki-laki dan
perempuan mulai ditinggalkan ulama dan masyarakat Indonesia karena banyak menimbulkan masalah
dan dinilai tidak sesuai dengan kondisi budaya Indonesia. Untuk lebih jelasnya, lihat: Munawir
Sjadzali, Kontekstualisasi Ajaran Islam (Cet. I; Jakarta: Paramadina, 1995 M.), h. 88-97.

13Menurut peneliti, semua ulama tafsir, mulai dari mufasir klasik hingga mufasir
kontemporer ketika menafsirkan teks ayat مثـل حـظ األنثيـني  للـذكر berpendapat bahwa bagian laki-laki
dua kali lipat dibandingkan bagian perempuan dengan berbagai alasan dan argumen. Untul lebih
jelasnya, lihat: Abu> Ja‘far Muh{ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz.
VII (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1420 H./2000 M.), 31. Muh{ammad Rasyi>d ibn ‘Ali Rid}a>,
Tafsi>r al-Mana>r, Juz. IV (Mesir: al-Haiah al-Mis}riyah al-‘A<mmah li al-Kita>b, 1990 M.), 332. Wahbah
ibn Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, Juz. IV (Cet. II;
Dimasyq: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1418 H.), h. 269. Lihat juga: Muh{ammad Mutawalli> al-Sya‘ra>wi>,
Tafsi>r al-Sya‘ra>wi>, Juz. IV (al-Azhar: al-Majma’ al-Buh{u>s\ al-Isla>miyah, 1961 M.), h. 80/2025.
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bantuan atau pemberian.14 Sedangkan secara terminologi, hibah adalah proses

pemilikan benda atau sesuatu kepada orang lain tanpa balasan atau dalam hadis Nabi

saw., ‘at}iyyah atau hibah memiliki fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat, baik

yang diberikan perseorangan maupun lembaga, karena dalam prakteknya, Nabi

Muhammad saw. dan para sahabatnya memberi dan menerima hadiah, tidak saja

diantara sesama muslim tetapi juga dari atau kepada orang lain yang berbeda agama,

bahkan dengan orang musyrik sekalipun.

Nabi Muhammad saw. pernah menerima hadiah dari Kisra raja Persia, Kaisar

raja Romawi dan dari beberapa kerajaan,15 bahkan Nabi saw. pernah mengizinkan

‘Umar ibn al-Khat}t}a>b untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih

musyrik di Mekah.16 Oleh karena itu, Nabi saw. mengatakan “Jika aku diberi hadiah

walau sepele aku akan terima dan jika aku diundang walau dalam masalah sepele

(undangan biasa) aku akan hadir”.17

Dari kenyataan di atas, ‘at}iyyah dapat dikatakan sebagai sarana untuk

memupuk tali persaudaraan dan ikatan pergaulan antarsesama umat manusia. Oleh

karena itu, Nabi saw. melarang keras untuk menarik kembali ‘at}iyyah yang telah

14Atabik Ali dan Zuhdi Muhdhor, Kamus al-Ashry (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2005),
h. 1298 dan 1963.

15Lihat: Abu> ‘Abdillah Ah{mad ibn Muh{ammad ibn H{ambal, Musnad Ah}mad, Juz. I (Cet. I;
Beirut: ‘A<lam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 145. Selanjutnya disebut Ah{mad ibn H{ambal.

16Lihat: al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. I, h. 302.
17Ibid., Juz. V, h. 1985.
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diberikan kepada orang lain, kecuali pemberian orang tua kepada anaknya,18 bahkan

Nabi saw. memberikan perumpamaan seseorang yang menarik kembali pemberiannya

seperti seekor anjing yang menjilat air liur yang sudah dimuntahkannya:

ئُ قِ يَ بِ لْ كَ الْ لِ ثَ مَ كَ هِ تِ قَ دَ صَ يفِ عُ جِ رْ ي يَـ ذِ الَّ لُ ثَ مَ "لَ قاَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ ى اهللا عَ لَّ صَ ِيبَّ النَّ نَّ : أَ اسٍ بَّ عَ نِ ابْ نْ عَ 
19."هُ لُ كُ أْ يَ فَـ هِ ئِ يْ قَـ ِيف دُ وْ عُ يَـ ُمثَّ 

Artinya:

“Dari Ibn ‘Abba>s, sesungguhnya Nabi saw. bersabda: Perumpamaan orang yang
menarik kembali sedekahnya bagaikan anjing yang muntah kemudian menjilat
kembali muntahnya”

Perumpamaan manusia dengan anjing merupakan bentuk ketidaksenangan

Nabi saw. terhadap pelakunya. Hal ini dapat dipahami bahwa ‘at}iyyah yang ditarik

kembali akan menimbulkan kebencian dan merusak hubungan sosial yang sudah

tertata baik.

Dengan demikian, ‘at}iyyah memiliki urgensi besar dalam menciptakan

persaudaraan dan persatuan. Di samping itu, ‘at}iyyah dapat menjadi alternatif dalam

pembagian harta warisan. Namun kendala terbesar dalam kajian hadis Nabi saw.

adalah memastikan keautentikan hadis Nabi saw., sebab dalam perjalanannya, hadis

telah banyak mengalami cobaan dan rintangan.

18Lihat: Abu> Da<ud Sulaima>n ibn al-Asy’as\ al-Sajasta>ni> al-Azdi>, Sunan Abi> Da>ud, Juz. II
(Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 313. Selanjutnya disebut Abu> Da>ud. Lihat juga Abu> ‘Abd al-Rah{ma>n
Ah}mad ibn Syu‘aib al-Nasa>i<, Sunan al-Nasa>i<, Juz. VI (Cet. II; Halb: Maktabah al-Mat}bu>’ah al-
Isla>miyah, 1406 H./1986 M.), h. 265. Selanjutnya disebut al-Nasa>i<.

19Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1240. Bandingkan dengan teks: al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. IV, h.
442.
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Di antara rintangan itu adalah perbedaan yang sangat mendasar antara al-

Qur’an dengan hadis Nabi saw., baik pada tingkat kepastian teks (qat}’i al-wuru>d

ataukah z\anni al-wuru>d)20 maupun pada taraf kepastian argumen (qat}’i al-dila>lah

ataukah z\anni al-dila>lah).21

Di samping itu, hadis tidak mendapatkan perhatian khusus seperti halnya al-

Qur’an. Al-Qur’an terjaga dan terpelihara secara lisan dan tulisan, sementara hadis

tidak demikian, bahkan Nabi saw. pernah melarang penulisan hadis, meskipun

kemudian disusul riwayat yang mengizinkan penulisan hadis.22

20Qat{‘i> al-wuru>d atau sering juga disebut qat}‘i> al-s\ubu>t bermakna kepastian datang, artinya
kebenaran berita tersebut mutlak atau absolut sehingga tidak dapat diragukan karena diriwayatkan
secara mutawa>tir, yaitu hadis yang diriwayatkan sekelompok orang yang mustahil sepakat untuk
berdusta, mulai dari awal hingga akhir sanad, sedangkan z\anni al-wuru>d atau z\anni al-s\ubu>t memiliki
makna dugaan datang, artinya berita tersebut tidak dapat dipastikan kebenarannya, namun hanya
dapat diduga kuat. Istilah ini muncul jika berita itu diriwayatkan secara a>h}ad, yaitu hadis yang tidak
memenuhi syarat hadis mutawa>tir, baik diriwayatkan oleh satu orang saja (gari>b), dua orang (‘azi>z)
maupun tiga atau lebih yang tidak mencapai jumlah hadis mutawa>tir (masyhu>r), baik pada satu
t}abaqa>t/tingkatan saja maupun pada semua tingkatan perawinya. Untuk lebih jelasnya, lihat: S}ala>h} al-
Di>n ibn Ah{mad al-Adlabi>, Manhaj Naqd al-Matan ‘inda ‘Ulama>’ al-H}adi>s\ al-Nabawi> (Cet. I; Beirut:
Da>r al-Afa>q al-Jadi>dah, 1403 H./1983 M.), h. 239. Lihat juga: ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, ‘Ilmu Us}u>l al-
Fiqh (Cet. XI; al-Azhar: Maktabah al-Da’wah al-Isla>miyah, 1397 H./1977 M.), h. 24, 34 dan 42.
Sedangkan penjelasan tentang mutawa>tir dan a>h}a>d dapat dilihat: Nu>r al-Di>n ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi>
’Ulu>m al-H}adi>s\ (Cet. III; Dimsyiq: Da>r al-Fikr, 1401 H./1981 M.), h. 404. Lihat juga: M. Syuhudi
Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulang Bintang, 1992), h. 13. Bandingkan
dengan: Muh{ammad Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>’id al-Tah}di>s\ min Funu>n Mus}t}alah} al-H}adi>s\ (t.d.),
h. 146. Bandingkan juga dengan: T{a>hir al-Jaza>iri> al-Dimasyqi>, Tauji>h al-Naz}r ila> Us}u>l al-As\ar (Cet. I;
Halb: Maktabah al-Mat}bu>’ah al-Isla>miyah, 1416 H./1995 M.), h. 108.

21Qat}‘i al-dila>lah adalah kepastian petunjuknya, maksudnya kandungan berita tersebut tidak
multi tafsir atau multi interpretasi, sebaliknya z\anni al-dila>lah adalah petunjuk berita tersebut masih
dapat diinterpretasi lain. Untuk lebih jelasnya, lihat: S}ala>h} al-Di>n ibn Ah{mad al-Adlabi>, op. cit., h.
239. Lihat juga: ‘Abd al-Wahha>b Khalla>f, op. cit., h. 24, 34 dan 42.

22Ulama beragam dalam menjelaskan tentang hadis-hadis yang tampak bertentangan
tersebut. sebagian ulama memberlakukan na>sikh-mansu>kh kepada keduanya, artinya hadis yang
menjelaskan tentang izin penulisan hadis menghapus hadis yang melarang penulisan, sebagian lagi
berpendapat bahwa terjadi takhs}i>s}, yakni hadis perizinan membatasai keumuman hadis yang melarang
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Perbedaan lain yang dialami hadis adalah pembukuannya secara resmi

terlambat dilakukan selama hampir seabad, berbeda dengan al-Qur’an.23 Dalam jarak

waktu antara periode Nabi dan kodifikasi hadis secara resmi yang begitu panjang

menyebabkan munculnya berbagai hal yang dapat menjadikan riwayat hadis itu

menyalahi yang sebenarnya berasal dari Nabi saw.24 Dengan banyaknya hadis-hadis

yang beredar, hadis dihadapkan pada fakta tidak adanya jaminan autentik yang

secara eksplisit menjamin kepastian teks, sebagaimana yang dimiliki al-Qur’an.

Karena itu, untuk memisahkan antara hadis autentik dengan yang palsu, para

pakar hadis mengembangkan berbagai metode penelitian, membuat istilah dan

melakukan kritik. Ilmu kritik dikembangkan dengan tujuan untuk mengetahui

dengan pasti autentitas suatu riwayat dan untuk menetapkan validitasnya dalam

rangka memantapkan suatu riwayat, Sebab dengan kritik hadis dapat diketahui mana

hadis s}ah}ih} dan mana hadis tidak s}ah}ih}.25

penulisan. Ulama lain berpendapat bahwa hadis larangan penulisan berlaku bagi sahabat yang sulit
membedakan antara al-Qur’an dan hadis Nabi, sedangkan izin diberikan kepada yang kuat daya
hafalan dan kemampuannya membedakan al-Qur’an dan hadis Nabi. Untuk lebih detailnya, lihat:
Muh}ammad ’Ajja>j al-Khat}i>b, op. cit., h. 151-152. Namun peneliti cenderung pada pendapat kedua
dengan alasan bahwa hadis larangan menggunakan bentuk jama’/plural (...ال تكتبــوا عــىن غــري القــرآن)
sedangkan hadis yang menunjukkan izin menggunakan bentuk mufrad/tunggal (...أكتـب عـىن). Hadis
tentang larangan penulisan secara lengkap, lihat: Muslim, op. cit., Juz. VIII, h. 229. Sedangkan hadis
yang memberi izin penulisan secara lengkap lihat: ’Abdullah ibn ’Abd al-Rah}ma>n ibn al-Fad}l al-
Samarqandi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz. I (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 136. Selanjutnya disebut al-Da>rimi>.

23Badri Khaeruman, Otentisitas Hadis:Studi Kritis atas Kajian Hadis Kontemporer, (Cet. I,
Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 5.

24M. Syuhudi Ismail, op. cit. h. 4.
25Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha, (Cet. I; Teras:

Yogyakarta, 2004), h. 5.
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Demikian juga halnya hadis yang terkait dengan ‘at}iyyah. Banyak ditemukan

hadis yang terkait dengan ‘at}iyyah, baik yang terkait dengan pengertian, bentuk-

bentuk dan urgensinya. Namun hadis-hadis tersebut perlu diuji keautentikan dan

kebenarannya sehingga layak dijadikan sebagai hujjah dan sumber hukum dalam

menetapkan kajian tentang ‘at}iyyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, masalah pokok

dalam tesis ini adalah bagaimana perspektif hadis Nabi tentang ‘at}iyyah. Adapun

rumusan masalah tersebut dapat dibagi dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kualitas hadis Nabi tentang ‘at}iyyah?

2. Bagaimana kandungan hadis Nabi tentang ‘at}iyyah?

3. Bagaimana ‘at}iyyah menjadi alternatif pembagian harta?

C. Pengertian Judul dan Ruang Lingkup Penelitian

Untuk memfokuskan penelitian dan membatasi ruang lingkup

pembahasannya serta menghindari pemaknaan dan persepsi yang beragam terhadap

judul tesis “‘At}iyyah dalam Perspektif Hadis Nabi saw., Kajian Tematik terhadap

Alternatif dalam Pembagian Harta”, maka penting menjelaskan maksud beberapa

istilah yang terdapat dalam judul tersebut, di antaranya:
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1. ‘At}iyyah

Kata عطية merupakan bahasa Arab yang berakar dari kata و- ط- ع memiliki

makna mengambil atau memperoleh sesuatu dengan tangan.26 Sehingga yang

dimaksud dengan عطية adalah pemberian yang diberikan kepada orang lain, baik

karena memulyakan atau tidak, baik ikhlas atau tidak, baik karena ingin mendapatkan

pahala atau tidak.27

Dengan demikian, ‘at}iyyah meliputi pemberian secara umum, baik berupa

hadiah maupun sedekah. Meskipun ‘at}iyyah mencakup semua pemberian kepada

orang lain, namun dalam tesis ini, peneliti menekankan pada pemberian kepada ahli

waris saja, meskipun dalam beberapa pembahasan, tetap mencakup ‘at}iyyah secara

umum.

2. Hadis Nabi

Hadis berasal dari bahasa Arab al-h}adi>s\. Bentuk pluralnya adalah al-ah}a>di>s\.

Secara etimologi, kata h}a-da-s\a memiliki beberapa arti, antara lain sesuatu yang

sebelumnya tidak ada (baru).28 Musthafa Azami mengatakan bahwa arti dari kata al-

h}adi>s\ adalah berita, kisah, perkataan dan tanda atau jalan.29 Sementara Muhammad

26Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz. IV (Beirut:
Da>r al-Fikr, 1423 H./2002 M.), h. 287. Selanjutnya disebut Ibn Zakariya>.

27Abu> Hila>l al-‘Askari>, Mu‘jam al-Furu>q al-Lugawiyah, (Cet. I; t.t., Muassasah al-Nasyr al-
Isla>mi>, 2000 M.), h. 153.

28Ibn Zakariya>, op. cit., Juz. II, h. 28. Bandingkan dengan: Muh{ammad ibn Mukrim ibn
Manz{u>r al-Afrīqī, Lisān al-'Arab, Juz. II (Cet. I; Beirut: Dār S}ādir, t. th.), h. 131. Selanjutnya disebut
Ibn Manz}u>r.

29M. Musthafa Azami, Studies in Hadith methodology Literature, (Kualalumpur: Islamic
Books Truth, 1977 M.), h. 1.
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al-Ma>liki> mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-h}adi>s\ adalah sesuatu yang

ada setelah tidak ada.30

Secara terminologi, ulama beragam dalam mendefenisikan hadis disebabkan

perbedaan latar belakang keilmuan dan tujuan mereka. Ulama Us}u>l mengatakan

bahwa hadis adalah perbuatan, perkataan atau ketetapan Nabi saw. yang layak

dijadikan sebagai dalil hukum syara‘. Ulama pikih mengartikan hadis sebagai apa

saja yang berasal dari Nabi saw, tetapi tidak termasuk kewajiban. Sedangkan ulama

hadis mengatakan bahwa hadis adalah apa saja yang berasal dari Nabi saw. yang

meliputi empat aspek yaitu qauli (perkataan), fi'li (perbuatan), taqriri> (ketetapan)

dan washfi> (sifat/moral).31

Namun dalam tesis ini, yang dimaksud hadis oleh peneliti adalah definisi

yang digunakan oleh ulama hadis, baik hadis itu menunjukkan kewajiban maupun

tidak, baik hadis itu layak dijadikan sebagai dalil maupun tidak.

Kata Nabi yang terletak setelah kata hadis dimaksudkan sebagai penjelas

bahwa yang menjadi data primer dalam tesis ini adalah hadis yang disandarkan

kepada Nabi saw., bukan pada sahabat atau tabi’in, meskipun sebagian ulama hadis

memasukkan keduanya dalam definisi hadis.

30Ibn Zakariya>, op. cit. Jilid 2 h. 28.
31Muh}ammad Jama>l al-Di>n al-Qa>simi>, Qawa>id al-Tah}di>s\, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah,

t.th.), h. 61.
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3. Tematik

Dalam Kamus Ilmiah Popular, kata tematik diartikan dengan “mengenai

tema; yang pokok; mengenai lagu pokok”.32 Dalam bahasa Arab, kata tematik

diistilahkan dengan maud}u>’i yang berarti menurunkan sesuatu atau meletakkannya.33

Mus}t}afa> Muslim mengatakan bahwa maud{u>‘ adalah meletakkan sesuatu di manapun,

baik meletakkan atau menurunkan maupun menetapkan atau memantapkan pada

suatu tempat.34

Arifuddin Ahmad dalam pidato pengukuhannya mengatakan bahwa hadis

maud}u>‘i> adalah pensyarahan atau pengkajian hadis berdasarkan tema yang

dipermasalahkan, baik menyangkut aspek ontologisnya maupun aspek epistemologis

dan aksiologisnya saja atau salah satu sub dari salah satu aspeknya”.35

4. Harta

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan harta adalah

barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi kekayaan atau barang-barang

milik seseorang.36

32Pius A Partanto dan M. Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah Populer (Surabaya: Arkola, t.th.),
h. 743.

33Ibn Zakaiya>, op. cit., Juz. VI, h. 89.
34Mus}t}afa> Muslim, Maba>his\ fi> al-Tafsi>r al-Maud}u>’i (Cet. I; Dimasyq: Da>r al-Qalam, 1410

H./1989 M.), h. 16.
35Arifuddin Ahmad, Metode Tematik dalam Pengkajian Hadis, (Pidato Pengukuhan Guru

Besar, Makassar: UIN Alauddin, 31 Mei 2007), h. 4.
36Tim Redaksi Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa

Departemen Pendidikan Nasional, 2008 M.), h. 512.
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Dengan demikian, yang dimaksud dengan harta adalah barang-barang milik

seseorang yang menjadi miliknya. Namun dalam tesis ini, penekanan harta lebih

kepada barang milik seseorang yang masih hidup dan akan menjadi harta yang

diwariskan kepada ahli warisnya.

Dari uraian tersebut di atas, maka dapat ditegaskan bahwa ruang lingkup

pembahasan dalam penelitian ini terbatas pada pengkajian terhadap hadis-hadis

‘at}iyyah atau hibah dalam kitab-kitab sumber, khususnya al-kutub al-tis‘ah dengan

menggunakan metode tematik dengan tetap melakukan analisis terhadap hadis-hadis

tersebut, baik secara tekstual, interkstual maupun secara kontekstual serta implikasi

pemaknaannya.

D. Kajian Pustaka

‘At}iyyah atau hibah telah banyak dijelaskan oleh ulama, khususnya ulama

pikih dengan membuat satu bab atau pasal yang khusus menjelaskan tentang hibah.

Namun ulama pikih menfokuskan penjelasannya pada hal-hal yang terkait dengan

pengertian, syarat-syarat dan aplikasinya atau kasuistik di tengah-tengah

masyarakat, sedangkan ulama hadis lebih cenderung mengumpulkan hadis-hadis

tentang hibah dalam satu sub pembahasan tanpa mengaitkan satu hadis dengan hadis

yang lain atau pembahasannya secara parsial.

Al-Bukha>ri> misalnya dalam kitab S{ah{i>h} al-Bukha>ri> mengumpulkan hadis-

hadis tentang hibah dalam satu kitab pembahasan yaitu Kita>b hibah wa Fad}liha>

dengan mengumpulkan 66 hadis tentang hibah kemudian dikelompokkan dalam 36
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bab tanpa menjelaskan maksud masing-masing hadis tersebut.37 Begitu juga kitab-

kitab hadis lain yang khusus mengumpulkan teks-teks hadis tentang hibah, seperti

Sunan al-Nasa>i<, S}ah}i>h} Ibn H{ibba>n dan lain-lain.

Al-‘Asqala>ni> yang menjelaskan atau men-syarah S{ah}i>h} al-Bukha>ri> yang lebih

dikenal dengan nama Fath} al-Ba>ri> Syarh{ S{ah}i>h} al-Bukha>ri> menjelaskan satu persatu

66 hadis yang terdapat dalam kitab S{ah}i>h{ al-Bukha>ri> tersebut, baik yang terkait

dengan sanad hadis dengan mengutarakan pendapat para ulama tentang perawi-

perawinya, khususnya jika perawinya diperdebatkan para kritikus hadis hingga

status sanadnya maupun matan hadisnya dengan menjelaskan maksud dari hadis

tersebut secara global dengan cara mengaitkan hadis tersebut dengan hadis-hadis

lain yang terkait. Namun penjelasan al-‘Asqala>ni> lebih ditekankan pada aspek

hukumnya.38 Begitu juga kitab-kitab syarah hadis lain. Pada umumnya, kitab-kitab

tersebut menjelaskan tentang hibah, khususnya jika menguraikan tentang hadis-

hadis hibah secara global atau parsial.

Wahbah al-Zuhaili> dalam kitab al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh misalnya

membuat satu pasal khusus tentang hibah dengan membagi dalam enam

pembahasan, pembahasan pertama terkait dengan pengertian hibah dan proses

pensyariatannya dengan mengungkap beberapa dalil al-Qur’an dan hadis Nabi,

kemudian pada pembahasan-pembahasan berikutnya, Wahbah menjalaskan secara

berurutan tentang rukun-rukun, syarat-syarat dan hukum hibah. Setelah itu,

37Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 905-928.
38Abu> al-Fad}l Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri> Syarh} S{ah}i>h} al-Bukha>ri>,

Juz. V (Beirut; Da>r al-Ma‘rifah, 1379 H.), h. 197-247.
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menjelaskan larangan meminta kembali hibah. Lalu pada pembahasan keenam,

Wahbah menjelaskan tentang hal-hal yang terkait dengan pemberian terhadap anak

yang meliputi penyamaan bagian terhadap anak, hukum penyamaan, pemberian anak

terhadap orang tua dan saudara.39

Senada dengan Wahbah, ‘Ali ibn Muh{ammad al-Andalu>si> membuat satu bab

pembahasan tentang hibah, meskipun dengan pembahasan yang lebih sederhana

dengan mengungkapkan tentang syarat-syarat hibah, pemberian dengan syarat, atau

meminta kembali pemberian, hibah terhadap anak dan hal-hal umum lainnya.40

Dede Ibin, Wakil Ketua Pengadilan Agama Rangkasbitung mencoba

menjelaskan tetang hibah, fungsi dan korelasinya dengan kewarisan. Dalam tulisan

singkat tersebut (6 halaman), Dede mengungkapkan sekilas tentang fungsi sosial

yang diperankan hibah pada masa awal Islam dengan mengutip beberapa ayat dan

hadis Nabi. Kemudian menjelaskan hibah sebagai solusi problem hukum waris Islam

dengan mengutip beberapa kendala pembagian harta warisan. dan pada akhir

makalahnya, dia menjelaskan tentang korelasi hibah dengan kewarisan.41

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dikatakan bahwa kajian-kajian pustaka

terdahulu tidak meneliti secara khusus dan spesifik mengenai ‘at}iyyah atau hibah,

terlebih jika menggunakan metode dan perspektif tertentu sebagaimana halnya

pembahasan dalam penelitian ini. Dengan demikian, kajian terhadap ‘at}iyyah dalam

39Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi>…, op. cit., Juz. V, h. 621-653.
40Abu> Muh{ammad ‘Ali ibn Ah{mad ibn H{azm al-Andalu>si>, al-Mah}alli> bi al-A<s\a>r, Juz. VII

(t.d.), h. 652-742.
41Dede Ibin, op. cit., h. 3-4.
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perspektif hadis Nabi menjadi urgen untuk dilakukan agar menghasilkan kajian yang

komprehensif sebagai sebuah karya ilmiah.

E. Kerangka Teoretis

Dalam rangka penyusunan kerangka teoretis, peneliti terlebih dahulu

mengamati ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi tentang pembagian harta lalu

mengumpulkan dan mengklasifikasikannya dalam beberapa bagian sesuai model

pembagiannya, di mana ditemukan bahwa pembagian harta benda ada yang dilakukan

semasa hidup pemilik harta, baik dalam bentuk pemberian langsung yang dikenal

dengan ‘at}iyyah maupun dalam bentuk pemberian tidak langsung akan tetapi

menunggu hingga wafatnya sipemberi yang dikenal dengan istilah was}iah dan ada juga

pembagian harta dilakukan setelah meninggalnya pemilik harta yang dikenal dengan

istilah warisan. kemudian peneliti memperhatikan kendala dan penunjang ketiga

bentuk pembagian harta tersebut, kaitannya dengan pembagian harta warisan.

Dan untuk mengkaji hadis Nabi yang berkaitan dengan ‘at}iyyah, dibutuhkan

dua agenda besar yang dilakukan, yaitu melacak autentitas hadis Nabi (naqd al-

h}adi>s\) dan memahami hadis Nabi (fahm al-h}adi>s\) sebagai figur uswah h}asanah bagi

umat manusia.

Dari penyeleksian keautentikan hadis Nabi dan pemahaman secara

komprehensif terhadap hadis-hadis yang terkait dengan objek kajian ditemukan

bahwa ‘at}iyyah, di samping sebagai model pembagian harta, ia juga sebagai perekat

hubungan sosial antarsesama, bahkan dengan ‘at}iyyah berbagai persoalan

masyarakat, kaitannya dengan pembagian harta dapat diatasi.
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Bertolak dari uraian di atas, kerangka teoretis penelitian ini dapat

divisualisasikan sebagai berikut:

NB: Garis Ordinat

Garis Pengaruh

Al-Qur’an dan
Hadis Nabi

Pembagian
Harta

Wasiat Warisan‘At}iyyah

Naqd al-H}adi>s\ Fahm al-H{adi>s\

‘At}iyyah
sebagai Alternatif
Pembagian Harta

Penunjang &
Penghalang

Penunjang &
Penghalang
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F. Metodologi Penelitian

1. Sumber dan Pengumpulan Data

Sumber data dalam tesis ini sepenuhnya bersifat penelitian kepustakaan

(library research). Sumber data adalah kitab-kitab hadis, khususnya al-kutub al-

tis‘ah, sedangkan data yang terhimpun berupa hadis-hadis tentang ‘at}iyyah. Data

tersebut terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari hadis-

hadis yang terdapat dalam al-kutub al-tis‘ah, sedangkan data sekunder terdiri dari

ayat-ayat al-Qur’an dan hadis-hadis pendukung serta keterangan yang diperlukan

untuk menginterpretasi data primer dengan merujuk kepada penjelasan para ulama

dalam kitab-kitab syarah hadis, tafsir dan pikih.

Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode takhri>j al-h}adi>s\.42

Sedangkan Penelitiannya bersifat deskriptif, karena mendeskripsikan kuantitas,

kualitas, validitas, dan analisis terhadap salah satu aspek dari hadis-hadis Nabi saw.

Jadi, dilihat dari sasarannya, dapat dinyatakan bahwa penelitian ini termasuk kajian

sumber (telaah naskah).

2. Langkah-langkah Penelitian

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa tesis ini menggunakan metode

tematik dalam penelitiannya, sehingga langkah-langkahnya pun mengacu pada

42Ulama beragam dalam memberikan defenisi takhri>j al-h{adi>s\, namun defenisi yang paling
sering digunakan adalah  “Mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis dan
menyandarkannya kepada mukharrij-nya dari kitab-kitab al-ja>mi’, al-sunan dan al-musnad setelah
melakukan penelitian dan pengkritikan terhadap keadaan hadis dan perawinya”. Lihat: Abd al-Rau>f
al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz. I (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tija>riyah al-
Kubra>, 1356 H.), h. 17.
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langkah-langkah metode hadis maud}u>‘i>. Di samping itu, penelitian ini bersifat

kualitatif karena data yang dikaji bersifat deskriptif berupa pernyataan verbal.

Berikut langkah-langkahnya:

a. Menghimpun data hadis-hadis yang terkait dengan ‘at}iyyah melalui kegiatan

takhri>j al-hadi>s\. peneliti dalam hal ini menggunakan 2 metode dari 5 metode

takhri>j yaitu 1) Metode penggunaan salah satu lafaz matan hadis, baik dalam

bentuk isim maupun fi’il dengan merujuk pada kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li

Alfa>z} al-H{adi>s\ al-Nabawi> karya AJ. Weinsink yang dialihbahasakan Muhamamd

Fu’ad Abd al-Ba>qi> seperti pencarian lafaz ‘at}iyyah, ‘adil dan seterusnya. Dan 2)

Metode penggunaan topik tertentu dalam kitab hadis, seperti kitab-kitab yang

disusun dalam bentuk bab-bab fiqhi atau al-targi>b wa al-tarhi>b atau kitab Mifta>h}

Kunu>z al-Sunnah yang juga disusun oleh AJ. Weinsink dan dialihbahasakan oleh

Muh}ammad Fu’a>d Abd al-Ba>qi<.

Di samping itu, peneliti menyempurnakan takhri>j di atas dengan

menggunakan digital research, yaitu CD-ROM yang memuat tentang hadis-hadis

Nabi saw. yang terkait dengan ‘at}iyyah, baik dalam bentuk al-Kutub al-Tis‘ah, al-

Maktabah al-Sya>milah atau al-Mu’jam al-Kubra> (PDF). Namun, hasil dari al-Kutub

al-Tis‘ah dan al-Maktabah al-Sya>milah tetap dirujuk kepada kitab sumber aslinya.
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b. Melakukan klasifikasi Hadis berdasarkan kandungan hadis dengan memperhatikan

tanawwu‘.43 Kemudian melakukan i‘tiba>r44 dengan melengkapinya dengan skema

sanad.

c. Melakukan kritik hadis dengan melakukan penelitian sanad yang meliputi

biografi perawi dan penilaian kritikus hadis terhadapnya dan penelitian matan

yang meliputi kemungkinan terjadinya sya>z\ dan ‘illah.

d. Membandingkan berbagai syarah hadis dari berbagai kitab syarah hadis,

kemudian melengkapi pembahasan dengan ayat-ayat dan hadis-hadis pendukung

yang relevan dengan ‘at}iyyah.45

3. Pendekatan dan Teknik Interpretasi

a. Pendekatan

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa pendekatan

holistik dan multidisipliner, antara lain pendekatan teologis untuk membahas hal-hal

43Menurut peneliti, tanawwu‘ perlu diklasifikasi dalam tiga bagian, yaitu 1) Tanawwu‘ al-
alfa>z \ yaitu perbedaan teks atau matan hadis, namun peristiwanya tetap satu atau bisa juga disebut
ittih{a>d al-asba>b. 2) Tanawwu‘ al-asba>b yaitu peristiwa hadis tersebut berbeda satu sama lain atau
sebabnya lebih dari satu, sedangkan lafaznya bisa sama dan bisa berbeda atau bisa disebut juga ittih}a>d
al-maud}u>‘. Dan 3) Tanawwu‘ al-maud}u>‘ yaitu hadis yang sebagian kandungannya berbeda satu
dengan yang lain, namun kandungan secara umum masih ada keterkaitan di antara keduanya.

44I’tiba>r adalah suatu metode pengkajian dengan membandingkan beberapa riwayat atau
sanad untuk melacak apakah hadis tersebut diriwayatkan seorang perawi saja atau ada perawi lain
yang meriwayatkannya dalam setiap t}abaqa>t/tingkatan perawi dengan tujuan mengetahui al-sya>hid
(hadis yang diriwayatkan oleh dua orang sahabat atau lebih) dan al-muta>bi‘ (hadis yang diriwayatkan
dua orang setelah sahabat atau lebih, meskipun pada level sahabat hanya satu orang saja). Untuk lebih
jelasnya, lihat: Hamzah al-Mali>ba>ri, al-Muwa>zanah bain al-Mutaqaddimi>n wa al-Muta’akhkhiri>n fi>
Tas}h}i>h} al-Ah}a>di>s\ wa Ta’li>liha> (Cet. II; t.t.: t.p., 1422 H./2001 M.), h. 22. Dan ‘Abd al-H}aq ibn Saif al-
Di>n ibn Sa‘dulla>h al-Dahlawi>, Muqaddimah fi> Us}u>l al-H{adi>s\ (Cet. II; Beirut: Da>r al-Basya>ir al-
Isla>miyah, 1406 H./1986 M.), h. 56-57.

45Langkah-langkah hadis maud}u>‘i> dapat dilihat di: Arifuddin Ah{mad, op. cit., h. 20.
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yang terkait dengan hukum ‘at}iyyah, pendekatan filosofis digunakan untuk melacak

hakikat dari ‘at}iyyah dan hadis-hadis yang terkait dan pendekatan historis di mana

hal itu digunakan sebagai alat untuk melihat peristiwa dan kondisi pada masa Nabi

saw.

b. Teknik interpretasi\

Untuk memahami makna dari ungkapan verbal, yaitu matan hadis Nabi saw.

yang mencakup kosa kata, frase, klausa dan kalimat, dibutuhkan teknik interpretasi

sebagai cara kerja memahami hadis Nabi, khususnya dalam pengkajian hadis tematik

sebagai berikut:

1) Interpretasi tekstual, yaitu pemahaman terhadap matan hadis berdasarkan

teksnya semata atau memperhatikan bentuk dan cakupan makna teks dengan

mengabaikan asba>b al-wuru>d dan dalil-dalil yang lain.

2) Interpretasi intertekstual yaitu pemahaman terhadap matan hadis dengan

memperhatikan hadis lain atau ayat-ayat al-Qur’an yang terkait.

3) Interpretasi kontekstual yaitu pemahaman terhadap matan hadis dengan

memperhatikan asba>b al-wuru>d atau konteks masa Nabi, pelaku sejarah dan

peristiwanya dengan memperhatikan konteks kekinian.46

4) Interpretasi logis yaitu pemahaman matan hadis dengan menggunakan

prinsip-prinsip logika dengan cara deduktif atau induktif dengan alasan

bahwa penelitian ini termasuk kegiatan ilmiah.47

46Arifuddin Ahmad, op. cit., h. 24.
47H. Abd. Muin Salim, Metodologi Tafsir Sebuah Rekonstruksi Epistimologis (Pidato

Pengukuhan Guru Besar,  Ujung Pandang: IAIN Alauddin, 28 April 1999), h. 35.
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G. Tujuan dan Kegunaan

Perubahan sosial sebagai akibat dari dinamika masyarakat mengantarkan

pada perubahan sistem sosial dan lingkungan hidup masyarakat tersebut. Salah satu

perubahan masyarakat saat ini adalah pembagian harta di mana sebagian mereka

berusaha menghindari pembagian syar’i dengan berbagai alasan. Oleh karena itu,

penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kualitas hadis-hadis yang terkait dengan ‘at}iyyah, sehingga

dapat menjadi pedoman dalam menetapkan hukum, khususnya yang terkait

dengan pembagian harta.

2. Menjelaskan makna secara teks, interteks dan konteks hadis-hadis tentang

‘at}iyyah sehingga kandungan maknanya dapat dipahami secara komprehensif.

3. Mengungkap ‘at}iyyah sebagai alternatif dalam pembagian harta yang

berlandaskan al-Qur’an dan hadis Nabi saw. tanpa mengabaikan makna

lahiriyah teks kedua sumber tersebut yang berkaitan dengan persoalan

warisan, akan tetapi tidak juga menimbulkan persoalan dan problematika di

tengah-tengah masyarakat yang majemuk sehingga layak menjadi alternatif

pembagian harta, sekaligus menjadi landasan hukum bagi adat masyarakat

yang telah memberlakukan pembagian harta warisan tanpa pembedaan jenis

kelamin dan usaha menintegrasikan kearifan lokal dan hukum formal Islam.

Kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Diharapkan dapat memperdalam dan memperluas wawasan umat Islam

tentang pembagian harta warisan, khususnya menyangkut ‘at}iyyah, baik dari

segi kualitas hadisnya maupun kehujjahannya serta cakupan maknanya.
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2. Untuk keluarga besar atau keluarga beda agama atau keluaga yang

menginginkan pembagian harta secara merata tanpa memandang jenis

kelamin, hasil penilitian ini dapat menjadi alternatif dalam pembagian harta

sehingga tidak menimbulkan gejolak antarsatu dengan yang lain dalam

keluaga, karena salah satu pemicu munculnya perselesihan dalam keluarga

karena merasa tidak terjadi keadilan dalam pembagian harta atau terhalang

mendapatkan harta.

3. Untuk pemerintah, penelitian ini setidaknya memberikan masukan dan saran

agar dapat dijadikan acuan atau pertimbangan dalam membuat kebijakan

atau melakukan sosialisasi demi menyelesaikan atau paling tidak mengurangi

konflik keluarga karena masalah pembagian harta warisan.

4. Untuk umat Islam secara umum, penelitian ini berguna sebagai pedoman

dalam rangka memahami dan mengamalkan hadis-hadis Nabi saw. untuk

mewujudkan pembumian hadis yang rahmatan li al-‘a>lami>n.

5. Penilitian ini berguna sebagai wujud pengembangan dunia ilmiah sekaligus

memperkaya khazanah ilmu pengetahuan keislaman, khususnya bidang kajian

hadis serta menjadi kontribusi positif dalam upaya pensyarahan hadis secara

tematik sebagai metode yang sedang berkembang dewasa ini.

H. Kerangka Isi Penelitian (Outline)

Secara garis besar komposisi bab dalam tesis ini terdiri dari lima bab yang

berisi beberapa sub-sub pembahasan.

Bab pertama, peneliti membagi pembahasannya dalam delapan pasal. Pasal

pertama, peneliti mengungkapkan tentang urgensi judul tesis ini yang
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dilatarbelakangi oleh berbagai masalah di era globalisasi dan modernisasi di mana

setiap insan diberi hak dan kebebasan yang sama dalam melakukan aktifitas, akan

tetapi sebagai seorang yang beragama Islam, al-Qur’an dan hadis Nabi saw. tetap

dijadikan sebagai pedoman hidup. Pada pasal kedua, peneliti menetapkan rumusan

dan batasan masalah yang akan dibahas. Pada pasal ketiga, peneliti menguraikan

pengertian judul dan ruang lingkup pembahasan dengan menjelaskan persepsi

peneliti terhadap maksud tesis ini untuk mencegah munculnya interpretasi yang

berbeda dan membuat ruang lingkup penelitian sehingga bisa terarah dan tidak

melebar ke mena-mana. Selanjutnya pada pasal keempat, peneliti menguraikan

tinjauan pustaka dengan menjelaskan beberapa buku dan hasil penelitian yang

terkait dengan judul tesis ini. Tujuannya untuk menghindari kesamaan hasil

penelitian yang pada akhirnya menjadikan penelitian ini tidak berguna. Pasak kelima

diperuntukkan untuk menjelaskan kerangka teoretis dan kajian empirik, menetapkan

kerangka pikir sehingga peneliti dapat menulis secara sistimatis dan terarah karena

memiliki landasan dalam melakukan penelitian. Sedangkan pasal keenam, peneliti

menguraikan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, baik yang terkait

dengan sumber data dan pengumpulannya, langkah-langkah penelitian dan

pendekatan serta teknik interpretasi. Pada pasal ketujuh, peneliti mengemukakan

tujuan dan kegunaan penelitian yang akan dicapai dan akan dirasakan, baik peneliti

maupun oleh pihak lain. dan pada pasal kedelapan, peneliti mengungkapkan tentang

garis-garis besar penelitian.

Bab kedua yaitu tinjauan umum tentang ‘at}iyyah, peneliti mengulas dan

menjelaskan gambaran umum tentang ‘at}iyyah. peneliti membagi bab dua dalam tiga

pasal. Pasal pertama tentang pengertian ‘at}iyyah, baik dari aspek etimologinya
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maupun aspek termimologinya dengan melibatkan kajian al-Qur’an dan hadis Nabi

saw. serta pendapat ulama. Pasal kedua, peneliti berusaha menjelaskan term-term

yang semakna dengan ‘at}iyyah, tujuannya untuk mengetahui kesamaan dan

perbedaan yang signifikan antara term-term tersebut, terlebih lagi hadis seringkali

diriwayatkan secara makna saja. Pasal ketiga, peneliti menjelaskan tentang jenis-

jenis pembagian harta dalam hadis Nabi saw. Hal tersebut dianggap penting karena

dari penjelasan tersebut akan lahir keunggulan dan keterbatasan masing-masing dari

model pembagian harta tersebut serta perbedaan yang mencolok antarsatu dengan

yang lain.

Bab tiga yaitu takhri>j al-h}adi>s\ tentang ‘at}iyyah, peneliti berusaha

menjelaskan hadis-hadis yang akan menjadi objek kajian dengan mengklasifikasi

dalam dua bagian besar, yaitu hadis tentang kriteria ‘at}iyyah dan urgensi ‘at}iyyah

dari sudut pandang hadis Nabi saw. Hal itu dilakukan karena pada dasarnya takhri>j

al-h{adi>s\ bukan sekedar mencari hadis pada sumbernya, akan tetapi takhri>j juga

berfungsi untuk mengetahui status hadis yang dikaji dengan melakukan i‘tiba>r, kritik

sanad dan matan, hingga pembuatan skema hadis sehingga tampak jelas kualitas dan

kuantitas sebuah hadis.

Bab empat yaitu tentang analisis terhadap kandungan hadis tentang ‘at}iyyah,

peneliti menjelaskan hadis-hadis yang telah diklasifikasi dalam bab tiga yaitu

kriteria ‘at}iyyah dan urgensi ‘at}iyyah dari sudut pandang hadis Nabi saw. Namun

analisis tersebut tidak sebatas teks yang terdapat pada bab tiga, tetapi peneliti

memperkaya anaslisisnya dengan mengaitkan hadis-hadis tersebut dengan hadis lain

atau ayat al-Qur’an yang berkaitan dengan hadis yang menjadi objek kajian serta

menambahkan pembahasannya dengan penjelasan dari para ulama. Dan pada akhir
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bab empat, peneliti membuat satu pasal khusus yang menjelaskan tentang ‘at}iyyah

dapat dijadikan alternatif dalam pembagian harta warisan.

Pada bab kelima yaitu penutup, peneliti membuat kesimpulan dan implikasi

dengan berupaya merumuskan beberapa intisari pembahasan yang telah diuraikan

sebelumnya sebagai pasal pertama. Tujuannya untuk menjawab rumusan masalah

yang telah dibuat pada bab satu, yaitu tentang dan pada pasal kedua, peneliti

menguraikan implikasi dari penelitian ini dan saran atau rekomendasi yang diberikan

kepada pihak lain.
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BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG ‘AT}IYYAH

A. Pengertian ‘At}iyyah

Lafal ‘at}iyyah merupakan bentuk mas}dar (bentuk jadian) dari fi‘l al-ma>d}i> al-

mazi>d, yaitu fi‘l yang mendapatkan huruf tambahan berupa alif. Lafal dasarnya

terdiri dari huruf و–ط –ع  yang artinya mengambil atau memperoleh atau

penyerahan.1 Dengan demikian, lafal العطــاء dan العطيــة digunakan sebagai nama

terhadap sesuatu yang diberikan atau didapatkan.2 Bentuk jam‘u (flural)-nya adalah

,namun menurut sebagian pendapat ,العطايـا العطيـة merupakan bentuk mufrad/tunggal

di mana isim jam‘u-nya adalah 3.العطاء
Dalam penggunaannya, lafal ‘at}iyyah seringkali digunakan berbeda oleh para

ulama. Sebagian ulama fikih menggunakan lafal ‘at}iyyah pada makna gaji yang

diberikan kepada pasukan atau tentara dari bait al-ma>l/kas negara sekali atau dua

kali dalam setahun. Berbeda dengan al-rizq yang digunakan pada makna gaji bulanan

tentara. al-Qadu>ri> berpendapat bahwa ‘at}iyyah adalah gaji yang ditetapkan untuk

tentara, sedangkan al-rizq adalah harta yang diberikan kepada fakir miskin yang

tidak termasuk tentara.4

Untuk memahami makna ‘at}iyyah dengan pendekatan linguistik, yaitu

mencari lafal-lafal ‘at}iyyah dengan segala bentuk derivasinya yang digunakan dalam

1Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz. IV (Beirut:
Da>r al-Fikr, 1423 H./2002 M.), h. 287.

2Muh{ammad ibn Mukrim ibn Manz{u>r al-Afrīqī, Lisān al-‘Arab, Juz. XV (Cet. I; Beirut: Dār
S}ādir, t. th.), h. 68.

3Abu> al-Fad}l Murtad}a> al-Zubaidi>, Ta>j al-‘Aru>s min Jawa>hir al-Qa>mu>s (CD-ROM al-
Maktabah al-Sya>milah), h. 8501.

4Abu> al-Fath} Na>s}ir al-Di>n ibn ‘Abd al-Sayyid ibn ‘Ali al-Mat}razi>, al-Magrib fi> Tarti>b al-
Mu‘arrab, Juz. II (Cet. I; Halb: Maktabah Usa>mah ibn Zaid, 1979 M.), h. 68.



29

hadis Nabi itu sulit dilakukan karena hadis Nabi memungkinkan untuk diriwayatkan

bi al-ma‘na>.5 Artinya, lafal-lafal hadis tidak semuanya murni teks dari Rasulullah

saw. Oleh karena itu, makna ‘at}iyyah yang paling mudah ditemukan adalah dengan

mencari lafal tersebut dalam al-Qur’an sebagai sumber utama syariat Islam.

Lafal ‘at}iyyah dan yang seakar lafal dengannya dalam berbagai bentuk

berulang dalam al-Qur’an sebanyak 14 kali.6 Dalam bentuk fi‘l (ma>d}i> dan mud}a>ri’)

sebanyak 9 kali dan dalam bentuk isim sebanyak 5 kali. Namun untuk mengetahui

subtansi ‘at}iyyah, paling tidak, dilihat dari tiga aspek, yaitu subjek, objek dan

predikat atau subtansi. Dari ketiga aspek tersebut akan tergambar makna ‘at}iyyah.

1. Subjek ‘At}iyyah

Dari 14 lafal ‘at}iyyah dalam al-Qur’an, ditemukan bahwa subjek ‘at}iyyah ada

dua, yaitu:

a. Allah swt.

Di antara ayat yang menjelaskan tentang Allah swt. sebagai subjeknya antara

lain dalam QS. T{a>ha>/20: 50:

).50(الَِّذي أَْعَطى ُكلَّ َشْيٍء َخْلَقُه ُمثَّ َهَدىقَاَل رَبـَُّنا 
Terjemahnya:

“Musa berlafal: "Tuhan Kami ialah (tuhan) yang telah memberikan kepada tiap-
tiap sesuatu bentuk kejadiannya, kemudian memberinya petunjuk”.7

5Riwayat bi al-ma‘na> adalah periwayat yang dilakukan oleh perawi dengan menyampaikan
makna hadis dengan lafal dari dirinya, bukan murni menggunakan lafal yang diterima dari perawi
sebelumnya. Namun untuk meriwayatkan secara makna disyaratkan mengetahui bahasa Arab,
memahami maksud hadis dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, lihat: Muh}ammad ‘Ajja>j al-
Khat}i>b, Us}u>l al-H{adi>s\ ‘Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 251-252.

6Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m (al-
Qa>hirah: Da>r al-Kutub al-Mis}riyyah, 1364 H.), h. 464.

7Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (al-Madi>nah al-Munawwarah:
Mujamma‘ al-Malik Fahd Li T{iba>‘ah al-Mus}h}af al-Syari>f, 1418 H.), h. 481.
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Jika melihat penafsiran ulama terhadap ayat tersebut, dapat diklasifikasi

dalam beberapa bagian, yaitu:

1) Sebagian mereka berpendapat bahwa yang dimaksud dengan ayat tersebut

adalah Allah swt. memberikan pasangan kepada setiap makhluk, kemudian

memberinya petunjuk agar menikah satu sama lain, sebagaimana pendapat

Ibn ‘Abba>s dan al-Sadi>.

2) Sebagian lagi berpendapat bahwa maksud dari ayat tersebut adalah Allah

swt. memberikan setiap makhluk bentuk tersendiri dan tidak menukarnya

dengan makhluk yang lain.  Kemudian memberinya petunjuk untuk mencari

mata pencaharian, seperti makanan, minuman, papan dan segala sesuatu

yang dibutuhkannya, sebagaimana pendapat Muja>hid dan Sa‘i>d ibn Jabi>r.8

3) Sebagian ulama berpendapat bahwa Allah swt. memberikan setiap makhluk

apa yang layak dan cocok untuknya, sebagaimana pendapat Qata>dah.

4) Sedangkan yang lain berpendapat bahwa Allah swt. memberikan setiap

makhluk pengetahuan dan keterampilan dan memberikan petunjuk

kepadanya agar mengetahui tata caranya.9

Dari empat pendapat tersebut, dipahami bahwa mereka menjadikan Allah

swt. sebagai subjek atau pemberi terhadap makhluk-Nya.

Ayat-ayat lain yang menjelaskan tentang Allah swt. selaku subjek dapat juga

dilihat pada QS. al-Kaus\ar/108: 1 tentang pemberian Allah swt. terhadap Nabi

Muhammad saw. berupa telaga Kaus\ar, QS. al-D{uh}a >/93: 5 tentang pemberian Allah

8Abu> al-Fida>’ Isma>‘i<l ibn Kas\i>r al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, Juz. IX (Cet. I; al-
Qa>hirah: al-Fa>ru>q al-H{adi>s\ah li al-T{iba>‘ah, 1421 H./2000 M.), h. 343.

9Abu> al-H{usain ‘Ali> ibn Muh{ammad al-Bagda>di> al-Ma>wardi>, al-Nukat wa al-‘Uyu>n, Juz. III
(CD-ROM al-Maktabah al-Sya>milah), h. 347.
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terhadap Nabi Muhammad kelak di akhirat, QS. Hu>d/11: 108 tentang pemberian

Allah swt. yang tidak terputus, QS. al-Isra>’/17: 20 tentang pemberian Allah swt.

yang tidak terhalang/terjangkau, QS. al-Naba’/78: 36 tentang pemberian Allah swt.

yang banyak sekali dan QS. S{a>d/38: 39 tentang pemberian Allah swt. secara umum.

b. Manusia

Sedangkan ayat yang menjelaskan tentang manusia yang menjadi subjek

‘at}iyyah antara lain dalam QS. al-Najm/53: 33-34:

).34(َوأَْعَطى قَِليًال َوَأْكَدى)33(أَفـَرَأَْيَت الَِّذي تـََوىلَّ 
Terjemahnya:

“Maka Apakah kamu melihat orang yang berpaling (dari al-Qur’an)?. Serta
memberi sedikit dan tidak mau memberi lagi?”.10

Untuk memperjelas subjek ‘at}iyyah dalam ayat tersebut, dapat dilihat dari

asba>b nuzu>l al-a>yah. Dari beberapa riwayat yang ada, ulama berbeda tentang siapa

subjek yang menjadi topik pembicaraan dalam ayat tersebut. Menurut riwayat Ibn

‘Abba>s bahwa ayat tersebut ditujukan kepada ‘Us\ma>n ibn ‘Affa>n yang menafkahkan

dan mensedekahkan hartanya agar mendapatkan ampunan atas dosa dan

kesalahannya pada masa lalu, lalu ‘Abdullah ibn Abi> Sarah{ mengatakan kepadanya

“Berikanlah aku untamu beserta pelananya dan aku menanggung seluruh dosamu!”,

maka ‘Us\ma>n memberikan unta tersebut kepadanya dan berhenti dari bersedekah,

lalu turunlah ayat di atas.11

Sedangan riwayat lain menjelaskan bahwa ayat tersebut turun tentang al-

Wali>d ibn al-Mugi>rah yang masuk Islam, lalu dicelah oleh sebagian kaum musyrik,

10Departemen Agama RI, op. cit., h. 874.
11Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Ah{mad al-Wa>h}idi>, Asba>b Nuzu>l al-Qur’a>n (Cet. I; Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411 H./1991 M.), h. 416
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kemudian kaum tersebut minta jaminan harta kepada al-Wali>d agar segala dosa dan

siksaannya ditanggung oleh mereka, kemudian al-Walid memberikan sebagian

hartanya.12 Dengan demikian, jelaslah bahwa subjek dalam ayat tersebut adalah

orang yang ada pada masa Nabi saw.

Ayat lain yang menjelaskan tentang manusia sebagai subjek dalam ‘at}iyyah

antara lain adalah QS. al-Lail/92: 5 tentang seseorang yang memberi dan bertaqwa,

QS. al-Taubah/9: 29 tentang orang kafir yang membayar pajak, dan QS. al-

Taubah/9: 58 tentang sifat orang-orang munafik terhadap pemberian kaum muslim.

2. Objek ‘At}iyyah

‘At}iyyah merupakan lafal kerja yang membutuhkan dua objek atau dalam

bahasa Arab disebut al-fi‘l al-muta‘addi> ila> al-maf‘u>lain.13 Oleh karena itu, lafal

tersebut selalu butuh terhadap dua objek yang disebut objek pertama dan objek

kedua. Objek pertama terkait dengan orang yang menerima pemberian dan objek

kedua terkait dengan barang yang diberikan.

a. Objek pertama

Dari sekian banyak ayat tentang ‘at}iyyah dalam al-Qur’an, semua objek

pertama atau yang menerima pemberian adalah makhluk, baik dari kalangan manusia

atau makhluk Allah yang lain, namun yang disebutkan secara spesifik adalah Nabi

Muh{ammad saw. seperti dalam QS. al-Kaus\ar/108: 1 tentang pemberian Allah swt.

12Dan masih banyak lagi riwayat tentang asba>b al-nuzu>l ayat tersebut. Untuk lebih jelasnya,
lihat: Ibid. Bandingkan dengan: Jala>l al-Di>n Abu> ‘Abd al-Rah{ma>n al-Suyu>t}i>, Luba>b al-Nuqu>l fi> Asba>b
al-Nuzu>l (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Kutub al-S|aqa>fiyah, 1422 H./2002 M.), h. 247-248.

13Fi‘l yang membutuhkan maf‘u>l/objek dapat dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu fi‘l
yang hanya membutuhkan satu objek saja dan itulah yang paling banyak, fi‘l yang membutuhkan dua
objek seperti lafal أعطى، سأل، منع dan sejenisnya, dan fi‘l yang membutuhkan tiga objek seperti أعلم، 
نّبأ، خرّ  dan sejenisnya. Lihat: Baha>’ al-Di>n ‘Abdullah ibn ‘Aqi>l al-‘Uqaili>, Syarh} Ibn ‘Aqi>l, Juz. II
(Cet. II; Damsyiq: Da>r al-Fikr, 1985 M.), h. 148.
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kepadanya, sedangkan objek pertama selain Nabi Muh{ammad saw. tidak disebutkan

kecuali pada ayat 50 dalam QS. T{a>ha >/20 sebagaimana yang telah dijelaskan

sebelumnya. Di antara ayat yang menjelaskan objek pertama adalah QS. al-

Kaus\ar/108: 1:

َناكَ إِنَّا ).1(اْلَكْوثـَرَ أَْعطَيـْ
Terjemahnya:

“Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak”.14

Menurut al-T}abari>, ayat tersebut menjelaskan tentang pemberian Allah swt.

terhadap Nabi Muhammad saw. berupa sungai yang terdapat dalam surga, di mana

sisi dan tepinya terbuat dari emas, airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari

madu.15

b. Objek kedua

Adapun objek kedua atau sesuatu yang diberikan kepada objek pertama

dalam al-Qur’an, dapat dibagi dalam dua bagian. Salah satunya adalah pemberian

dalam bentuk materi atau benda, seperti QS. al-Kaus\ar/108: 1 di atas dan QS. al-

Taubah/9: 29:

احلَْقِّ ِدينَ َيِديُنونَ َوَال َوَرُسولُهُ اللَّهُ َحرَّمَ َماُحيَرُِّمونَ َوَال اْآلَِخرِ بِاْليَـْومِ َوَال بِاللَّهِ يـُْؤِمُنونَ َال ِذينَ الَّ قَاتُِلوا
).29َصاِغُروَن (َوُهمْ َيدٍ َعنْ اْجلِْزيَةَ يـُْعطُواَحىتَّ اْلِكَتابَ أُوتُواالَِّذينَ ِمنَ 

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula)
kepada hari kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan
oleh Allah dan rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama
Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan al-Kita>b kepada mereka, sampai

14Departemen Agama RI, op. cit., h. 1110.
15Abu> Ja‘far Muh}ammad ibn Jari>r al-T}abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-Qur’a>n, Juz. XXIV

(Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1420 H./2000 M.), h. 645.
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mereka membayar jizyah/pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan
tunduk”.16

Wahbah al-Zuhaili> ketika menafsirkan ayat tersebut mengatakan bahwa ahl

al-kita>b yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak mengharamkan apa

yang diharamkan al-Qur’an dan al-Sunnah dan tidak meyakini kebenaran Islam maka

mereka harus diperangi jika memerangi umat Islam. Puncaknya adalah melakukan

genjatan senjata dan perjanjian, di mana orang Islam merasa aman berdampingan

dengan mereka, menerapkan hukum Islam yang terkait dengan mu‘a>malah/

transaksi.17

Sedangkan dalam bentuk materi dan non materi dapat dilihat pada QS. al-

Isra>’/17: 20:

).20(َحمْظُورًارَبِّكَ َعطَاءُ َكانَ َوَمارَبِّكَ َعطَاءِ ِمنْ َوَهُؤالءِ َهُؤالءِ منُِدُّ ُكال
Terjemahnya:

“Kepada masing-masing golongan baik golongan Ini maupun golongan itu, kami
berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. dan kemurahan Tuhanmu tidak
dapat dihalangi”.18

Ayat di atas menjelaskan bahwa pemberian Allah swt. diberikan kepada

golongan yang menginginkan kesenangan duniawi dan golongan yang menginginkan

kesenangan ukhrawi dalam bentuk harta benda, keturunan, kemulyaan, jabatan dan

hiasan dunia lainnya.19 Dengan demikian, lafal ‘at}iyyah dalam al-Qur’an mengacu

pada makna pemberian dalam bentuk materi atau non materi.

16Departemen Agama RI, op. cit., h. 282.
17Wahbah ibn Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Tafsi>r al-Wasi>t}, Juz. I (Cet. I; Damsyiq: Da>r al-Fikr,

1422 H.), h. 850.
18Departemen Agama RI, op. cit., h. 427.
19Muh}ammad Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h} al-Gaib, Juz. XX (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr,

1401 H./1981 M.), h. 182.
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3. Predikat/Subtansi ‘At}iyyah

Dari 14 lafal ‘at}iyyah dalam al-Qur’an, semuanya mengarah pada makna

pemberian dari pihak pertama kepada pihak kedua, sehingga dapat dilafalkan bahwa

secara subtansi, ‘at}iyyah adalah pemberian.

Jika dikaitkan antara subjek, objek dan subtansi di atas, maka akan

melahirkan sebuah definisi Qur’a>ni>, yaitu pemberian Allah swt. atau manusia kepada

orang lain, baik pemberian itu dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non

materi.

Berangkat dari penjelasan tersebut, peneliti kemudian menelusuri lafal

‘at}iyyah yang digunakan dalam hadis Nabi dengan segala bentuk derivasinya dan

peneliti berkesimpulan bahwa penggunaan lafal tersebut tidak jauh berbeda dengan

subjek, objek dan predikat dalam al-Qur’an. Meskipun demikian, penekanan ‘at}iyyah

dalam hadis berbeda dengan ‘at}iyyah dalam al-Qur’an. Untuk lebih jelasnya, berikut

penelusuran terhadap hadis-hadis yang menggunakan lafal ‘at}iyyah meskipun tidak

sepenuhnya dicantumkan, antara lain:

ِبلِ ِمنْ ِمائَةً اْألَقْـرَعَ أَْعَطىنَاًساَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ آثـَرَ ُحنَـْنيٍ يـَْومُ َكانَ َلمَّا َوأَْعَطىاْإلِ
َنةَ  َِذهِ أُرِيدَ َماَرُجلٌ فـََقالَ نَاًساَوأَْعَطىَذِلكَ ِمْثلَ ُعيَـيـْ َصلَّىالنَِّيبَّ َألُْخِربَنَّ فـَُقْلتُ اللَّهِ َوْجهُ اْلِقْسَمةِ ِ

20.َفَصبَـرَ َهَذاِمنْ بَِأْكثـَرَ أُوِذيَ َقدْ ُموَسىاللَّهُ َرِحمَ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ 

Artinya:

“Pada saat perang Hunain, Nabi saw. mengutamakan beberapa orang, Nabi saw.
memberikan 100 unta kepada al-Aqra‘ dan ‘Uyainah. dan Nabi saw. juga
memberikan kepada yang lain. Lalu seorang laki-laki berujar, pembagian ini
tidak menginginkan keridaan Allah swt. (tidak adil), lalu saya berkata, saya
akan khabarkan kepada Nabi saw. Nabi kemudian berkata, Allah swt. telah

20Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz. IV (Cet. III;
Beirut: Da>r Ibn Kas\i>r, 1407 H./1987 M.), h. 1576. Selanjutnya disebut al-Bukha>ri>.
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memberikan rahmat kepada Nabi Mu>sa> yang telag disakiti lebih banyak dari ini
tetapi dia sabar menghadapinya”.

Hadis tersebut dengan jelas menggunakan lafal ‘at}iyyah yang digandengkan

dengan harta benda berupa 100 unta. Dengan demikian, lafal ‘at}iyyah digunakan

pada makna pemberian dalam bentuk materi.

Pemberian dalam bentuk materi merupakan makna yang paling banyak

digunakan dalam hadis yang menggunakan lafal ‘at}iyyah. Akan tetapi terkadang

juga digunakan pada makna pemberian bukan dalam bentuk materi, tetapi dalam

bentuk manfaat atau jasa, seperti ungkapan Nabi saw:

21ألُمَِّيت.َشَفاَعةً َعِطيَِّيت َأخَّْرتُ َوِإينِّ تـََعجََّلَها،َقدْ َفُكلٌّ َعِطيَّةً َنِيبٍّ ُكلُّ أُْعِطيَ َقدْ 

Artinya:

“Setiap nabi sungguh telah diberikan pemberian, akan tetapi semua nabi telah
menggunakan pemberian tersebut, sesungguhnya aku mengakhirkan
pemberianku sebagai syafaat kepada umatku”.

Hadis tersebut menggunakan lafal ‘at}iyyah pada makna syafaat atau

keistimewaan yang diberikan kepada setiap nabi atau rasul.

Lafal ‘at}iyyah juga terkadang digunakan pada sesuatu yang menunjukkan

sifat, seperti kesabaran.

َوَسـلَّمَ َعَلْيـهِ اللَّـهُ َصـلَّىاللَّـهِ َرُسولَ َسأَُلوااْألَْنَصارِ ِمنْ نَاًساِإنَّ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب َعنْ 
َخـْريٍ ِمـنْ ِعْنـِديَيُكونُ َمافـََقالَ ِعْنَدهُ َمانَِفدَ َحىتَّ فََأْعطَاُهمْ َسأَُلوهُ ُمثَّ فََأْعطَاُهمْ َسأَُلوهُ ُمثَّ فََأْعطَاُهمْ 

ــهُ َيْســتَـْعِففْ َوَمــنْ َعــْنُكمْ أَدَِّخــرَهُ فـََلــنْ  ــهِ َيْســتَـْغنِ َوَمــنْ اللَّــهُ يُِعفَّ ــااللَّــهُ ُيَصــبـِّْرهُ يـََتَصــبـَّرْ َوَمــنْ اللَّــهُ يـُْغِن َوَم
رًاَعطَاءً َأَحدٌ أُْعِطيَ  22.الصَّْربِ ِمنْ َوأَْوَسعَ َخيـْ

21Abu> ‘Abdillah Ah}mad ibn Muh}ammad ibn H{ambal, Musnad Ah}mad, Juz. III (Cet. I; Beirut:
‘A<lam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 20. Selanjutnya disebut Ah{mad ibn H{ambal.

22Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Juz. II (Beirut: Da>r Ih}ya>’
al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), 729. Selanjutnya disebut Muslim.
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Artinya:

“Dari Abu> Sa‘i>d al-Khudri> ra, bahwa sekelompok kaum Ans}a>r meminta
Rasulullah saw. lalu Nabi saw. memberikan mereka, kemudian mereka meminta
lagi kepada Nabi saw. lalu Nabi saw. memberikan mereka hingga apa yang ada
pada Nabi saw. habis. Nabi bersabda: harta yang ada padaku, tidak akan aku
simpan dari kalian, barang siapa yang merasa cukup, Allah akan
mencukupkannya dan barang siapa yang bersabar, Allah akan memberinya
kesabaran dan tidak seorangpun yang diberikan sebuah pemberian lebih baik dan
lebih luas dari pada kesabaran”.

Dengan demikian, baik al-Qur’an maupun hadis Nabi saw. ketika

menggunakan lafal ‘at}iyyah maka yang dimaksud adalah makna pemberian, baik

pemberian tersebut dalam bentuk harta benda atau materi maupun dalam bentuk non

materi seperti sifat, kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan rohani.

Subjek ‘at}iyyah adalah Allah swt. dan manusia. Namun dalam hadis Nabi

saw., subjek ‘at}iyyah lebih didominasi oleh makhluk, sedangkan dalam al-Qur’an

subjeknya lebih banyak dari Allah swt. sedangkan objek pertamanya sama, yakni

sama-sama makhluk, baik dari kalangan muslimin maupun non muslim. Sementara

objek keduanya lebih banyak berupa materi dari pada non materi.

B. Term-term ‘At}iyyah

1. Hibah

Hibah merupakan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa Indonesia.

Hibah dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai pemberian dengan sukarela

dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang lain.23 Sedangkan dalam bahasa

Arab, hibah merupakan bentuk jadian dari fi‘l al-ma>d}i> wahaba-yahibu di mana akar

lafalnya terdiri dari huruf ب-هــ-و yang artinya adalah pemberian yang sepi dari

23Departemen Pendidikan RI, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen
Pendidikan Nasional, 2008), h. 520.
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imbalan dan tujuan.24 Oleh karena itu, Allah swt. menggunakan lafal tersebut

sebagai salah satu nama-Nya yaitu al-Wahha>b (Z|at yang Maha Pemberi). Al-Jurja>ni>

mengatakan bahwa hibah secara etimologi adalah al-tabarru‘/sedekah atau derma,

sedangkan secara termenologi adalah memilikkan suatu materi tanpa ada unsur

imbalan.25

Dalam al-Qur’an, lafal hibah digunakan sebanyak 25 kali dalam berbagai

derivasinya. Dalam bentuk fi‘l al-ma>d}i> sebanyak 12 kali, fi‘l al-mud}a>ri’ sebanyak 3

kali dan fi‘l al-amr sebanyak 7 kali. Sedangkan dalam bentuk isim berulang 3 kali

sebagai salah satu al-asma>’ al-h}usna>.26

Dari 25 lafal hibah dalam al-Qur’an, subjek atau pelaku hibah dapat

dikelompokkan dalam tiga bagian, yaitu:

a. Allah swt. dan itulah yang paling dominan seperti dalam QS. al-An‘a>m/6: 84,

QS. Maryam/19: 49, al-Anbiya>’/21: 72 di mana Allah swt. memberikan Nabi

Ibra>hi>m keturunan yang bernama Isha>q dan Ya‘qu>b. Begitu juga pemberian

Allah kepada Nabi Da>ud, Zakariya> dan nabi-nabi yang lain.

b. Malaikat seperti yang terdapat dalam QS. Maryam/19: 19 yang bercerita

tentang keinginan malaikat memberikan seorang putra kepada Maryam atas

perintah Allah swt.

24Muh}ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afri>qi> al-<Mis}ri>, op. cit., Juz. I, h. 803.
25‘Ali> ibn Muh{ammad ibn ‘Ali al-Jurja>ni>, al-Ta‘ri>fa>t (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>,

1405 H.), h. 319.
26Dalam bentuk fi’il, kata yang seakar dengan al-hibah berulang sebanyak 25 kali, baik dalam

bentuk fi’il ma>d}i> sebanyak 12 kali, fi’il mud}a>ri’ sebanyak 3 kali dan fi’il amr sebanyak 7 kali.
Sedangkan dalam bentuk isim berulang 3 kali sebagai salah satu al-asma>’ al-h}usna>. Lihat:
Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, op. cit., h. 768.
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c. Manusia seperti dalam QS. al-Ah{za>b/33: 50 tentang soerang wanita mukmin

yang menyerahkan dirinya kepada Nabi Muh}ammad saw. untuk dinikahi.

Sementara objek kedua (sesuatu) yang diberikan tersebut terkadang dalam

bentuk materi dan itulah yang dominan dalam al-Qur’an sebagaimana ayat-ayat

yang telah disebutkan di atas dan terkadang dalam bentuk non materi seperti dalam

QS. al-Syu‘ara >/26: 21:

).21(فـََوَهَب ِيل َريبِّ ُحْكماً َوَجَعَلِين ِمَن اْلُمْرَسِلنيَ ....
Terjemahnya:

“....Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu serta Dia menjadikanku
salah seorang di antara rasul-rasul”.27

Menurut Rasyi>d Rid}a> bahwa yang dimaksud dengan حكمــا dalam ayat

tersebut adalah al-‘ilm (pengetahuan), al-fahm (pemahaman) dan al-fiqh

(kepandaian). Meskipun ada ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan

lafal tersebut adalah kenabian. Dari penafsiran tersebut dapat diketahui bahwa

pemberian Allah bukan dalam bentuk materi, akan tetapi dalam bentuk non materi.

Bahkan dalam ayat yang lain, dijelaskan bahwa Allah swt. senantiasa memberikan

rahmat-Nya kepada hamba-Nya di mana rahmat merukan non materi seperti yang

terdapat dalam QS. S}a>d/38: 43 dan dan A<li ‘Imra>n/3: 8.

Di samping itu, lafal hibah dengan segala derivasinya menunjukkan bahwa

lafal tersebut mengandung beberapa kesimpulan antara lain:

a. Subjek yang paling banyak memberi adalah Allah swt., baik secara langsung

maupun melalui malaikat-Nya, sedangkan subjek selain Allah swt. hanya

digunakan sekali saja.

27Departemen Agama RI, op. cit., h. 574.



40

b. Objek pertama (orang yang diberi) selalu orang yang terhormat atau orang

pilihan, seperti para nabi, orang mukmin yang saleh dan orang-orang yang

sederajat.

c. Objek kedua (materi) yang paling banyak diberikan selalu bernilai besar, seperti

pemberian keturunan dalam kondisi sulit mendapatkannya atau pemberian

karajaan yang tidak ada duanya.28

Dari penjelasan Qur’a>ni> tersebut, dapat dikatakan bahwa hibah lebih tinggi

posisinya dibanding ‘at}iyyah karena hibah lebih dominan digunakan oleh Allah swt.,

bahkan lafal hibah dijadikan sebagai salah satu nama-Nya yaitu al-Wahha>b (Zat

yang Maha Memberi). Hal tersebut dapat dipahami karena hibah lebih menekankan

pada pemberian tanpa imbalan dan jasa apapun, sedangkan ‘at}iyyah tidak

menekankan hal tersebut.

Sementara dalam hadis, lafal hibah digunakan sebanyak 86 kali dengan

berbagai derivasinya dalam al-kutub al-tis‘ah, tidak termasuk di dalamnya hadis-

hadis yang sama atau lafal al-hibah yang digunakan sebagai judul bab pembahasan.29

Dari sekian banyak penggunaan lafal hibah dalam hadis, peneliti menemukan

bahwa maknanya tidak jauh berbeda dengan makna yang digunakan dalam al-

Qur’an, yaitu hibah dalam bentuk materi seperti dalam hadis Nabi:

ُغَالَمـْنيِ َأَخـَوْيِن فَِبْعـُت َأَحـَدُمهَا فـََقـاَل ِيل َعْن َعلِـيٍّ قَـاَل َوَهـَب ِيل َرُسـوُل اللَّـِه َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلَّمَ 
30.َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يَا َعِليُّ َما فـََعَل ُغَالُمَك فََأْخبَـْرتُُه فـََقاَل ُردَُّه ُردَّهُ 

28M. Quraish Shihab, dkk., Ensiklopedia al-Qur’an: Kajian Kosakata, Juz. III (Cet. I; Jakarta:
Lentera Hati, 2007), h. 1048.

29Untuk lebih jelasnya, lihat: A.J. Wensick, Terj. Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam
al-Mufahras li Alfa>z} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, Juz. VII (Laiden: Maktabah Brill, 1936 M.), h. 337-340.
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Artinya:

“Dari ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib berkata, Rasulullah memberikan kepadaku dua budak
bersaudara (yang menginjak remaja), lalu saya menjual salah satunya, lalu
Rasulullah saw. berkata kepadaku: “Wahai ‘Ali>, apa yang dilakukan budakmu?”,
maka aku kabarkan kepadanya, lalu Rasulullah bersabda “Kembalikanlah dia,
kembalikanlah dia”.

Hadis tersebut menjelaskan bahwa Nabi saw. memberikan dua budak

bersaudara kepada ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib, namun ‘Ali> kemudian menjual salah satunya

tanpa diketahui oleh Nabi saw., sehingga Nabi meminta agar budak yang dijual

dikembalikan atau dibatalkan transaksinya.

Hadis tersebut mengajarkan bahwa seorang budak, baik laki-laki maupun

perempuan diposisikan seperti harta benda yang dapat diperjualbelikan sebagaimana

yang dilakukan ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib. Pembatalan terhadap jual beli budak dalam hadis

tersebut dengan ungkapan هُ دَّ رُ  (Kembalikan budak tersebut) tidak dimaksudkan

bahwa budak yang telah diberikan tidak boleh dijual atau tidak berhak untuk

dimiliki, akan tetapi maksud pelarangan tersebut terletak pada larangan memisahkan

dua budak bersaudara yang belum balig dalam transaksi. Artinya jika ingin menjual

budak bersaudara yang belum balig maka jual kedua-keduanya atau tidak sama

sekali, karena seorang budak tidak boleh dipisahkan dari orang terdekatnya.31

Begitu juga, hibah ada dalam bentuk non materi, seperti hadis Nabi saw.:

ــتَ َســْوَدةَ َأنَّ َعاِئَشــةَ َعــنْ  ــةَ بِْن ــاَوَهبَــتْ َزْمَع ــهِ اللَّــهُ َصــلَّىالنَّــِيبُّ وََكــانَ لَِعاِئَشــةَ يـَْوَمَه يـَْقِســمُ َوَســلَّمَ َعَلْي
32.َسْوَدةَ َويـَْومِ بِيَـْوِمَهالَِعاِئَشةَ 

30Abu> ‘I<sa> Muh{ammad ibn ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz. III (Beirut: Da>r Ih{ya>’ al-
Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 580. Selanjutnya disebut al-Turmuz\i>.

31Abu> al-‘Ala> Muh{ammad ‘Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Abd al-Rah}i>m al-Muba>rakfu>ri>, Tuh}fah al-
Ah}waz\i> bi Syarh} Ja>mi‘ al-Turmuz\i>, Juz. IV (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 421.

32Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. V, h. 1999.
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Artinya:

“Dari ‘A<isyah bahwa Saudah bint Zam‘ah memberikan (jata) harinya kepada
‘A<isyah dan Nabi saw. menggilir sehari untuk ‘A<isyah dan sehari untuk
Saudah”.

Hadis tersebut menjelaskan tentang perlakuan Nabi saw. terhadap istri-

istrinya, termasuk pembagian giliran bermalam. Namun Saudah memberikan giliran

malamnya terhadap ‘A<isyah ketika semakin tua dan khawatir Rasulullah akan

menceraikannya.33

Dari penjelasan tersebut, dipahami bahwa Saudah tidak memberikan materi

kepada ‘A<isyah, akan tetapi Saudah memberikan kemanfaatan yang menjadi haknya

yaitu giliran malamnya bersama Nabi saw. kepada ‘A<isyah.

Walau demikian, penggunaan lafal hibah dalam hadis Nabi saw. lebih

dominan digunakan pada makna pemberian dalam bentuk materi.

Sedangkan dalam ktab-kitab fikih, hibah dibahas secara khusus dan panjang

lebar. Menurut al-Zuhaili>, hibah adalah:

34.ضٍ وَ عِ نَ وْ دُ هُ لَ الٍ مَ ِىف بُ اهِ وَ الْ اهُ ضَ تَ قْ مبُِ فَ رَّ صَ تَ دٌ قْ عَ 

Artinya:

“Akad tindakan dengan segala konsekuensinya dari pemberi terhadap harta
miliknya tanpa ada imbalan”.

Sedangkan mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa hibah adalah:

35عاً.وُّ طَ تَ اةِ يَ احلَْ الَ حَ ضٍ وَ عِ الَ بِ كَ يْ لِ مْ التَّ دُ يْ فِ يُ دٌ قْ عَ 

33Abu> al-T{ayyib Muh{ammad Syams al-H{aq al-‘Az}i>m A<ba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan
Abi> Da>ud, Juz. VI (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H.), h. 122.

34Muh{ammad ibn Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz. IV (Cet. IV;
Beirut: Da>r al-Fikr, 1418 H./1997 M.), h. 743/3260.

35Ibid. Bandingkan dengan Azyumardi Azra, dkk., Ensiklopedi Islam, Juz. III (Jakarta: Ichtiar
Baru van Hoeve, 2005), h. 15.
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Artinya:

“Akad yang menghasilkan kepemilikan tanpa ada imbalan (yang dilakukan)
pada saat masih hidup secara sukarela”.

Berdasarkan pengertian dari para pakar fikih tersebut, akad hibah semata-

mata bersifat penyerahan harta kepada orang lain secara sukarela tanpa

mengharapkan imbalan apapun. Penyerahan itu dilakukan pemilik selama dia masih

hidup. Dengan demikian, akad hibah tidak terkait dengan syarat apapun.

2. Nih}lah

Lafal ini berasal dari lafal kerja ينحـل-حنـل yang akar katanya terdiri dari huruf

ل-ح-ن memiliki tiga arti dasar, yaitu bermakna diqqah (kecil/sedikit) dan huza>l

(kekurusan), ‘at}a>’ (pemberian) dan iddi‘a>’ (tuntutan/dugaan).36

Menurut Ibn al-As\i>r seperti yang dikutip al-Mana>wi>, nih{lah adalah pemberian

dari awal tanpa ada imbalan atau hak sama sekali.37

Abu> Hila>l al-‘Askari> membedakan nih{lah dan ‘at}iyyah dari beberapa sisi.

Pertama, nih}lah pemberian seseorang terhadap orang lain dengan tulus/senang hati

seperti maskawin suami terhadap istrinya, sedang ‘at}iyyah tidak disyaratkan senang

hati. Kedua, nih}lah diberikan seseorang tanpa penawaran, seperti pemberian bapak

kepada anaknya. Ketiga, nih{lah terkadang wajib dan terkadang tidak, sedangkan

‘at}iyyah tidak masuk hal-hal yang wajib.38

Dalam al-Qur’an, lafal nih}lah digunakan hanya satu kali, yaitu QS. al-Nisa>’/4:

4 yang berbunyi:

36Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, op. cit., Juz. V, h. 322.
37‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz. V (Cet. I; Mesir: al-

Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra>, 1356 H.), h. 503.
38Abu> Hila>l al-‘Askari>, al-Furu>q al-Lugawiyah (Cet. I; Qum al-Muqaddasah: Muassasah al-

Nasyr al-Isla>mi>, 1412 H.), h. 533.
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).4(َمرِيئاً َهِنيئاً َفُكُلوهُ نـَْفساً ِمْنهُ َشْيءٍ َعنْ َلُكمْ ِطْنبَ فَِإنْ ِحنَْلةً َصُدقاِِنَّ النِّساءَ َوآتُوا
Terjemahnya:

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai
pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada
kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah
(ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.39

Menurut Ibn ‘Abba>s, lafal nih}lah berkedudukan sebagai penjelas terhadap

maf‘u>l kedua yaitu s}aduqa>t. Dengan demikian, makna nih}lah sama dengan fari>d}ah,

yaitu maskawin merupakan ajaran agama yang wajib dilaksanakan.

Sementara al-Kalbi> mengatakan bahwa nih}lah memiliki arti pemberian atau

hadiah. Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa suami memberikannya tanpa ada

pengganti dari istri, bahkan maskawin yang diberikan sabagai hak penuh istri.

Namun ada juga sebagian ulama yang mengatakan bahwa nih}lah sebagai

keterangan, yakni dengan jiwa yang bersih dan tulus. Pengertian tersebut didasarkan

pada arti harfiah dari nih}lah pemberian tanpa imbalan. Maka seperti halnya

pemberian ayah terhadap anak, pemberian yang tidak disertai pengharapan

memperoleh imbalan berarti memberikan dengan jiwa yang tulus dan bersih.40

Sementara al-Ra>zi> berpendapat bahwa subjek nih}lah dalam ayat tersebut ada

dua kemungkinan, yaitu ditujukan pada suami agar memberikan maskawin kepada

istrinya, bukan sebagai imbalan atas kepemilikan terhadap istri, dan ada yang

berpendapat ditujukan kepada wali istri, di mana dalam tradisi Jahiliyah, wanita

yang dinikahkan tidak mendapatkan maskawin sedikitpun karena yang menerima

adalah orang tua atau walinya.41

39Departemen Agama RI, op. cit., h. 115.
40M. Quraish Shihab, dkk., op. cit., Juz. II, h. 726.
41Muh}ammad Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, op. cit., Juz. IX, h. 186.
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Dalam hadis, kata nih}lah yang mengarah pada makna pemberian digunakan

sebanyak 28 kali.42 Namun pemberian tersebut dominan dalam bentuk materi,

seperti hadis:

َلِدَك وَ ُغَالًما فَأََتى النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُيْشِهُدُه فـََقاَل َأُكلَّ َحنََلهُ َعْن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري َأنَّ أَبَاُه 
43َحنَْلَت قَاَل َال قَاَل فَاْرُدْدُه.

Artinya:

“Dari al-Nu‘ma>n ibn Basyi>r bahwa ayahnya memberinya seorang budak laki-laki
lalu ayahnya mendatangi Nabi saw. untuk mempersaksikan pemberiannya lalu
Rasulullah saw. bertanya: Apakah semua anakmu telah engkau berikan (sama
dengan al-Nu‘ma>n)? ayahnya menjawab: Tidak, Rasulullah berkata: Ambil
kembali pemberian tersebut.

Sedangkan nih}lah dalam bentuk non materi hanya digunakan sekali, yaitu

ketika menjelaskan tentang pemberian orang tua terhadap anaknya yang paling

utama adalah:

44َما َحنََل َواِلٌد َوَلَدُه أَْفَضَل ِمْن أََدٍب َحَسٍن.

Artinya:

“Tidak ada pemberian seorang ayah terhadap anaknya lebih baik dari pada
akhlak yang baik”.

‘Abd al-Rau>f mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan bahwa

pemberian orang tua terhadap anak yang terbesar dan teragung adalah etika yang

baik karena hal tersebut merupakan bagian dari kewajiban orang tua untuk menjaga

anaknya dari ancaman api neraka.45 ‘Abd al-Rau>f kemudian menambahkan bahwa

42A.J. Wensick, op.cik., Juz. VI, h. 378-379.
43Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad ibn Syu‘aib al-Nasa>i<, Sunan al-Nasa>i<, Juz. VI (Cet. II; Halb:

Maktab al-Mat}bu‘ah al-Isla>miyah, 1406 H.1986 M.), h. 258. Selanjutnya disebut al-Nasa>i<.
44Ah{mad ibn H{ambal, op. cit., Juz. III, h. 412.
45Kewajiban tersebut ditegaskan Allah swt. dalam QS. al-Tah{ri>m: 6 dimana Allah

memerintahkan menjaga diri dan keluarga dari api neraka.
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etika paling penting bagi anak adalah etika terhadap Allah swt. baik etika batin

berupa keimanan, pengagungan, sifat malu dan tawakkal maupun etika lahiriyah

berupa perhatian terhadap batasan-batasan agama, hak-hak dan akhlak Islam. Begitu

juga etika terhadap Nabi saw.,  al-Qur’an dan makhluk secara umum.46

Dengan demikian, lafal nih}lah hampir senada dengan makna ‘at}iyyah,

meskipun penekanannya tidak sama secara kuantitas, karena pemberian dalam

bentuk nih}lah dikaitkan dengan keikhlasan dan tanpa imbalan, sedangkan pemberian

dengan ‘at}iyyah berlaku secara umum (baik terkait dengan imbalan maupun tidak).

3. Hadiyyah

Hadiyyah merupakan mas}dar dari akar kata ي-د-هــ yang berarti maju

untuk memberi petunjuk dan kiriman keramahan atau hadiah.47 Hadiyyah telah

disadur ke dalam bahasa Indonesia, yaitu hadiah yang diartikan dengan: a.

Pemberian (kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan), b. Ganjaran tentang

menang dalam perlombaan, dan c. Tanda mata tentang perpisahan.48 Secara

terminologi, hadiyyah seringkali diartikan sebagai sesuatu yang diberikan kepada

orang lain karena penghormatan atau pemulyaan.49 Sementara al-Jurja>ni> mengatakan

bahwa hadiyyah adalah sesuatu yang didapatkan tanpa ada syarat mengembalikan.50

Dalam al-Qur’an, lafal hadiyyah digunakan dua kali, yaitu pada surah al-

Naml/27:35 terkait dengan keinginan Ratu Balqi>s untuk mengirimkan hadiah kepada

Nabi Sulaima>n as.:

46‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r, op. cit., Juz. V, h. 503.
47Abu> al-H{usain Ah{mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, op. cit., Juz. VI, h. 31.
48Departemen Pendidikan RI, op. cit., h. 501.
49Muh}ammad ‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, al-Ta‘a>ri>f, op. cit., h. 740.
50‘Ali ibn Muh}ammad ibn ‘Ali al-Jurja>ni>, op. cit., h. 319.
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َِديَّةٍ إِلَْيِهمْ ُمْرِسَلةٌ َوِإينِّ  ).35(اْلُمْرَسُلونَ يـَْرِجعُ مبَِ فـََناِظرَةٌ ِ
Terjemahnya:

“Dan sesungguhnya aku akan mengirim utusan kepada mereka dengan
(membawa) hadiah, dan (aku akan) menunggu apa yang akan dibawa kembali
oleh utusan-utusan itu”.51

Mus}t}afa> al-Mara>gi> menjelaskan bahwa tujuan Ratu Balqi<s mengirimkan

hadiah kepada Nabi Sulaima>n untuk mengetahui apakah dia termasuk nabi yang

diutus oleh Allah swt. atau dia hanyalah seorang raja. Jika Nabi Sulaima>n menerima

hadiah tersebut berarti dia bukanlah nabi akan tetapi seorang raja yang senang

terhadap harta benda. Namun jika Sulaima>n seorang nabi maka dia akan menolak

hadiah itu karena keinginannya hanyalah bagaimana mengajak orang lain masuk ke

dalam agamanya dan dia tidak memiliki keinginan duniawi.52

Ulama berbeda pendapat tentang hadiah yang dikirim Ratu Balqi>s. Ada yang

berpendapat bahwa hadiahnya berupa 200 pelayan laki-laki dan 200 pelayan

perempuan ditambah tumpukan emas dan hadiah mewah lainnya.53 Sebagian lagi

berpendapat bahwa hadiahnya berupa 500 pelayan laki-laki dan 500 pelayan

perempuan dengan segala hiasan yang melekat pada dirinya.54

Dan lafal hadiyyah yang kedua pada surah yang sama ayat 36 terkait dengan

tanggapan Nabi Sulaima>n as. terhadap hadiah Ratu Balqi>s:

51Departemen Agama RI, op. cit., h. 597.
52Ah{mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi>, Juz. XIX (Cet. I; Mesir: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-

H{ilbi> wa Aula>duh, 1365 H./1946 M.), h. 138.
53Untuk lebih jelasnya, lihat: Abu> Ja‘far Muh{ammad ibn Jari>r al-T{abari<, op. cit., Juz. XIX, h.

456.
54Abu> al-H{asan Burha>n al-Di>n Ibra>hi>m ibn ‘Umar al-Buqa>‘i>, Naz}m al-Durar fi> Tana>sub al-

A<ya>t wa al-Suwar, Juz. XIV (al-Qa>hirah: Da>r al-Kita>b al-Isla>mi>, t.th.), h. 160-161.
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ــا ــرٌ اللَّــهُ َآتَــاِينَ َفَمــاِمبَــالٍ أَُمتِــدُّوَننِ قَــالَ ُســَلْيَمانَ َجــاءَ فـََلمَّ َــِديَِّتُكمْ أَنـْــُتمْ بَــلْ َآتَــاُكمْ ِممـَّـاَخيـْ تـَْفَرُحــونَ ِ
)36.(

Terjemahnya:

“Maka tatkala utusan itu sampai kepada Sulaiman, Sulaiman berkata: "Apakah
(patut) kamu menolong aku dengan harta? maka apa yang diberikan Allah
kepadaku lebih baik dari pada apa yang diberikan-Nya kepadamu; tetapi kamu
merasa bangga dengan hadiahmu”.55

Dari kedua ayat tersebut, dapat diungkapkan bahwa sebenarnya hadiah adalah

pemberian dalam bentuk materi kepada orang lain dengan tujuan penghormatan atau

pemulyaan kepadanya. Hal tersebut ditegaskan al-Bagawi> bahwa hadiah adalah

pemberian karena dorongan al-mula>t}afah/perlakuan yang baik atau rayuan.56

Menurut al-Ra>zi> lafal al-hadyu merupakan bentukan dari lafal hadiyyah. Al-

Hadyu seringkali diartikan dengan hewan ternak yang disembelih sebagai kurban

atau sanksi. Menurutnya, al-hadyu adalah bentuk jam‘u/flural dari bentuk tunggal

hadiyyah. Dengan demikian, menurutnya al-hadyu adalah hewan yang dihadiahkan

di Baitullah karena mendekatkan diri kepada Allah swt. begitu juga hadiah. Lebih

lanjut, al-Ra>zi> mengatakan hadiah merupakan bentuk pemberian manusia kepada

sesama dengan tujuan mendekatkan diri, baik sebagai penghormatan maupun

sebagai rayuan.57

Sedangkan dalam hadis, lafal hadiyyah digunakan dalam bentuk fi‘l al-ma>d}i>

sebanyak 4 kali yaitu lafal ــادى , baik dalam bentuk tunggal maupun flural.

55Ibid., h. 597.
56Abu> Muh{ammad al-H{usain ibn Mas‘u>d al-Bagawi>, Ma‘a>lim al-Tanzi>l, Juz. VI (Cet. IV; t.t.:

Da>r T{ayyibah li al-Nasyr, 1417 H./1997 M.), h. 160.
57Muh{ammad Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, op. cit., Juz. V, h. 160.
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Sedangkan dalam bentuk isim sebanyak 54 kali, baik dalam bentuk mufrad, yaitu:

هدية maupun dalam bentuk jam‘u/flural, yaitu: 58.هدايا

Dari 54 lafal hadiyyah dengan segala derivasinya dapat dipahami bahwa

penggunaan lafal hadiyyah dalam hadis menunjukkan makna pemberian dalam

bentuk materi, kecuali satu hadis yang menjelaskan tentang non materi, yaitu:

59.ِألَِخيكَ تـُْهِديَهاِحْكَمةٍ َكِلَمةِ ِمنْ أَْفَضلَ َهِديَّةٌ لَْيسَ يـَُقولُ اْحلُُبِليَّ الرَّْمحَنِ َعْبدِ أَبَامسَِعَ أَنَّهُ ....

Artinya:

“(Syurah}bi>l) sungguh mendengar Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n al-H{ubuli> berkata
“Tidak satupun hadiah yang lebih utama dari ungkapan bijak yang kau berikan
kepada saudaramu”.

Namun jika hadis tersebut diperhatikan dengan seksama, maka diketahui

bahwa hadis tersebut bukan hadis Nabi, melainkan hadis maqt}u>‘,60 karena hanya

disandarkan pada Abu> ‘Abd al-Rah{ma>n, seorang ta>bi‘i>n.61

Dengan demikian, baik dalam al-Qur’an maupun dalam hadis Nabi, lafal

hadiyyah hanya digunakan pada makna pemberian dalam bentuk materi. Sedangkan

penggunaannya dalam makna pemberian non materi tidak ditemukan.

Di antara hadis yang menunjukkan makna pemberian dalam bentuk materi

adalah:

58A.J. Wensick, Terj. Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Ba>qi>, op. cit., Juz. VII, h. 74, 78-80.
59Abu> Muh{ammad ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi>, Sunan al-Da>rimi>, Juz. I (Cet. I;

Beirut: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1407 H.), h. 112. Selanjutnya disebut al-Da>rimi>.
60Hadis maqt}u>‘ adalah riwayat yang disandarkan kepada ta>bi‘, baik berupa perkataan

maupun perbuatan. Dengan demikian, maqt}u>‘ bukan bagian dari hadis, karena matannya bukan
ucapan, perbuata atau ketetapan Nabi saw. Lihat: ‘Amar ‘Abd al-Mun‘im Sali>m, Taisi>r ‘Ulu>m al-
H}adi>s\ li al-Mubtadi’i>n (t.t.: Da>r al-D}iya>’, 2000), h. 99

61Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n nama aslinya adalah ‘Abdullah ibn Yazi>d al-H{ubuli>. Dia wafat pada
tahun 100 H. di Afrika pada saat dikirim oleh ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z. Lihat: Abu> al-H{ajja>j Yu>suf
ibn al-Zaki> al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l, Juz. XVI (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1400 H./1980
M.), h. 316.
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َثِين َســْلَمانُ  ــوٌك ،َعــِن اْبــِن َعبَّــاٍس َقــاَل: َحــدَّ َــا َممُْل ــِه َوَســلََّم ِبَطَعــاٍم َوأَن ــاَل: أَتـَْيــُت النَّــِيبَّ َصــلَّى اللَّــُه َعَلْي َق
ابَُه فََأَكُلوا وَملَْ يَْأُكْل ُمثَّ أَتـَْيُتُه ِبَطَعاٍم فـَُقْلُت: َهِذِه َهِديـٌَّة أَْهـَديـْتُـَها لَـَك فـَُقْلُت: َهِذِه َصَدَقٌة فََأَمَر َأْصحَ 

َا فَِإينِّ رَأَيـُْتَك َال تَْأُكُل الصََّدَقَة فََأَمَر َأْصَحابَُه فََأَكُلوا َوَأَكَل َمَعُهْم. 62ُأْكرُِمَك ِ

Artinya:

“Dari Ibn ‘Abba>s berkata, Salma>n menceritakan kepadaku bahwa dia bertamu
kepada Nabi saw. dengan membawa makanan sedang saya ada seorang budak
(pada saat itu), lalu saya berkata “Makanan ini adalah sedekah”, lalu Nabi saw.
menyuruh sahabatnya memakannya dan Nabi saw. tidak ikut makan, kemudian
saya datang lagi dengan membawa makanan seraya berkata “Makanan ini adalah
hadiah yang saya berikan kepadamu sebagai perhormatan, karena saya liha
engkau tidak makan sedekah” lalu Nabi saw. menyuruh sahabatnya makan
bersamanya”.

Di samping itu, hadiah memiliki fungsi penting dalam menjalin hubungan

komunikasi dengan sesama, baik secara individu maupun secara kelompok atau

lembaga. Oleh karena itu, Nabi pernah memerintahkan untuk saling memberi hadiah

karena dapat menghilangkan rasa marah, dengki, dendam dan penyakit hati lainnya.

Salah satu sabdanya adalah:

َحتِْقَرنَّ َوَال الصَّْدرِ َوَحرَ ُتْذِهبُ اْهلَِديَّةَ فَِإنَّ تـََهاَدْواقَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ ُهرَيـْرَةَ َأِيب َعنْ 
َاَجارَةٌ  63.َشاةٍ ِفْرِسنِ ِشقَّ َوَلوْ ِجلَاَرِ

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah dari Nabi saw. bersabda “Saling memberi hadiah lagi kalian
karena sesungguhnya hadiah menghilangkan kemarahan hati dan janganlah
seorang tetangga meremehkan tetangga yang lain meskipun hanya secuil daging
kambing”.

Bahkan Rasulullah saw. menganjurkan untuk saling memberi hadiah agar

tumbuh rasa saling menyayangi dan mencintai:

62Ah{mad ibn H{ambal, op. cit., Juz. V, h. 439.
63Al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. IV, h. 441 dan Ah{mad ibn H{ambal, op. cit., Juz. II, h. 405.
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قَــاَل قَــاَل َرُســوُل اللَّـِه َصــلَّى اللَّــُه َعَلْيــِه َوَســلََّم َتَصــاَفُحوا َعـْن َعطَــاِء بْــِن َأِيب ُمْســِلٍم َعْبــِد اللَّـِه اْخلُرَاَســاِينِّ 
64.َيْذَهْب اْلِغلُّ َوتـََهاَدْوا َحتَابُّوا َوَتْذَهْب الشَّْحَناءُ 

Artinya:

“Dari ‘At}a>’ ibn Abi> Muslim ‘Abdullah al-Khura>sa>ni> berkata, Rasulullah saw.
bersabda “Saling berjabat tanganlah kalian karena berjabat tangan
menghilangkan kemarahan dan saling memberi hadialah kalian kalian akan
saling mencintai dan menghilangkan permusuhan atau percekcokan”.

Dalam sebuah peristiwa, Nabi saw. pernah diberi hadiah oleh al-S}a‘ab ibn

Jus\a>mah al-Lais\i> lalu Nabi menolaknya. Penolakan tersebut membuat al-S}a‘ab tidak

senang kemudian Nabi menjelaskan alasan penolakannya yaitu karena Nabi sedang

melaksanakan ihram dengan mengatakan مٌ رَ ا َحـنَّـكِ لَ وَ كَ ْيـلَ عَ دُّ ا رَ نَـبِ سَ يْ لَـ (Kami bukan

menolak pemberianmu akan tetapi kami sedang ihram).65

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa Nabi saw. menganjurkan

bahkan memerintahkan untuk memberikan hadiah karena sangat berguna dalam

membangun komunikasi dan persaudaraan, dan Nabi saw. tidak pernah menolak

hadiah dari siapapun kecuali karena alasan-alasan tertentu.

4. S}adaqah

Sedekah merupakan bahasa Indonesia yang disadur dari bahasa Arab. Dalam

Kamus Bahasa Indonesia, sedekah adalah: a. Pemberian sesuatu kepada fakir miskin

atau yang berhak menerimanya di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai

dengan kemampuan pemberi; derma. b. Selamatan; kenduri. c. Makanan (bunga-

64Abu> ‘Abdillah Ma>lik ibn Anas al-As}bah}i>, Muwat}t}a’ Ma>lik, Juz. II (Mesir: Da>r Ih{ya>’ al-
Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 908. Selanjutnya disebut Ma>lik.

65Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 917.
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bungan dan sebagainya) yang disajikan kepada orang halus, roh penunggu dan

sebagainya.66

Dalam bahasa Arab, sedekah dikenal dengan nama صـدقة yang terambil dari

akar kata ق-د-ص . Makna dasar dari kata tersebut adalah kuat atau tegar pada

sesuatu.67 الصـدق yang seringkali diartikan dengan kejujuran merupakan manipestasi

dari makna kuat atau tegar, yaitu kekuatan atau ketegaran yang ada dalam diri

seseorang, bahkan semua kata yang berasal dari akar kata ق-د-ص menunjukkan

arti tegar atau kuat. Oleh karena itu, الصـدقة adalah kekuatan yang ada dalam diri

seseorang untuk berbuat baik dalam segala hal, baik untuk dirinya maupun untuk

orang lain, berupa harta atau hanya berupa tenaga atau yang lain.

Dikutip dalam kitab al-Ta‘a>ri>f karya al-Mana>wi> bahwa sedekah adalah

perbuatan yang menampakkan kebenaran iman seseorang terhadap hal gaib,

termasuk masalah rezki. Ibn Kama>l mengatakan bahwa sedekah adalah pemberian

yang bertujuan untuk mencari ganjaran dari Allah swt. sedangkan al-Ra>gib al-

As}faha>ni> berkata bahwa sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang

karena tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt.68

Namun dalam istilah ulama fikih, definisi sedekah adalah pemberian seorang

muslim kepada orang lain secara spontan dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan

jumlah tertentu.69

Dalam al-Qur’an, sedekah digunakan pada makna pemberian dalam bentuk

materi saja, baik pemberian tersebut berstatus wajib yang lebih dikenal dengan

66Departemen Pendidikan RI, op. cit., h. 1279.
67Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, op. cit., Juz. h. 339.
68Muh}ammad ‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, al-Ta‘a>ri>f, op. cit., h. 452.
69Azyumardi Azra, dkk. op. cit., Juz. VI, h. 187
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zakat, seperti dalam QS. al-Taubah/9: 103 yang menjelaskan tentang perintah

mengambil zakat maupun berstatus sunnah/anjuran, seperti dalam QS. al-

Muja>dalah/58: 12 tentang sedekah yang diberikan kepada Nabi saw. jika bertamu ke

rumahnya dan QS. al-Baqarah/2: 271 tentang anjuran menyamarkan sedekah.

Di samping itu, al-Qur’an juga menjelaskan tentang fungsi-fungsi sedekah, di

antaranya berfungsi sebagai fidyah terhadap orang yang melanggar larangan haji

karena terpaksa seperti dalam QS. al-Baqarah/2: 196, atau berfungsi sebagai

kaffa>rah/tebusan bagi orang yang membunuh tanpa sengaja, atau melukai saja

seperti dalam QS. al-Nisa>’/4: 92 dan QS. al-Ma>idah/5: 45.

Sementara dalam hadis Nabi saw., sedekah tidak hanya digunakan pada

makna pemberian dalam bentuk materi, meskipun lebih dominan pemberian dalam

bentuk materi, akan tetapi juga digunakan dalam bentuk non materi.

Banyak hadis Nabi saw. yang berbicara tentang pemberian dalam bentuk

materi, di antaranya adalah hadis dari sahabat Abu> Hurairah:

َق ِبَعـْدِل َمتْـرٍَة ِمـْن َكْسـٍب طَيِّـٍب :َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َمـْن َتَصـدَّ
ُلَهـا بَِيِمينِـِه ُمثَّ يـُرَبِّيَهـا ِلَصـاِحِبَها َكَمـا يـُـَريبِّ َأَحـدُُكْم فـَلُـوَُّه َحـىتَّ بـَّ قَ تَـ نَّ اللَّـَه يَـ إِ وَ ، طَّيِّـبَ الِإالَّ اهللاُ لُ بَ قْ َوَال يَـ 

70َتُكوَن ِمْثَل اْجلََبِل.

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa yang
bersedekah senilai satu biji kurma yang dihasilkan dari pekerjaan baik dan Allah
swt. tidak menerima kecuali yang baik dan sungguh Allah swt. menerimanya
dengan tangan kanan-Nya kemudian mengembangkannya untuk pemiliknya
sebagaimana di antara kalian ada yang mengembangbiakkan anak kudanya
hingga menjadi segunung”.

Sedangkan hadis Nabi saw. tentang sedekah dalam bentuk non materi juga

banyak, di antaranya adalah hadis riwayat Abu> Hurairah sebagai berikut:

70Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 511.
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َعَلْيهِ النَّاسِ ِمنْ ُسَالَمىُكلُّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ ُهرَيـْرَةَ َأِيب َعنْ 
َهافـََيْحِملُ َدابَِّتهِ َعَلىالرَُّجلَ َويُِعنيُ َصَدَقةٌ اِالثـْنَـْنيِ بـَْنيَ يـَْعِدلُ الشَّْمسُ ِفيهِ َتْطُلعُ يـَْومٍ ُكلَّ َصَدَقةٌ  َعَليـْ

َهايـَْرَفعُ أَوْ  َوُميِيطُ َصَدَقةٌ الصََّالةِ ِإَىل َخيْطُوَهاُخْطَوةٍ وَُكلُّ َصَدَقةٌ الطَّيَِّبةُ َكِلَمةُ َوالْ َصَدَقةٌ َمَتاَعهُ َعَليـْ
71.َصَدَقةٌ الطَّرِيقِ َعنْ اْألََذى

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah ra. berkata: Rasulullah saw. bersabda: setiap persendian
manusia bernilai sedekah, setiap kali matahari terbit lalu seseorang
mendamaikan dua orang yang bertikai adalah sedekah, seseorang yang
membantu orang lain menaikkan dirinya atau barangnya ke atas
tunggangan/kendaraannya adalah sedekah, ucapan yang baik adalah sedekah,
setiap langkah ke mesjid untuk shalat adalah sedekah, menghilangkan duri dari
jalananan adalah sedekah”.

Berdasarkan dua hadis di atas, dapat dipahami bahwa sedekah bukan hanya

terkait dengan materi, akan tetapi juga terkait dengan non materi, bahkan setiap

anggota tubuh manusia bisa bernilai sedekah jika dia gunakan untuk membantu atau

melakukan kebaikan pada orang lain.

Dari keempat term ‘at}iyyah di atas, dapat dibedakan satu sama lain karena

masing-masing memiliki penekanan yang berbeda satu sama lain.

Pemberian yang diberikan semasa masih hidup dengan tanpa ada imbalan

maka disebut hibah. Lebih tinggi dari itu adalah nih}lah yaitu pemberian yang

diberikan kepada seseorang tanpa imbalan dan dengan senang hati atau suka rela.

Pemberian yang diberikan kepada seseorang karena penghormatan atau pemulyaan

maka disebut hadiah. Sedangkan pemberian yang diberikan karena dorongan mencari

rida dan pahala dari Allah swt. maka disebut sedekah. Di samping itu, perbedaan lain

antara sedekah dengan hadiah terletak pada ketidakhalalan sedekah bagi Rasulullah

saw., sebaliknya dangan hadiah.

71Ibid.,
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Oleh karena itu, mazhab Ma>liki> berpendapat bahwa ‘at}iyyah dan hibah sama

dengan hadiah. Menurut mazhab Sya>fi‘i>, ‘at}iyyah dan hibah secara umum adalah

pemberian untuk menghormati atau memuliakan seseorang tanpa bermaksud

mengharapkan pahala dari Allah swt. Menurut mereka, ‘at}iyyah mengandung dua

pengertian, yaitu pengertian umum dan khusus, pengertian umum mencakup hadiah

dan sedekah dan pengertian khusus yang disebut ‘at}iyyah apabila pemberian tersebut

tidak bermaksud menghormati atau memulyakan dan mengharapkan rida Allah swt.

Jika pemberian tersebut bermaksud menghormati atau memulyakan orang yang

diberi disebut hadiah, jika pemberian mengharapkan rida Allah swt. atau menolong

untuk menutupi kesusahannya disebut sedekah.

Terkait dengan hal tersebut, Rasulullah saw. bertanya setiap kali diberi

makanan apakah pemberian itu berupa hadiah atau sedekah. Jika berupa hadiah,

Nabi saw. ikut serta memakannya, namun jika berupa sedekah, Nabi saw. tidak ikut

makan bersama sahabatnya.

اٍم َسَأَل َعْنُه َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة َرِضَي اللَُّه َعْنُه قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ِإَذا ُأِيتَ ِبَطعَ 
ُكُلوا وَملَْ يَْأُكْل َوِإْن ِقيَل َهِديٌَّة َضَرَب بَِيِدِه َصلَّى اللَُّه أََهِديٌَّة أَْم َصَدَقٌة فَِإْن ِقيَل َصَدَقٌة قَاَل ِألَْصَحابِهِ 

72َعَلْيِه َوَسلََّم فََأَكَل َمَعُهْم.

Artinya:

“Dari Abu> Hurariah ra.berkata, Rasulullah saw. jika diberi makanan, dia akan
bertanya, apakah hadiah atau sedekah. Jika dijawab sedekah, dia berkata kepada
sahabatnya: “Makanlah!” dan dia tidak ikut makan, namun jika dijabawab
hadiah, maka dia memukulkan tangannya (tanda gembira) dan makan bersama
sahabatnya”.

Perbedaan sikap Nabi saw. terhadap pemberian yang bernilai sedekah dan

pemberian yang bernilai hadiah didasarkan pada tujuan masing-masing pemberian

72Al-Bukha>ri>, op. cit., Jilid II, h. 910.
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tersebut. Sedekah bertujuan untuk mencari balasan akhirat yang memunculkan

bahwa orang yang bersedekah adalah orang mulya sedangkan yang menerima

sebaliknya, yakni orang yang rendah karena membutuhkan belas kasih dari orang

yang bersedekah. Sementara hadiah bertujuan untuk mendekatkan antara sipemberi

dan sipenerima atau karena memulyakan sipemberi sehingga dalam hadiah yang

mendapatkan penghormatan adalah orang yang diberi.73

Di samping itu, hadiah pada dasarnya adalah pemberian yang membutuhkan

balasan duniawi yang setimpal. Oleh karena itu, setiap kali Nabi saw. diberi hadiah

maka Nabi saw. membalasnya dengan hadiah pula.74

C. Jenis-jenis Pembagian Harta dalam Hadis

1. ‘At}iyyah

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa ‘at}iyyah adalah suatu pemberian

terhadap orang lain, yang pada dasarnya orang tersebut tidak mempunyai hak

terhadap barang yang diberikan. Pengertian tersebut bersifat umum, baik yang

terkait dengan materi maupun non materi. Para Fuqaha>’ (ahli pikih)

mendefinisikannya sebagai akad yang mengandung penyerahan hak milik seseorang

kepada orang lain semasa hidupnya tanpa ganti rugi.75 ‘At}iyyah adalah suatu akad

yang berisi pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih

hidup dengan tiada mengharap suatu imbalan.

73Nu>r al-Di>n al-Mala> ‘Ali al-Qa>ri>’, Mirqa>h al-Mafa>ti>h} Syarh} Misyka>h al-Mas}a>bi>h}, Juz. VI
(Beirut: Da>r al-Fikr, 1992 M.), h. 137.

74Ibid., Juz. VI, h. 137.
75Azyumardi Azra, dkk., op. cit., Juz. II, h. 106.
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Dari definisi tersebut, dapat diketahui bahwa unsur-unsur dalam ‘at}iyyah

antara lain adalah:

a. Penyerahan hak milik

b. Dilakukan pada masa hidup

c. Tidak ada timbal balik/imbalan

Jika ditelusuri secara lebih mendalam, istilah ‘at}iyyah itu berkonotasi

pemberian hak milik oleh seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan

dan jasa. Oleh sebab itu, setiap pemberian yang dilakukan seseorang pada masa

hidupnya dan diserahkan kepemilikannya saat itu juga tanpa ada timbal balik masuk

dalam kategori ‘at}iyyah, seperti hal-hal berikut:

a. Ibra>’, artinya memberikan kepada orang lain yang berhutang atau yang lebih

dikenal dengan pembebasan atau pemutihan hutang.

b. Hadiah, artinya imbalan yang diberikan seseorang yang dimotivasi oleh rasa

terima kasih dan kekaguman seseorang.

c. Sedekah, artinya memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan pahala di

akhirat kelak. Pada motivasi ingin mencari pahala dan keridaan Allah itulah

letak perbedaan yang mendasar antara sedekah dan hibah.

Dengan demikian, ‘at}iyyah berbeda dengan ‘a>riyah/peminjaman, karena

definisinya adalah seseorang yang membolehkan orang lain memanfaatkan hartanya

dengan tiada memberikan hak milik kepadanya.76 ‘At}iyyah juga berbeda dengan

wasiat karena yang dimaksud wasiat adalah pemberian harta yang dilakukan semasa

76Ulama al-maz\a>hib al-arba‘ sepakat bahwa dalam al-‘a>riyah, sipemilik harta memberikan
kewenangan menggunakan barang yang dipinjam tanpa memberikan barangnya, sehingga bagi orang
yang dipinjamkan harus mengembalikan barang tersebut sebagaimana adanya. Wahbah ibn Mus}t}afa>
al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, op. cit., Juz. V, h. 671.
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hidup dan berlaku setelah pemberi meninggal dunia.77 Berbeda juga dengan al-

bai‘/jual beli karena pemberian dalam transaksi jual beli diiringi dengan suatu

penggantian.78

2. Wasiat

Wasiat merupukan bahasa Arab yang telah disadur ke dalam bahasa

Indonesia. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, wasiat diartikan dengan 1) pesan

terakhir yang disampaikan oleh orang yang akan meninggal berkenaan dengan harta

kekayaan dan  sebagainya. 2) Pusaka yang bertuah; gaib yang berarti ganjil, dapat

mengadakan sesuatu yang aneh dan sebagainya.79

Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, wasiat yang akar katanya terdiri dari

huruf waw, s}a>d dan huruf mu‘tal yang berarti menyambung sesuatu dengan (ي)

sesuatu yang lain. Ibn Fa>ris menambahkan bahwa was}iyah terbentuk dari akar kata

tersebut sehingga maknanya adalah perkataan yang disambung atau disampaikan

dari orang yang meninggal kepada orang yang ditujukan pesan.80

Menurut al-Jurja>ni>, wasiat adalah kepemilikan yang disandarkan setelah

kematian. Artinya seseorang yang memberikan hak miliknya kepada orang lain,

namun peralihan kepemilikan tersebut terlaksana setelah kematiannya.81 Sedangkan

menurut al-Ra>gib al-As}faha>ni> sebagaimana yang dikutip al-Mana>wi>, wasiat adalah

77Sa‘di> Abu> Jaib, al-Qa>mu>s al-Fiqhi> Lugah wa Ist}ila>h} (Cet. II; Su>riyah: Da>r al-Fikr, 1408
H./1988 M.), h. 381.

78S}a>lih} ‘Abd al-Sami>‘ al-Azhari>, al-S|amr al-Da>ni> fi> Taqri>b al-Ma‘a>ni> (Beirut: al-Maktabah
al-S|aqa>fiyah, t.th.), h. 496.

79Departemen Pendidikan RI, op. cit., h. 1618.
80Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, op. cit., Juz. VI, h. 88.
81‘Ali ibn Muh}ammad ibn ‘Ali al-Jurja>ni>, op. cit., h. 326.
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menyampaikan kepada orang lain tentang sesuatu yang harus dia kerjakan disertai

dengan pesan-pesan atau nasehat.82

Dalam al-Qur’an sendiri, lafal wasiat dengan segala derivasinya berulang

sebanyak 32 kali83 yang kesemuanya mengandung arti pesan-pesan yang

disampaikan kepada orang lain untuk dikerjakan atau ditinggalkan. Dari 32 kata

tersebut, Allah swt. sebagai subjeknya terdapat dalam 12 ayat, 11 kali dalam bentuk

fi‘l al-ma>d}i> dan sekali dalam bentuk fi‘l al-mud}a>ri‘. Sedangkan sisanya adalah

manusia selaku subjeknya. Sementara lafal was}iyyah sendiri berulang sebanyak 8

kali yang kesemuanya berhubungan dengan orang yang meninggal.84

Sementara objek wasiat dalan al-Qur’an terkadang dalam bentuk materi,

seperti dalam QS. al-Nisa>’/4: 11 tentang pesan Allah swt. agar membagi harta

peninggalan kepada anak laki-laki dua kalipat dari bagian anak perempuan.

....اآلية.يُوِصيُكُم اللَُّه ِيف أَْوَالدُِكْم لِلذََّكِر ِمْثُل َحظِّ اْألُنـْثـَيَـْنيِ 
Terjemahnya:

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu,
yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak
perempuan…”.85

Begitu juga dalam ayat yang sama yakni QS. al-Nisa>’4: 11 tentang ibu

mendapatkan 1/3 harta warisan setelah menunaikan wasiat orang yang meninggal.

َا أَْو َدْينٍ فَِإْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة َفِألُ .... ...اآلية.مِِّه السُُّدُس ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوِصي ِ

82Muh}ammad ‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, al-Ta‘a>ri>f, op. cit., h. 727.
83Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, op. cit., h. 752.
84M. Quraish Shihab, dkk., op. cit., Juz. III, h. 1074.
85Departemen Agama RI, op. cit., h. 116.
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Terjemahnya:

“…Jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya
mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi
wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya….”.86

Dan wasiat terkadang dalam bentuk non materi sebagaimana mayoritas pesan

Allah kepada hamba-Nya, seperti dalam QS. al-‘Ankabu>t/29: 8 tentang pesan Allah

swt. agar berbuat baik kepada kedua orang tua.

َنا  ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشرَِك ِيب َما لَْيَس لَ َوَوصَّيـْ ....اآلية.َك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهمَ اْإلِ
Terjemahnya:

“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….”.87

Begitu juga dalam QS. al-Baqarah/2: 132 tentang pesan Nabi Ibra>hi>m dan

Ya‘qu>b as. kepada anak-anaknya untuk menjaga agama dengan cara berbuat

kebaikan dan keutamaan, baik dalam urusan ukhrawi maupun dalam urusan duniawi.

ــــرَاِهيُم بَِنيــــِه َويـَْعُقــــوُب يَــــا بَــــِينَّ إِ  َــــا إِبـْ ِ ــــُتْم َوَوصَّــــى  يَن فَــــَال َمتُــــوُتنَّ ِإالَّ َوأَنـْ نَّ اللَّــــَه اْصــــَطَفى َلُكــــُم الــــدِّ
).132(ُمْسِلُمونَ 

Terjemahnya:

“Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian
pula Ya‘qu>b. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah
memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk
agama Islam”.88

Wasiat jika dilihat dari hadis-hadis yang tercantum dalam al-Mu‘jam al-

Mufahras li Alfa>z} al-H{adi>s\, ditemukan bahwa lafal was}iyyah dengan segala

86Ibid., h. 117.
87Ibid., h. 629.
88Ibid., h. 34.
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derivasinya terdapat sebanyak 245 hadis, tidak termasuk di dalamnya bab-bab yang

menggunakan lafal was}iyyah.89 Namun dari sekian banyak hadis tentang wasiat,

mayoritas hadis terkait erat dengan wasiat dalam bentuk materi dan sebagian kecil

berbicara tentang non materi.

Di antara hadis yang membincangkan tentang wasiat dalam bentuk non

materi adalah hadis tentang wasiat Rasulullah saw. dengan tiga hal, seperti hadis

berikut:

َجزِيرَةِ ِمنْ اْلُمْشرِِكنيَ َأْخرُِجوافـََقالَ بَِثَالثَةٍ أَْوَصىَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ 
قَالَ أَوْ الثَّالِثَةِ َعنْ َوَسَكتَ َعبَّاسٍ اْبنُ قَالَ ُأِجيزُُهمْ ُكْنتُ ِممَّابَِنْحوٍ اْلَوْفدَ َوَأِجيُزوااْلَعَربِ 

90.فَأُْنِسيتُـَها

Artinya:

“Dari Ibn ‘Abba>s bahwasanya Rasulullah saw. berwasiat tiga hal seraya berkata:
Keluarkanlah orang-orang musyrik dari Jazirah Arab, perbolehkanlah para tamu
masuk sesuai dengan apa yang telah aku bolehkan. Ibn ‘Abba>s berkata:
Rasulullah saw. diam tentang wasiat yang ketiga atau dia berkata: Aku lupa
yang ketiga”.

Sedangkan hadis tentang wasiat dalam bentuk materi paling banyak

ditemukan dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya:

اْلَوَداعِ َحجَّةِ َعامَ يـَُعوُدِين َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ قَالَ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ َوقَّاصٍ َأِيب َعنْ 
بِثـُلَُثيْ أَفَأََتَصدَّقُ ابـَْنةٌ ِإالَّ يَرُِثِين َوَال َمالٍ ُذوَوأَنَااْلَوَجعِ ِمنْ ِيب بـََلغَ َقدْ ِإينِّ فـَُقْلتُ ِيب اْشَتدَّ َوَجعٍ ِمنْ 

َورَثـََتكَ َتَذرَ أَنْ إِنَّكَ َكِثريٌ أَوْ َكِبريٌ َوالثـُُّلثُ الثـُُّلثُ قَالَ ُمثَّ َال فـََقالَ بِالشَّْطرِ فـَُقْلتُ َال قَالَ َماِيل 

89A.J. Wensick, Terj. Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, op. cit., Juz. VII, h. 223-231.
90Abu> Da>ud Sulaima>n ibn al-Asy‘as\ al-Sijista>ni>, Sunan Abi> Da>ud, Juz. II (Beirut: Da>r al-

Fikr, t.th.), h. 180. Selanjutnya disebut Abu> Da>ud.
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رٌ أَْغِنَياءَ  َاتـَْبَتِغينـََفَقةً تـُْنِفقَ َلنْ َوإِنَّكَ النَّاسَ يـََتَكفَُّفونَ َعاَلةً َتَذَرُهمْ َأنْ ِمنْ َخيـْ ُأِجْرتَ ِإالَّ اللَّهِ َوْجهَ ِ
َا 91.ِتكَ اْمرَأَ ِيف ِيف َجتَْعلُ َماَحىتَّ ِ

Artinya:

“Dari Abi> Waqqa>s} ra. berkata: Rasulullah saw. pernah menjenguk saya pada
haji Wada>‘ (perpisahan), lalu saya katakana: Sungguh saya telah sakit, padahal
saya termasuk orang kaya dan hanya seorang putriku yang mewarisi hartaku,
apakah aku boleh mensedekahkan 2/3 hartaku? Rasulullah menjawab: Tidak,
lalu saya berkata: 1/2 ya Rasul, Rasulullah menjawab: Tidak, kemudian
Rasulullah bersabda: 1/3 saja dan 1/3 itu sudah banyak, sungguh engkau
meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya lebih baik dari pada engkau
meninggalkannya dalam keadaan miskin lalu meminta-minta kepada orang lain,
dan sungguh engkau tidak menafkahkan harta karena Allah kecuali engkau
diberi pahala, termasuk harta yang yang engkau nafkahkan untuk makanan
istrimu”.

Al-Nawawi> ketika menjelaskan hadis tersebut mengatakan bahwa wasiat

lebih dari 1/3 hukumnya tidak sah dan wasiat itu terlaksana setelah kematian orang

yang berwasiat.92 Dari hadis ini juga tersirat motivasi untuk menjaga silaturrahmi

dan berbuat baik terhadap keluarga, karena berbuat baik kepada mereka lebih baik

dan lebih diutamakan dari pada orang lain, jika sama-sama membutuhkan. Hal

tersebut sesuai dengan ungkapan Nabi saw.:

، ُة َعلَـى اْلِمْسـِكِني َصـَدَقةٌ الصَّـَدقَ :، َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيـِه َوَسـلََّم قَـالَ َماَن ْبِن َعاِمٍر الضَّيبِِّّ َعْن َسلْ 
93: َصَدَقٌة َوِصَلٌة.انِ َوالصََّدَقُة َعَلى ِذي الرَِّحِم اثـَْنتَ 

Artinya:

“Dari Salma>n ibn ‘A<mir al-D}ibbi>, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda:
Sedekah terhadap orang miskin adalah sedekah sedangkan sedekah terhadap
keluarga yang miskin adalah sedekah dan silaturrahmi”.

91Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. I, h. 435.
92Abu> Zakariya> Yah}ya> ibn Syaraf al-Nawawi>, al-Minha>j Syarh} S}ah}i>h} Muslim, Juz. XI (Cet.

II; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1392 H.), h. 77.
93Al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. III, h. 46. Al-Nasa>i<, op. cit., Juz. V, h. 92. Ibn Ma>jah, op. cit., Juz.

I, h. 591. Al-Da>rimi>, op. cit., Juz. I, h. 488 dan Ah{mad ibn H{ambal, op. cit., Juz. IV, h. 18.
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Dengan demikian, sekilas wasiat tidak jauh berbeda dengan ‘at}iyyah dari segi

pemberian, karena wasiat tidak hanya terkait dengan harta benda, akan tetapi juga

terkait dengan yang lain, meskipun pada kenyataannya lebih banyak terkait dengan

harta benda. Hanya saja kepemilikan terhadap harta yang diwasiatkan baru bisa

dilaksanakan setelah kematian orang yang berwasiat. Hal tersebut berbeda dengan

‘at}iyyah yang kepemilikannya langsung terlaksana sejak pemberian.

Walaupun ada kesamaan antara wasiat dan ‘at}iyyah, akan tetapi ada beberapa

prinsip yang mengikat wasiat. Di antaranya adalah:

a. Wasiat tidak diperkenankan terhadap ahli waris, berdasarkan hadis Nabi saw.

sebagai berikut:

َحقَّهُ َحقٍّ ِذيُكلَّ أَْعَطىَقدْ اللَّهَ ِإنَّ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ أَُماَمةَ َأِىب َعنْ 
94.ِلَواِرثٍ َوِصيَّةَ َفَال 

Artinya:
“Dari Abi> Uma>mah berkata, Saya mendengar Rasu lullah saw. bersabda:
Sesungguhnya Allah swt. telah memberikan setiap orang haknya masing-
masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris”.

Al-Mala> ‘Ali> al-Qa>ri> berpendapat bahwa sebelum munculnya ayat warisan,

wasiat kepada kerabat dekat hukumnya wajib, namun sejak munculnya warisan

maka wasiat kepada keluarga dihapus, karena kerabat dekat sudah ditentukan

haknya melalui warisan.95 Dengan demikian, wasiat diperuntukkan kepada kerabat

yang tidak termasuk dalam kategori ahli waris dan juga kepada orang lain.

b. Wasiat tidak diperkenankan lebih dari 1/3 harta orang yang berwasiat. Hal

tersebut dapat dipahami dari kasus Abu> Waqqa>s} yang dilarang Rasulullah saw.

94Abu> Da>ud, op. cit., Juz. II, h. 127.
95Nu>r al-Di>n al-Mala> ‘Ali> al-Qa>ri>, op. cit., Juz. X, h. 27.
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berwasiat untuk mensedekahkan lebih dari 1/3 hartanya, meskipun ahli warisnya

hanya seorang perempuan saja.96

c. Wasiat ditetapkan hukum kepemilikannya pascakematian pewasiat, sehingga

serah terima yang dilakukan sebelum kematian dianggap tidak berketetapan

hukum.

d. Wasiat menetapkan status orang yang diberi wasiat sama, baik yang disebutkan

pertama maupun yang terakhir, karena wasiat merupakan pemberian setelah

kematian pewasiat, sedangkan ‘at}iyyah diberikan dengan skala prioritas karena

menjadi hak penuh orang yang memberi.

e. Orang yang memberikan tidak dapat membatalkan pemberian tersebut setelah

barangnya diterima oleh orang yang diberi, berbeda halnya dengan wasiat di

mana pemberi wasiat dapat membatalkan wasiatnya.

3. Warisan

Warisan merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Dalam Kamus Bahasa

Indonesia, warisan diartikan sebagai sesuatu yg diwariskan, seperti nama baik, harta

dan harta pusaka.97 Sedangkan warisan dalam bahasa Arab yang akar katanya terdiri

huruf ث-ر-و bermakna pusaka atau warisan, yaitu sesuatu yang menjadi milik

seseorang atau kelompok kemudian menjadi milik orang lain karena keturunan atau

sebab lain.98

Menurut al-Mana>wi>, warisan atau waras\ah adalah perpindahan kepemilikan

harta terhadap seseorang tanpa ada transaksi atau sejenisnya. Oleh karena itu,

96Teks hadisnya dapat dilihat pada: al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. III, h. 1006 dan Muslim, op. cit.,
Juz. III, h. 1250.

97Departemen Pendidikan RI, op. cit., h. 1617.
98Abu> al-H{usain Ah}mad ibn Fa>ris ibn Zakariya>, op. cit., Juz. VI, h. 79.
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perpindahan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal disebut waras\ah.

Sebagian berpendapat bahwa seseorang yang mendapatkan suatu barang tanpa susah

payah disebut warisan. Namun warisan yang sebenarnya adalah seseorang yang

mendapatkan barang tertentu tanpa mempunyai konsekuensi atau tanggung jawab

dan pemeriksaan.99

Dalam al-Qur’an, lafal waras\ah dengan segala derivasinya berulang sebanyak

35 kali.100 Dari ke-35 lafal waras\ah tersebut, dominan maknanya adalah warisan

dalam bentuk harta benda, seperti harta kekayaan dalam QS. al-Nisa>’/4: 11 tentang

pembagian harta warisan, atau berupa warisan kitab, seperti QS. al-Ah}ra>f/7: 169

tentang sekelompok orang yang mewarisi kitab suci, atau warisan bumi seperti QS.

Maryam/19: 40, atau warisan surga seperti dalam QS. Maryam/19: 63. Meskipun

demikian, terkadang lafal waras\ah digunakan pada makna warisan dalam bentuk

keahlian atau ilmu pengetahuan, seperti keahlian yang diwariskan Nabi Da>ud kepada

Nabi Sulaima>n yang tercatat dalam QS. al-Namal/27: 16.

Sementara dalam hadis, lafal waras\ah dengan segala derivasinya digunakan

sebanyak 358 kali101 dan kesemuanya bermakna warisan dalam bentuk harta benda.

Salah satu hadis Rasulullah saw. tentang warisan adalah:

أَنـُْفِسـِهْم ِنَني ِمـنْ َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة َرِضَي اللَّـُه َعْنـُه َعـْن النَّـِيبِّ َصـلَّى اللَّـُه َعَلْيـِه َوَسـلََّم قَـاَل أَنَـا أَْوَىل بِـاْلُمْؤمِ 
َنا َقَضاُؤُه َوَمْن تـََرَك َماًال فَِلَورَثَِتهِ  ُرْك َوفَاًء فـََعَليـْ 102.َفَمْن َماَت َوَعَلْيِه َدْيٌن وَملَْ يـَتـْ

99Muh}ammad ‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, al-Ta‘a>ri>f, op. cit., h. 724.
100Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, op. cit., h. 749.
101A.J. Wensick, Terj. Muh}ammad Fu’ad ‘Abd al-Ba>qi>, op. cit., Juz. VII, h. 181-192.
102Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. VI, h. 2476.
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Artinya:

“Dari Abu> Hurairah ra. dari Nabi saw. bersabda: Saya lebih berhak terhadap orang-
orang yang beriman daripada dirinya sendiri, barangsiapa yang meninggal dan
mempunyai hutang dan tidak meninggal harat benda sedikitpun maka kami yang
wajib membayarnya dan barang siapa yang meninggalkan harta benda/tirkah maka
harta tersebut milik ahli warisnya”.

Dengan demikian, warisan tidak jauh berbeda dengan wasiat dari segi

pelaksanaan pemberian yaitu setelah kematian orang yang memberikan harta. Hanya

saja cara pemberian harta berbeda satu sama lain. Pembagian harta dengan cara

wasiat dilakukan pada saat masih hidup dengan membuat pesan secara tertulis atau

tidak, baik pada saat masih sehat maupun pada saat sakit. Sedangkan pembagian

harta dengan cara warisan berlangsung secara otomatis dengan catatan masuk dalam

kategori ahli waris.

Walaupun ada kesamaan antara wasiat dan warisan, akan tetapi ada beberapa

prinsip yang mengikat warisan. Di antaranya adalah:

a. Warisan tidak bisa diberikan kepada ahli waris yang berbeda agama dengan

orang yang mewariskan, berdasarkan hadis Rasulullah saw.:

رَ افِ كَ الْ مُ لِ سْ مُ الْ ثُ رِ يَ َال :الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ ى اهللا عَ لَّ صَ ِيبَّ النَّ نَّ ا: أَ مَ هُ نْـ اهللا عَ يَ ضِ رَ دٍ يْ زَ نِ بْ ةَ امَ سَ أُ نْ عَ 
103.مَ لِ سْ مُ الْ رُ افِ كَ الْ الَ وَ 

Artinya:

“Dari Usa>mah ibn Zaid ra. bahwa Nabi saw. bersabda: Seorang muslim tidak
mewariskan kepada (ahli waris) yang kafir, begitu juga orang kafir tidak
mewariskan kepada (ahli waris) yang muslim”.

b. Warisan tidak dapat diberikan kepada ahli waris yang sengaja melakukan

pembunuhan terhadap al-mu>ris\/orang yang mewariskan, berdasarkan hadis Nabi

103Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. VI, h. 2484 dan 1233.
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saw. bahwa seseorang yang melakukan pembunuhan tidak mendapatkan

sedikitpun dari warisan.104

c. Warisan tidak dapat diberikan kepada anak hasil perzinahan, karena tidak ada

hubungan nasab yang diakui antara orang yang mewariskan dengan anak

tersebut, sehingga dia tidak berhak terhadap warisan.

d. Pembagian warisan harus mengikuti pembagian yang telah ditetapkan ajaran

Islam, berdasarkan ayat-ayat warisan yang menjelaskan secara detail tentang

pembagian harta warisan, termasuk di dalamnya pembagian dua banding satu

untuk laki-laki dan perempuan, seperti dalam QS. al-Nisa>’/4: 11-12.

104Abu> Da>ud, op. cit., Juz. II, h. 598.
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BAB III

TAKHRI<J AL-H{ADI<S |TENTANG ‘AT{IYYAH

A. Pengertian Takhri>j al-H}adi>s\

Takhri>j al-h{adi>s\ terdiri dari dua suku kata yang keduanya berasal dari bahasa

Arab. Kata takhri>j merupakan mas}d{ar dari fi’il ma>d}i> mazi>d yang akar katanya terdiri

dari huruf kha’, ra’ dan jim memiliki dua makna, yaitu sesuatu yang terlaksana atau

dua warna yang berbeda.1 Kata takhri>j memiliki makna memberitahukan dan

mendidik atau bermakna memberikan warna berbeda.2 Sedangkan menurut Mah}mu>d

al-T{ah}h}a>n, takhri>j pada dasarnya mempetemukan dua perkara yang berlawanan

dalam satu bentuk.3 Kata Hadis berasal dari bahasa Arab al-hadi>s|, jamaknya adalah

al-ah}a>di>s\ berarti sesuatu yang sebelumnya tidak ada (baru).4 Sedangkan dalam

istilah muhaddis\u>n,  hadis adalah segala apa yang berasal dari Nabi Saw baik dalam

bentuk perkataan, perbuatan, persetujuan ( taqrir ), sifat, atau sejarah hidup.5

Dari gabungan dua kata tersebut, ulama mendefinisikan takhri>j al-h}adi>s\

secara beragam, meskipun subtansinya sama. Ibnu al-S}ala>h} misalnya,

mendefinisikannya dengan “Mengeluarkan hadis dan menjelaskan kepada orang lain

dengan menyebutkan mukharrij (penyusun kitab hadis sumbernya)”.6 Al-Sakha>wi

1Abu> al-H{usain Ah{mad ibn Fa>ris ibn Zaka>riya>, Mu‘jam Maqa>yi>s al-Lugah, Juz. II (Beirut:
Da>r al-Fikr, 1423 H./2002 M.), h. 140. Selanjutnya disebut Ibn Fa>ris.

2Muh{ammad ibn Mukrim ibn Manz}u>r al-Afrīqī, Lisān al-‘Arab, Juz. II (Cet. I; Beirut: Dār
S}ādir, t. th.), h. 249. Selanjutnya disebut Ibn Manz}u>r.

3Mah}mu>d al-T}ah}h}a>n, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d (Cet. III; al-Riya>d}: Maktabah al-
Ma’a>rif, 1417 H./1996 M), h. 7.

4Ibn Fa>ris, op. cit., Juz. II, h. 28.
5Manna>' al-Qat}t}a>n, Maba>hi>s| fi> ‘Ulu>m al-Hadi>s|. (Cet. IV: Kairo; Maktabah Wahbah, 1425 H./

2004 M.), h. 15.
6Abu> ‘Amr ‘Us\ma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Syairu>zi Ibn al-S}ala>h}, ‘Ulu>m al-H}adi>s\ (Cet. II; al-

Madi>nah al-Munawwarah: al-Maktabah al-‘Ilmiyah, 1973 M), h. 228.
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mendefinisikannya dengan “Muh}addis\ mengeluarkan hadis dari sumber kitab, al-

ajza>’, guru-gurunya dan sejenisnya serta semua hal yang terkait dengan hadis

tersebut”.7 Sedangkan ‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi mendefinisikannya sebagai

“Mengkaji dan melakukan ijtihad untuk membersihkan hadis dan menyandarkannya

kepada mukharrij-nya dari kitab-kitab al-ja>mi‘, al-sunan dan al-musnad setelah

melakukan penelitian dan pengkritikan terhadap keadaan hadis dan perawinya”.8

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diuraikan bahwa kegitan takhri>j al-

h}adi>s | adalah kegiatan penelusuran suatu hadis, mencari dan mengeluarkannya dari

kitab-kitab sumbernya dengan maksud untuk mengetahui; 1) eksistensi suatu hadis

benar atau tidaknya termuat dalam kitab-kitab hadis, 2) mengetahui kitab-kitab-

sumber autentik suatu hadis, 3) Jumlah tempat hadis dalam sebuah kitab atau

beberapa kitab dengan sanad yang berbeda.

Sedangkan metode yang digunakan dalam takhri>j al-h}adi>s\ sebagaimana yang

diungkapkan Abu> Muh{ammad ada lima macam, yaitu:

1. Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan lafaz pertama matan hadis sesuai

dengan urutan-urutan huruf hijaiyah seperti kitab al-Ja>mi‘ al-S}agi>r karya

Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>.

2. Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan salah satu lafaz matan hadis, baik

dalam bentuk isim maupun fi’il, dengan mencari akar katanya.

3. Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan perawi terakhir atau sanad pertama

yaitu sahabat dengan syarat nama sahabat yang meriwayatkan hadis

7Syams al-Di>n Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah{ma>n al-Sakha>wi>, Fath} al-Mugi>s\ Syarh} Alfiyah al-
H}adi>s\ (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1403 H.), h. 10.

8‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r Syarh} al-Ja>mi‘ al-S}agi>r, Juz. I (Cet. I; Mesir: al-
Maktabah al-Tija>riyah al-Kubra>, 1356 H.), h. 17.
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tersebut diketahui. Kitab-kitab yang menggunakan metode ini seperti al-

at}ra>f dan al-musnad.

4. Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan topik tertentu dalam kitab hadis,

seperti kitab-kitab yang disusun dalam bentuk bab-bab fiqhi atau al-targi>b

wa al-tarhi>b.

5. Takhri>j al-h}adi>s\ dengan menggunakan hukum dan derajat hadis, semisal

statusnya (s}ah}i>h}, h}asan, d}a’i>f dan maud}u>’).9

Namun dalam tesis ini, peneliti hanya menggunakan dua metode, yaitu

metode kedua dengan menggunakan salah satu lafaz hadis dan metode keempat

dengan menggunakan topik tertentu dalam kitab-kitab hadis.

Metode kedua digunakan dalam penelitian ini dengan merujuk kepada kitab

al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H}adi>s\ karya A.J. Weinsinck yang dialihbahasakan

Muhamamd Fua>d Abd al-Ba>qi<. Sedangkan metode kedua digunakan dengan merujuk

kepada kitab Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah karya A.J. Weinsinck yang juga

dialihbahasakan oleh Muhamamd Fua>d ‘Abd al-Ba>qi<.

Selanjutnya untuk mengatahui banyak tidaknya sanad sebuah hadis,

diperlukan suatu metode atau cara yang dikenal dalam istilah hadis dengan nama

i’tiba>r al-h}adi>s\ yaitu suatu metode pengkajian dengan membandingkan beberapa

riwayat atau sanad untuk melacak apakah hadis tersebut diriwayatkan seorang

perawi saja atau ada perawi lain yang meriwayatkannya dalam setiap

t}abaqa>t/tingkatan perawi.10

9Abu> Muh}ammad Mahdi> ‘Abd al-Qa>dir ibn ‘Abd al-Ha>di. T}uruq Takhri>j H}adi>s\ Rasulillah
saw. diterjemahkan oleh Said Aqil Husain Munawwar dan Ahmad Rifqi Mukhtar. Metode Takhrij
Hadis (Cet. I; Semarang: Dina Utama, 1994 M.), h. 15.

10Hamzah al-Mali>ba>ri>, al-Muwa>zanah bain al-Mutaqaddimi>n wa al-Muta’akhkhiri>n fi> Tas}h}i>h}
al-Ah}a>di>s\ wa Ta‘li>liha> (Cet. II; t.t.: t.p., 1422 H./2001 M.), h. 22.
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Dengan demikian, i‘tiba>r merupakan langkah atau metode untuk mengetahui

sebuah hadis memiliki al-sya>hid dan al-muta>bi‘ atau tidak, di mana keduanya

berfungsi sebagai penguat sanad, sebab al-sya>hid adalah hadis yang diriwayatkan

oleh dua orang sahabat atau lebih, sedangkan al-muta>bi‘ adalah hadis yang

diriwayatkan dua orang setelah sahabat atau lebih, meskipun pada level sahabat

hanya satu orang saja.11

Sedangkan skema sanad dibutuhkan untuk lebih mempermudah mengetahui

sebuah hadis, apakah terdapat al-sya>hid dan al-muta>bi‘ atau tidak. Di samping itu,

skema sanad juga mencantumkan t}abaqa>t/tingkatan para perawi hadis dan tingkatan

penilaian ulama kritikus hadis kepada setiap perawi.

Untuk lebih mempermudah pengetahuan tentang t}abaqa>t al-ra>wi> yang

tercantum dalam skema sanad, berikut penjelasannya secara berurutan:

1. T}abaqah al-s}ah}a>bah yang dijadikan satu tingkatan yang dimulai sejak masa

Nabi saw. hingga masa sahabat yang terakhir wafat (110 H.).

2. T}abaqah kiba>r al-ta>bi‘i>n yaitu ta>bi‘i>n yang paling banyak meriwayatkan

hadis dari sahabat dan paling sering bertatap muka dengan mereka.

3. T}abaqah wust}a> al-ta>bi‘i>n yaitu ta>bi‘i>n yang banyak meriwayatkan hadis

dari sahabat dan dari pembesar ta>bi‘i>n.

4. T}abaqah s}iga>r al-ta>bi‘i>n yaitu ta>bi‘i>n yang paling banyak meriwayatkan

hadis dari ta>bi‘i>n dan sedikit sekali bertemu dengan sahabat.

5. T}abaqah kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n yaitu seseorang yang paling banyak

meriwayatkan hadis dari ta>bi’i>n dan banyak bertemu mereka.

11‘Abd al-H}aq ibn Saif al-Di>n ibn Sa‘dulla>h al-Dahlawi>, op. cit., Muqaddimah fi> Us}u>l al-
H{adi>s\ (Cet. II; Beirut: Da>r al-Basya>ir al-Isla>miyah, 1406 H./1986 M.), h. 56-57.
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6. T}abaqah wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n yaitu seseorang yang banyak meriwayatkan

hadis dari ta>bi‘i>n dan dan pembesar ta>bi‘i>n.

7. T}abaqah siga>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n yaitu seseorang yang paling banyak

meriwayatkan hadis dari kalangan atba>‘ ta>bi‘i>n akan tetapi tidak banyak

bertemu dengan para ta>bi‘i>n.

8. T}abaqah kiba>r ta>bi‘ al-atba>‘ yaitu seseorang yang paling banyak

meriwayatkan hadis dari kalangan atba>‘ al-ta>bi‘i>n dan banyak berjumpa

dengan mereka.

9. T}abaqah wust}a> ta>bi‘ al-atba>‘ yaitu seseorang banyak meriwayatkan hadis

dari kalangan atba>‘ al-ta>bi‘i>n dan pembesar ta>bi‘ atba>‘.12

Sedangkan tingkatan penilaian kritikus hadis atau lebih dikenal dengan istilah

al-jarh wa al-ta‘di>l yang digunakan dalam skripsi ini dapat diklasifikasi dalam 12

tingkatan secara berurutan, mulai dari al-ta‘di>l yang tertinggi hingga al-jarh} yang

paling rendah.

Adapun mara>tib al-ta‘di>l dari tingkatan tertinggi hingga terendah adalah

sebagai berikut:

1. Setiap ungkapan pujian yang menggunakan ism al-tafd}i>l atau s}i>gah al-

muba>lagah, seperti إليه املنتهى ىف التثبيت، فالن ال يسأل عنه، ال أوثق الناس، 
أعرف له نظريا، ال أحد أثبت منه، dan sejenisnya.

2. Setiap ungkapan pujian yang mengulang-ulangi kosa katanya, seperti ثقة 
ثقة، ثقة ثبت، ثقة حافظ حجة، ثبت حجة dan sejenisnya.

12Muhammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>, op. cit., Juz. I, h. 149. Lihat juga: Ma>hir
Ya>sin al-Fah}l, Muh}a>d}ara>t fi> ‘Ulu>m al-H}adi>s\ (CD-ROM al-Maktabah al-sya>milah), begitu juga, lihat
buku yang berjudul Mus}t}alah} al-h}adi>s\ tanpa pengarang dan penerbit yang dikutip dari CD-ROM al-
Maktabah al-Sya>milah, h. 26.
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3. Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkan intelegensia

yang kuat, seperti حيح ثقة، ثبت، متقن، حجة، إمام، ضاط، ثقة حافظ، ص
احلديث dan sejenisnya.

4. Setiap pujian yang menggunakan satu kata yang menunjukkan intelegensi

yang kurang sempurna, seperti صدوق، مأمون، ال بأس به، خيار الناس، dan

yang semakna.

5. Setiap pujian yang menunjukkan sedikit berkurang kejujuran dan

amanahnya, seperti شيخ، صاحل احلديث، حسن احلديث، حمله الصدق، مقارب 
احلديث dan sejenisnya.

6. Setiap pujian yang menunjukkan keraguan terhadap keadilannya, seperti

صدوق إن شاء اهللامقبول dan sejenisnya.13

Sedangkan mara>tib al-jarh} dari tingkatan yang lemah hingga yang paling

kuat/parah adalah sebagai berikut:

7. Setiap kritikan/celaan yang menunjukkan sedikit kelemahan perawi, seperti

ليس بذاك القوي، فيه مقال، ليس حبجة، فيه ضعف، غريه أوثق منه dan sejenisnya.

8. Setiap kritikan yang menunjukkan kelemahan perawi dan keguncangan

intelegensianya, seperti مضطرب احلديث، ال حيتج حبديثه، ضعفوه، ضعيف، له 
مناكري، ىف حديثه شيئ dan sejenisnya.

9. Setiap kritikan yang menunjukkan sangat lemahnya perawi, seperti رد 
حديثه، مطرح احلديث، ضعيف جدا، ال يكتب حديثه، ال شيئ dan kata yang

semakna.

13Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad ibn Syu‘aib al-Nasa>i<, Kita>b al-D}u‘afa>’ wa al-Matru>ki>n (Cet.
II; Beirut: Muassasah al-Kutub al-S|aqa>fah, 1407 H./1987 M.), h. 16-17. Lihat juga: ‘Abd al-Mauju>d
Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, ‘Ilm al-Jarh} wa al-Ta’di>l, diterj. Zarkasyi Humaidi, Ilmu Jarh wa Ta’dil
(Cet. I; Bandung: Kima Media Pusakatama, 2003 M), h. 60-67.
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10. Setiap kritikan yang menunjukkan pada kecurigaan dusta atau pemalsuan

hadis terhadap perawi, seperti متهم بالكذب، متهم بالوضع، يسرق احلديث، 
هالك، مرتوك، ليس بثقة dan sejenisnya.

11. Setiap kritikan yang menunjukkan pada kedustaan perawi atau pemalsuan

hadis darinya seperti يكذب، يضعكذاب، وضاع، دجال، dan sejenisnya.

12. Setiap kritikan yang menunjukkan pada puncak kedustaan atau pemalsuan

hadis seperti الناس، أوضع الناس، إليه املنتهى ىف الوضع، إليه املنتهى ىف بأكذ
الكذب dan sejenisnya.14

Selanjutnya kritik hadis (naqd al-h}adi>s\) atau yang lebih dikenal dengan istilah

kritik sanad dan matan merupakan langkah terpenting dalam menentukan status

hadis dan merupakan inti dari kajian-kajian dalam ilmu hadis. Sebab dengan kritik

hadis dapat diketahui mana hadis yang s}ah}i>h} dan mana hadis yang tidak s}ah}i>h} dan

berikutnya hadis yang s}ah}i>h} dijadikan hujjah, sedangkan hadis yang tidak s}ah}i>h} tidak

dijadikan hujjah.15

Kritik hadis mencakup dua aspek, yaitu sanad dan matan hadis. Dalam

sejarahnya, kritik matan hadis muncul lebih awal daripada kritik sanad. Kritik matan

sudah ada pada zaman nabi, sementara kritik sanad baru muncul setelah terjadinya

fitnah di kalangan umat Islam yaitu perpecahan di kalangan mereka menyusul

terbunuhnya khalifah Us\ma>n ibn ‘Affa>n.16

14Muhammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>, op. cit., Juz. I, h. 372. Lihat juga: Muhammad
‘Ajja>j al-Khat}i>b, op. cit., h. 276 dan ‘Abd al-Mauju>d Muhammad ‘Abd al-Lat}i>f, op. cit., h. 70-74.

15Hasjim Abbas, Kritik Matan Hadis Versi Muhaddisin dan Fuqaha (Cet. I; Teras:
Yogyakarta, 2004), 35.

16M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Bulan Bintang,
1992), h. 24.
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Untuk kepentingan penelitian hadis Nabi, ulama telah menciptakan berbagai

kaedah dan ilmu hadis yang dijadikan sebagai tolak ukur sah tidaknya sebuah hadis.

Syuhudi Ismail misalnya, membuat kaedah kesahihan sanad hadis dengan

membaginya dalam dua kategori yaitu kaedah mayor dan minor.17 Isa H. A. Salam

juga membuat metodologi Kritik Hadis dengan menguraikan beberapa metodologi

kritik sanad hadis.18 Bahkan G. H. A. Juynboll, seorang Orientalis ikut serta

membuat teori yang relative baru dalam dunia penelitian hadis yang disebut dengan

teori common link.19

Metode kritik sanad mencakup beberapa aspek, antara lain uji

ketersambungan proses periwayatan hadis dengan mencermati silsilah guru-murid

yang ditandai dengan s}igah al-tah}ammul (lambang penerimaan hadis), menguji

integritas perawi (al-‘ada>lah) dan intelegensianya (al-d}abt}) dan jaminan aman dari

syuz\uz\ dan ‘illah.

Jika terjadi kontradiksi penilaian ulama terhadap seorang perawi, peneliti

kemudian memberlakukan kaedah-kaedah al-jarh{ wa al-ta‘di>l dengan berusaha

membandingkan penilaian tersebut kemudian menerapkan kaedah berikut:

1. اجلرح مقدم على التعديل (Penilaian cacat didahulukan dari pada penilian adil)

17M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis, (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang,
2005), h. 123-131.

18Isa H. A. Salam, Metodologi Kritik Hadis (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 5.
19Common Link adalah sebuah istilah untuk seorang periwayat hadis yang mendengar suatu

hadis dari (jarang lebih dari) seorang yang berwenang dan lalu menyiarkannya kepada sejumlah murid
yang pada gilirannya kebanyakan dari mereka menyiarkan lagi kepada dua muridnya atau lebih.
Singkatnya, common link adalah periwayat tertua yang disebut dalam sanad yang meneruskan hadis
kepada lebih dari satu orang. (Lihat: G.H.A. Juynboll, Teori Common Link, (Cet. I; Yogyakarta:
LKiS, 2007), h. 3.
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Penilaian jarh}/cacat didahulukan dari pada penilaian ta‘di>l jika terdapat

unsur-unsur berikut:

a. Jika al-jarh} dan al-ta‘di>l sama-sama samar/tidak dijelaskan kecacatan atau

keadilan perawi dan jumlahnya sama, karena pengetahuan orang yang menilai

cacat lebih kuat dari pada orang yang menilainya adil. Di samping itu, hadis

yang menjadi sumber ajaran Islam tidak bisa didasarkan pada hadis yang

diragukan.20

b. Jika al-jarh{ dijelaskan, sedangkan al-ta‘di>l tidak dijelaskan, meskipun jumlah al-

mu‘addil (orang yang menilainya adil) lebih banyak, karena orang yang menilai

cacat lebih banyak pengetahuannya terhadap perawi yang dinilai dibanding

orang yang menilainya adil.

c. Jika al-jarh{ dan al-ta‘di>l sama-sama dijelaskan sebab-sebab cacat atau

keadilannya, kecuali jika al-mu‘addil menjelaskan bahwa kecacatan tersebut

telah hilang atau belum terjadi saat hadis tersebut diriwayatkan atau

kecacatannya tidak terkait dengan hadis yang diriwayatkan.21

2. التعديل مقدم على اجلرح (Penilaian adil didahulukan dari pada penilian cacat)

Sebaliknya, penilaian al-ta‘di>l didahulukan dari pada penilaian jarh}/cacat jika

terdapat unsur-unsur berikut:

a. Jika al-ta‘dil dijelaskan sementara al-jarh} tidak, karena pengetahuan orang yang

menilainya adil jauh lebih kuat dari pada orang yang menilainya cacat,

meskipun al-ja>rih/orang yang menilainya cacat lebih banyak.

20Abu> Luba>bah H{usain, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-Liwa>’, 1399 H./1979
M.), h. 138.

21Hal tersebut diungkapkan Muh{ammad ibn S}a>lih} al-‘Us\aimi>n, Mus}at}alah} al-h}adi>s\ (Cet. IV;
al-Mamlakah al-‘Arabiyah al-Sa‘u>diyah: Wiza>rah al-Ta‘li>m al-‘A<li>, 1410 H.), h. 34. Lihat juga:
Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I: Jakarta: Renaisan, 2005 M.), h. 97.
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b. Jika al-jarh } dan al-ta‘dil sama-sama tidak dijelaskan, akan tetapi orang yang

menilainya adil lebih banyak jumlahnya, karena jumlah orang yang menilainya

adil mengindikasikan bahwa perawi tersebut dan adil dan jujur.22

Metode kritik matan meliputi dua hal, yaitu terhindar dari sya>z\23 dan ‘illah24.

M. Syuhudi Ismail menjadikan terhindar dari kedua hal tersebut sebagai kaidah

mayor matan. Tolak ukur untuk mengetahui sya>z\ matan hadis antara lain: a) Sanad

hadis bersangkutan tidak menyendiri. b) Matan hadis bersangkutan tidak

bertentangan dengan matan hadis yang sanadnya lebih kuat. c) Matan hadis

bersangkutan tidak bertentangan dengan al-Qur’an. d) Matan hadis bersangkutan

tidak bertentangan dengan akal dan fakta sejarah.25

Sedangkan tolak ukur mengetahui ‘illah matan hadis antara lain adalah a)

Sisipan/idra>j yang dilakukan oleh perawi s\iqah pada matan. b) Penggabungan matan

hadis, baik sebagian atau seluruhnya pada matan hadis yang lain oleh perawi s\iqah.

c) Penambahan satu lafal atau kalimat yang bukan bagian dari hadis yang dilakukan

22Hal tersebut diungkapkan ‘Abd al-Mahdi> ibn ‘Abd al-Qa>dir ibn ‘Abd al-Ha>di>, ‘Ilm al-Jarh}
wa al-Ta‘di>l Qawa>‘idih wa Aimmatih (Cet. II: Mesir: Ja>mi‘ah al-Azhar, 1419 H./1998 M.), h. 89.

23Ulama berbeda pendapat tentang pengertian sya>z\. secara garis besar adalah tiga pendapat
yang yang menonjol. Al-Sya>fi‘i> berpandangan bahwa sya>z\ adalah suatu hadis yang diriwayatkan
seorang s\iqah tetapi bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan orang yang lebih s\iqah atau
banyak periwayat s\iqah. Al-H{a>kim mengatakan bahwa sya>z \ adalah hadis yang diriwayatkan orang
s\iqah dan tidak ada periwayat s\iqah lain yang meriwayatkannya, sedangkan Abu> Ya‘la> al-Khali>li>
berpendapat bahwa sya>z\ adalah hadis yang sanadnya hanya satu macam, baik periwayatnya bersifat
s\iqah maupun tidak. Lihat: Abu> ‘Amr ‘Us\ma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Syairu>zi Ibn al-S}ala>h}, op. cit.,
h. 48 dan 69. Abu> ‘Abdillah Muh{ammad ibn ‘Abdillah ibn Muh{ammad al-H{a>kim al-Naisabu>ri>,
Ma‘rifah ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Mesir: Maktabah al-Mutanabbi>, t.th.), h. 119. Namun dalam tesis ini,
peneliti menggunakan definisi al-Sya>fi‘i>.

24‘illah adalah sebab-sebab yang samar/tersembunyi yang dapat menyebabkan kecacatan
sebuah hadis yang kelihatannya selamat dari berbagai kekurangan. Lihat: Muhammad ‘Ajja>j al-
Khat}i>b, Us}u>l al-H}adi>s\ (Beirut: Da>r al-Fikr, 1409 H./1989 M.), h. 291.

25Arifuddin Ahmad, op. cit., h. 117. Bandingkan dengan Kamaruddin Amin, Menguji
Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (cet. I; Jakarta: Hikmah, 2009), h. 58.
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oleh perawi s\iqah. d) Pembalikan lafal-lafal pada matan hadis/inqila>b. e) Perubahan

huruf atau syakal pada matan hadis (al-tah}ri>f atau al-tas}h{i>f), f) Kesalahan lafal dalam

periwayatan hadis secara makna.26

Menurut Syuhudi, untuk mengetahui terhindar tidaknya matan hadis dari

sya>z\ dan ‘illah dibutuhkan langkah-langkah metodologis kegiatan penelitian matan

yang dapat dikelompokkan dalam tiga bagian penelitian matan dengan melihat

kualitas sanadnya, penelitian susunan lafal berbagai matan yang semakna dan

penelitian kandungan matan.27

Arifuddin Ahmad menambahkan bahwa penelitian matan hadis dibutuhkan

dalam tiga hal tersebut karena beberapa faktor, antara lain keadaan matan tidak

dapat dilepaskan dari pengaruh keadaan sanad, terjadi periwayatan makna dalam

hadis, dan penelitian kandungan hadis acapkali memerlukan pendekatan rasio,

sejarah dan prinsip-prinsip dasar Islam.28

Sebagaimana penjelasan sebelumnya, bahwa obyek kajian dalam penelitian ini

adalah hadis-hadis tentang al-‘at}iyyah, peneliti kemudian mencari beberapa kosa kata

yang terkait dengan al-‘at}iyyah dengan menggunakan kata tertentu seperti lafaz عطية
dengan segala bentuknya, lafaz اهلبة dengan segala bentuknya dan lafal- lafal lain.

Dari penelusuran dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahras didapatkan petunjuk

sebagai berikut:

26Abu> Sufya>n Mus}t}afa> Ba>ju>, al-‘Illat wa Ajna>suha> ‘ind al-Muh}addis\i>n (Cet. I; T{ant}a>:
Maktabah al-D{iya>’, 1426 H./2005 M.), h. 288-397.

27M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 113.
28Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Cet. I; Jakarta: Renaisan, 2005

M.), h. 109.
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1. Kata عطية
Penelusuran terhadap lafal عطية dengan segala bentuknya, ditemukan 596

lafal hadis dalam al-kutub al-tis‘ah. Oleh karena jumlahnya yang begitu banyak,

peneliti tidak mencantumkan secara keseluruhan, akan tetapi peneliti mencantumkan

sebagian saja sebagai sampel sebagai berikut:

(راجع عطاء، عطية...)أعطى
: جــه. 2، 1: مســاقاةم. 11، حــرث33إجــارة:خلــه) بالشــطر علــى النصــف: أعطــى النــيب ص خيــرب (أه

أعطــى رســول اهللا ص أبــا ســفيان بــن حــرب و...مائــة مــن اإلبــل وأعطــى عبــاس بــن مــرداس دون .14رهــن
.7: إميانن. 15: سنةدأعطى رسول اهللا، النيب ص رجاال ومل يعط رجال منهم شيئا: .138: زكاةمذلك: 

...89، 88، 86؛ 5: حم. 10: إمارةمإذا أعطى اهللا أحدكم خريا فليبدأ بنفسه وأهل بيته: 
.عطية ج عطايا
، 58: زكــاون. 84: بيــوعد. ال جيــوز إلمــرأة عطيــة إال بــإذن زوجهــا: 6: أطعمــةخأبيــع أم عطيــة: 

. ال يعلـم 436؛ 2: حـم. ومـا فـتح رجـل بـاب عطيـة: 207، 184، 179؛ 3: حم. 5عمري
ــــذى أعطــــاه:  ــــه إال اهللا عــــز وجــــل وال ــــى عطيــــة 153؛ 5: حــــم. 75: زكــــاةنبعطيت . يشــــهده عل

. 12: هبةخ. اعددلوا بني أوالدكم ىف العطية: 268؛ 4: حم. 1: حنلنأعطانيها، يعطينيها: 
، 99: بيــوعخفقــال النــيب ص أبيعــا أم عطيــة: .5: هبــاتجــهوهــل للوالــد أن يرجــع ىف عطيتــه...: 

. إىن أعطيــت ابــين مــن عمــرة 13: هبــةخ. أعطــاىن أىب عطيــة: 198، 197؛ 1: حــم. 38ةهبــ
. ال حيـل لرجـل، للرجـل، 20؛ 3: حـم. قد أعطي كل نـيب عطيـة: 13: هبةخبنت رواحة عطية: 

: ت. 81: بيـوعدألحد أن يعطي عطية، العطية ومثل الذى الذى يعطي عطية مث يرجع فيها.... 
. 78، 27؛ 2، 237؛ 1: حم. 2هبات:جه. 4، 2: هبةن. 7، والء61بيوع

20.29؛ 3: حم. وإىن أخرت عطييت: 13: هبةخفرجع فرد عطيته: 

29A.J. Wensinck Diterjemahkan oleh Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras
li Alfa>z} al-H}adi>s\ al-Nabi>, Juz. IV (Brill: Laeden, 1936 H.), h. 234-275.
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2. Kata اهلبة
Penelusuran terhadap lafal هبـة dengan segala bentuknya, ditemukan 98 lafal

hadis dalam al-kutub al-tis‘ah. Oleh karena jumlahnya yang banyak, peneliti tidak

mencantumkan secara keseluruhan, akan tetapi peneliti mencantumkan sebagian saja

sebagai sampel sebagai berikut:

ع إستوهبه، فاستوهبتها، الموهبة....)وهب (راج
: جـه. وهب ىل رسول اهللا غالمـني أخـوين: 38، 36: نكاحطوهب لصاحب (له) إلبنه جارية: 

. 14: خيلخ. إن وهب هبة ألف درهم....مث رجع الواهب فيها: 46جتارات
....42: أقضيةط. من وهب هبة لصلة رحم...: 295؛ 1: حمإن أعرابيا وهب للنيب هبة: 

هبة (راجع وهب)
. بــاب اهلبــة املقبوضــة وغــري املقبوضــة: 39: وصــايادىال جيــوز طــالق الغــالم وال وصــيته وال هبتــه: 

. فـإن الراجـع، مثـل الـذى 100: بيـوعخ. باب شراء اململوك من احلريب وهبته وعتقه: 23: هبةخ
: د. 807: هبــــــاتم. 14، خيــــــل137، جهــــــاد30، 14: هبــــــةخيعــــــود، العائــــــد ىف هبتــــــه... 

ـــــوع ، 291، 280، 250، 217؛ 1: حـــــم. 5: هبـــــاتجـــــه. 2، رقـــــيب4-2: هبـــــة ن. 81بي
: خحيل ألحد أن يرجع ىف هبته.... ال492، 430، 208، 182؛ 2، 345، 342، 339

.     182؛ 2: حم. 2: هباتجه. 2: هبةن. 30هبة
موهبة

. 1: حنـلن. 19: هبـاتم. 9: شـهاداتخسألت أمي أىب، أباه بعض املوهبة فوهبه، فوهبهـا يل: 
268.30؛ 4: حم. زاولتين على بعض املوهبة له وإىن قد وهبتها له: 268؛ 4: حم

30Ibid., Juz. VII, h. 337-340.
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3. Kata حنلة
Penelusuran terhadap lafal حنلـة dengan segala bentuknya, ditemukan 10 lafal

hadis dalam al-kutub al-tis‘ah. Oleh karena jumlahnya yang sedikit, peneliti

mencantumkan secara keseluruhan sebagai berikut:

نحل، نحل (راجع نحله، نحلنى، ينحل، ينحلون، نحلة وأيضا بعشور). 
. ليشــهده علــى حنــل 29: زكــاةن. 13: زكــاةدمــا كــان يــؤدى إىل رســول اهللا ص مــن عشــر حنلــه: 

. أشــهد إلبــين علــى هــذا النحــل: 1: حنــلن. يشــهد علــى حنــل حنلــه إيــاه: 268؛ 4: حــمحنلنيــه: 
. إن ىل حنـال قـال أدي 83: بيوعده ىف النحل: . باب ىف الرجل يفضل بعض ولد268؛ 4: حم

. 20: زكاةجهالعشر: 
نحلة (راجع نحل): 

ــــت ابــــين النعمــــان حنلــــة، حنــــال:  . فمــــا ىل أرى 270؛ 4: حــــم. 1: حنــــلن. 83: بيــــوعدإىن حنل
43.31: صيامجهجسمك ناحال: 

4. Kata هدية
Sementara penelusuran terhadap lafal هديـــة dengan segala bentuknya,

ditemukan 78 lafal hadis dalam al-kutub al-tis‘ah. Oleh karena jumlahnya yang

banyak, peneliti tidak mencantumkan secara keseluruhan, akan tetapi peneliti

mencantumkan sebagian saja sebagai sampel sebagai berikut:

الخ هدية الخ)أهدي (راجع هدي 
: ت. لو أن أحدكم أهدي إليه مثل ما أعطاه مل يأخذه: 96؛ 2حم: ومن أهدي لكم فكافئوه: 

: ت. 15: عتــــاقد. كمثــــل الــــذى يهــــدي إذا شــــبع بعــــد مــــا شــــبع، يشــــبع: 24. 2تفســــري ســــورة
. بـــــاب احتيـــــال العامـــــل 448؛ 6، 197؛ 5: حـــــم. 17: وصـــــايادي. 1: وصـــــايان. 7وصـــــايا

31Ibid., Juz. VI, h. 379.
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. 32، أدب16، هبـــة3: شـــفعةخ. إن ىل جـــارين فـــإيل أيهمـــا أهـــدي: 15: حيـــلخليهـــدى لـــه: 
.    3: مقدمةدي. إمنا أنا رمحة مهداة: 239، 192، 187، 175؛ 6حم: 

تهادى
ــادين مبالــه غــريه: 9: صــيدجــهكــن أزواج النــيب ص يتهــادين اجلــراد علــى اإلطبــاق:  . أن حتــابني أو 

ادوا حتابوا وتذهب الشح123؛ 6: حم ـادوا فـإن اهلديـة تـذهب 16: حسن اخللقطناء: . و  .
: ت. بــاب ىف حــث النــيب ص علــى التهـــادى: 405؛ 2: حــم. 6: والءتوحــر، وغــر الصــدر: 

.  6والء
هدية ج هدايا (راجع تهادوا...).

: خ. فــإن كانــت عنــد أحــدهم هديــة: 26: قيامــةت. 17: رقــاقخوإذا أتتــه هديــة أرســل إلــيهم: 
. 10: أنبيــاءخ. أال أهـدي لـك، إليـك هديـة. 15؛ 2: حــم. إذا جـاءت رسـول اهللا هديـة: 8هبـة

: م. أهـــــديت لنـــــا هديـــــة: 85: صـــــالةدي. 25: إقامـــــةجـــــه. 51: ســـــهون. 67، 66: صـــــالةم
لــيس هديــة أفضــل مــن  .49؛ 6: حــم. 67: صــيامن. 35: صــومت. 72: صــومد. 169صــيام

ديها ألخيك:  32..وهكذا جرى....32: مقدمةديكلمة حكمة 

Sedangkan penelusuran dalam kitab Mifta>h} Kunu>z al-Sunnah ditemukan

petunjuk sebagai berikut:

) أنظر أيضا: الصدقات الرقيب العمرى. الهبات(
14ب 68، ك18ب67، ك 11و7و5و و1ب 51: كبــــــخقبــــــول النــــــيب ص اهلبــــــة: * 

ـــــس. 34ب25، ك10ب13: كتـــــر. 80ب22: كبـــــد. 31ب70، ك17و 34: كن
: ثـان حم. 944: حز. 106ص2ق1: جعد. 2ح45: كما.52ب17: كمي. 5ب
. 90، سادس ص 5، خامس ص189و188، رابع ص424و406و359ص

153: صقــــد. 1083و1082: حط. 80ب22: كبــــد:ممــــن كــــان النــــيب ص يقبــــل اهلبــــات* 
.155و

32Ibid., Juz. VII, h. 73-74, 79,-80.
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.452، سادس ص145و96: أول صحمقبول النيب ص اهلبات من كسرى وقيصر وامللوك: *
90، ك 137ب56، ك30و14ب51ك:بـخالعائد ىف هبته كالكلب يقيئ مث يعود ىف قيئـه: * 

32: كنس. 7ب29، ك61ب12: كتر. 81ب22: كبد. 9- 1ح24: كمس. 14ب
237و217و54أول ص:حــــم. 1ب15، ك5و2ب14: كمــــج. 2ب23، ك4- 2ب
ـــــــــــــــــان ص349و345و342و339و327و291و289و280و250و 78و27، ث
: حـــــم. 42ح36: كمـــــاقـــــا. 2649: حط. 492و430و259و208و182و175و

.  182ثان ص
. 127و99و95: ثان صحممن أهدى لكم فكافئوه: *

. 87ب25: كترالشكر على اهلدية: * 
: حــم، 2ح45: كمــا، 34ب25: كتــرقــا. 33ب80: كبــخدعــاء النــيب ص ملــن أهــدى لــه: * 

. 77خامس ص
، خــــامس 490قــــا و323، ثــــان ص52و40قــــا و21و17: أول صحــــم: مــــىت تقبــــل اهلديــــة* 

. 2478: حط. 259و77، سادس ص195ص
. 162و4: رابع صحم، 24و23ب19: كترهل تقبل هبة املشرك: * 
. 215ص8: جعدى النيب ص نساءه أن يقبلن هدية من أعرايب: * 
ــــداياهم يــــوم*  : حــــم، 117ص8: جعــــد، 8و7ب51: كبــــخعائشــــة: كــــان النــــاس يتحــــرون 

. 293سادس ص
. 2333: حط، 405: ثان صحم، 6ب29ك:ترفضل اهلدية: * 
.  82ب22: كبداهلدية لقضاء احلاجة: * 
داياه: أنظر: الرحم.آل الرجل أوىل * 
. 2و1ب52: كبخال يستهان باهلدية وإن قلت: * 
ال جيوز رد الطيوب: أنظر: الطيوب. * 
عقوبة املنان: أنظر: الصدقة. * 
.353و346و345: سادس صحماملتشبع مبا مل يعط كالبس ثويب زور: * 
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ال جتوز اهلبة ىف أكثر من الثلث مبا ميلك: أنظر: الوصايا.* 
العدل بني األوالد ىف العطية واملرياث: أنظر: الولد.* 
. 20ب22: كمىاهلبة إىل الورثة: *

9.33ح58: كماهبة مل تسأل فهي رزق من اهللا: * كل 

Di samping  itu, peneliti memperkaya kedua metode tersebut dengan

menggunakan metode digital, baik dalam bentuk CD-ROM al-Kutub al-Tis‘ah, CD-

ROM al-Maktabah al-Sya>milah maupun CD-ROM dalam bentuk PDF sehingga

ditemukan beberapa hadis yang belum didapatkan melalui kedua metode

sebelumnya, tetapi tetap merujuk kepada kitab-kitab sumber.

Dari kedua petunjuk kitab takhri>j tersebut ditemukan bahwa hadis-hadis

tentang ‘at}iyyah dapat diklasifikasi dalam dua bagian besar, yaitu hadis-hadis

tentang kriteria ‘at}iyyah dan hadis-hadis tentang urgensi ‘at}iyyah.

1. Hadis-hadis tentang kriteria ‘at}iyyah dikelompokkan dalam dua bagian,

yaitu hadis tentang keadilan dalam pemberian dan hadis tentang ahammiyah

(skala perioritas). Hadis tentang keadilan dalam pemberian terdiri dari dua

macam hadis, yaitu hadis dengan menggunakan lafal اعدلوا dengan 9 riwayat

dan hadis dengan lafal لتحن sebanyak 20 riwayat, namun yang menjadi

objek kajian adalah hadis kedua dengan 20 riwayat, sedangkan hadis tentang

ahammiyah (skala perioritas) terdiri dari dua macam hadis, yaitu hadis

tentang seorang fakir yang terdiri dari 3 riwayat dan hadis tentang

pemberian Allah yang terdiri dari 3 riwayat juga, namun yang menjadi

objek kajian adalah hadis bentuk pertama.

33A.J. Wensinck, Diterjemahkan oleh Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi>, Mifta>h} Kunu>z al-
Sunnah (Lahor: Ida>rah Tarjuma>n al-Sunnah, 1398 H./1978 M.), h. 513-514.
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2. Hadis-hadis tentang urgensi ‘at}iyyah yang dikelompokkan dalam lima

bagian, yaitu:

a. Hadis tentang solidaritas atau sosial, namun peneliti tidak menemukan hadis

yang secara spesifik menjelaskan tentang hal tersebut. Peneliti menjadikan

solidaritas atau sosial sebagai bagian dari urgensi ‘at}iyyah berdasarkan analisis

dan pemahaman peneliti dengan mengutarakan beberapa hadis yang

mengindikasikan hal tersebut.

b. Hadis tentang media silaturrahmi yang terdiri dari dua macam hadis, yaitu hadis

tentang pemberian dapat memunculkan kasih sayang dengan 1 riwayat saja dan

hadis tentang pemberian menghilangkan kedengkian dengan 2 riwayat, namun

yang menjadi objek kajian adalah hadis tentang pemberian menghilangkan

kedengkian.

c. Hadis tentang strategi agama yang terdiri dari dua macam hadis, yaitu hadis

tentang Nabi saw. tidak memberikan kepada seseorang yang lebih layak dengan

10 riwayat hadis dan hadis tentang pemberian Nabi saw. terhadap orang yang

baru masuk Islam dengan 5 riwayat hadis, namun yang menjadi objek kajian

adalah hadis bentuk pertama dengan 10 riwayat.

d. Hadis tentang pengembangan harta yang terdiri dari satu macam hadis dengan 5

riwayat.

e. Hadis tentang balasan ukhrawi yang terdiri dari satu macam hadis saja dengan 7

riwayat.
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B. Hadis tentang Kriteria ‘At}iyyah

1. Hadis tentang keadilan dalam ‘at}iyyah

ثـََنا ثـََناُعَمرَ ْبنُ َحاِمدُ َحدَّ َرِضيَ َبِشريٍ ْبنَ النـُّْعَمانَ مسَِْعتُ قَالَ َعاِمرٍ َعنْ ُحَصْنيٍ َعنْ َعَوانَةَ أَبُوَحدَّ
ُهَمااللَّهُ  ُتْشِهدَ َحىتَّ أَْرَضىَال َرَواَحةَ بِْنتُ َعْمرَةُ فـََقاَلتْ َعِطيَّةً َأِيب أَْعطَاِين يـَُقولُ اْلِمْنَربِ َعَلىَوُهوَ َعنـْ

ِمنْ اْبِين أَْعطَْيتُ ِإينِّ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ فَأََتىَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ 
َال قَالَ َهَذاِمْثلَ َوَلِدكَ َسائِرَ أَْعطَْيتَ قَالَ اللَّهِ َرُسولَ يَاأُْشِهَدكَ َأنْ فََأَمرَْتِين َعِطيَّةً َرَواَحةَ بِْنتِ َعْمرَةَ 
34.َعِطيََّتهُ فـََردَّ فـََرَجعَ قَالَ أَْوَالدُِكمْ بـَْنيَ َواْعِدُلوااللَّهَ فَاتـَُّقواقَالَ 

Artinya:

“Al-Bukha>ri> meriwayatkan: diceritakan kepada kami H{a>mid ibn ‘Umar,
diceritakan kepada kami Abu> ‘Awa>nah dari H{us}ain dari ‘A<mir berkata, saya
mendengar al-Nu’ma>n ibn Basyi>r ra. sedang dia di atas mimbar berkata
“Ayahku memberikan sesuatu kepadaku”, lalu ‘Amrah binti Rawa>h{ah berkata
“Saya tidak rela hingga engkau mempersaksikan hal tersebut kepada Rasulullah
saw.”, lalu dia mendatangi Rasulullah saw. seraya berkata “Saya telah
memberikan sesuatu kepada putraku yang dari ‘Amrah binti Rawa>h{ah, lalu ia
menyuruhku mempersaksikan kepadamu wahai Rasulullah saw. lalu Rasulullah
saw. berkata "Apakah engkau telah memberikan hal yang sama kepada anak-
anakmu yang lain?”, lalu Basyi>r menjawab “Tidak” lalu Rasulullah saw.
bersabda “Takutlah kalian kepada Allah dan berlaku adillah terhadap anak-
anakmu”. Lalu Basyi>r pulang kemudian mengambil kembali pemberiannya.”

a. I‘tiba>r sanad

Jika ditelusuri lebih jauh tentang hadis yang menjadi objek kajian dalam al-

kutub al-tis‘ah, ditemukan 20 riwayat, antara lain 2 riwayat dalam S}ah}i>h} al-Bukha>ri>,

3 riwayat dalam S}ah}i>h} Muslim, 1 riwayat dalam Sunan Abi> Da>ud, 1 riwayat dalam

Sunan al-Turmuz\i>, 4 riwayat dalam Sunan al-Nasa>i<, 1 riwayat dalam Sunan Ibn

Ma>jah, 1 riwayat dalam Muwat}t}a>’ Ma>lik dan 7 riwayat dalam Musnad Ah}mad.35

34Abu> ‘Abdillah Muh{ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz. II (Cet. III;
Beirut: Da>r Ibn Kas\i>r, 1407 H./1987 M.), h. 914. Selanjutnya disebut al-Bukha>ri>.

35Untuk mengetahui 20 teks hadis tersebut dan sumber kitabnya, lihat pembahasan
berikutnya pada kritik matan tentang penelitian terhadap lafal-lafal hadis yang semakna.
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Dari 20 riwayat tersebut, tidak satupun yang bisa menjadi sya>hid karena pada

level sahabat hanya satu yaitu al-Nu‘ma>n ibn Basyi>r. sedangkan muta>bi‘ ada tiga

nama yaitu Muh{ammad ibn al-Nu‘ma>n, H{umaid ibn al-Nu‘ma>n dan al-Mufad}d}al ibn

al-Muhlab. Dengan demikian, hadis ini hanya didukung muta>bi‘ saja yaitu perawi

pada level setelah sahabat karena terdapat empat nama ta>bi’i>n yang menerima dari

al-Nu‘ma>n ibn Basyi>r. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah skema sanad dari hadis

yang menjadi objek kajian:
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b. Kritik sanad

1) Al-Bukha>ri > bernama lengkap Abu> ‘Abdillah Muh}ammad ibn Isma>’il ibn

Ibra>hi>m ibn al-Mugi>rah ibn Bardizbah al-Ja>’fi> al-Bukha>ri>. Dia lahir di kota

Bukha>ra>36 usai shalat Jum’at pada tanggal 13 Syawal tahun 194 H. (810

M.).37 Ayahnya seorang muh}addis\, namun ayahnya meninggal pada saat

masih anak-anak, sehingga dia dibesarkan oleh ibundanya.38 Sebenarnya al-

Bukha>ri> buta pada saat masih kecil, namun karena doa dan tangisan

ibundanya membuat Nabi Ibra>hi>m mendatanginya dalam mimpi untuk

menyampaikan kabar gembira tentang penglihatan anaknya.39 Pada tahun

216 H., dia bersama ibu dan saudaranya menunaikan ibadah haji, namun

pasca haji, al-Bukha>ri> memilih untuk tinggal di Mekah dan Madinah selama

enam tahun untuk belajar hadis dan ilmu-ilmu yang lain.  al-Bukha>ri> wafat

pada malam sabtu ketika berlangsung shalat isya pada malam idul fitri

tahun 256 H. (870 M.) setelah shalat zuhur dalam usia 62 tahun kurang 13

hari di kota Samarqand.40

2) H{a>mid ibn ‘Umar nama lengkapnya adalah H{a>mid ibn ‘Umar ibn H{afs} ibn

‘Umar ‘Ubaidillah ibn Abi> Bakrah al-S|aqafi> al-Bakra>wi> Abu> ‘Abd al-

36Bukha>ra> merupakan kota yang dulu dikenal dengan istila ma> wara>a al-nahr atau sekarang
masuk dalah wilayah Uzbekistan dalam Asia Tengah, yaitu wilayah Uni Sovyet yang merupakan
simpang jalan antara Rusia, Persia, Hindia dan Tiongkok. Lihat: Fatchur Rahman, Ikhtishar
Mushthalahul-Hadits (Cet. I; Bandung: al-Ma’arif, 1974 M.), h. 296.

37Muhammad Muni>r al-Dimasyqi>, Tarjamah Ja>mi’ S}ah}i>h} al-Bukha>ri> (Mesir: Ida>>rah al-
T{iba>’ah al-Muni>raha, t.th.), h. 3.

38Ibid.
39Al-Karma>ni, al-Bukha>ri> bi Syarh} al-Karma>ni>, Juz. I (cet. II; Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-

‘Arabi>, 1401 H./1981 M.), h. 11.
40Abu> al-Fad}l Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, al-Tausyi>h} Syarh} al-Ja>mi’ al-S}ah}i>h},

Juz. I (Cet. I; al-Riya>d}: Maktabah al-Rusyd, 1419 H./1998 M.), h. 13.
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Rah}ma>n al-Bas}ri>, seorang hakim di kota Karma>n. Ia wafat pada awal tahun

233 H.41 Di antara gurunya adalah Bisyr ibn al-Mufad}d}al, H{amma>d ibn

Zaid, Mu‘a>wiyah ibn ‘Abd al-Kari>m, Abu> ‘Awa>nah, sedangkan muridnya

antara lain adalah al-Bukha>ri>, Muslim, Ibra>hi>m ibn Abi> T}a>lib al-Naisa>bu>ri>.

Tidak banyak penilaian kritikus tentang dirinya. Ibn H}ibba>n

memasukkannya dalam al-s\iqa>t, dianggap s\iqah oleh al-‘Asqala>ni>.42

3) Abu> ‘Awa>nah nama lengkapnya adalah al-Wad}a>h{ ibn ‘Abdillah Abu>

‘Awa>nah al-Yasykari> al-Wa>sit}i> al-Bazza>z maula> Yazi>d ibn ‘At}a>’. Ia lahir

sekitar tahun 90-an dan wafat pada bulan Rabi>‘ al-Awwa>l tahun 196 H. di

Bas}rah.43 Di antara gurunya adalah al-H{akam ibn ‘Utaibah, Qata>dah,

H{us}ain ibn ‘Abd al-Rah}ma>n, ‘A<s}im al-Ah}wal dan lain-lain. Sedangkan

murid-muridnya antara lain adalah Ibn al-Muba>rak, Khalaf ibn Hisya>m,

Qutaibah ibn Sa‘i>d, Yah}ya> ibn H{amma>d, H{a>mid ibn ‘Umar al-Bakra>wi> dan

lain-lain. ‘Affa>n berkata: Abu> ‘Awa>nah sah kitabnya dan s\abit, Abu>

‘Awa>nah menurutku lebih sahih kitabnya dibanding Syu‘bah. Ah}mad

berkata: Jika Abu> ‘Awa>nah meriwayatkan dari kitanya maka lebih kuat dan

jika meriwayatkan bukan dari kitabnya maka kadang dicurigai. Ibn Ma‘i>n

berkata: Abu> ‘Awa>nah ja>iz al-h{adi>s\. Abu> Zur‘ah berkata: Abu> ‘Awa>nah

41Abu> H{a>tim Muh}ammad ibn H{ibba>n ibn Ah}mad al-Tami>mi>, al-S|iqa>t, Juz. VIII (Cet. I;
Beirut: Da>r al-Fikr, 1395 H./1975 M.), h. 218. Selanjutnya disebut Ibn H{ibba>n.

42Abu> al-Hajja>j Yu>suf ibn al-Zaki< al-Mizzi<, Tahz\i<b al-Kama>l, Juz. V (Cet. I; Beiru>t:
Muassasah al-Risa>lah, 1400 H./1980 M.), h. 324-325. Selanjutnya disebut al-Mizzi>. Abu> al-Fad}l
Ahmad ibn Hajar al-‘Asqala>ni>, Tahzi>b al-Tahzi>b, Juz II (Cet. I; Da>r al-Fikr: Beirut, 1404 H/1984 M),
h. 147. Selanjutnya disebut al-‘Asqala>ni>.

43Syams al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>’, Juz.
VIII (Cet. IX; Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 1413 H./1993 M.), h. 217-218. Selanjutnya disebut al-
Z|ahabi>.
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s\iqah jika meriwayatkan dari kitabnya. Abu> H{a>tim berkata: kitabnya sahih

dan jika meriwayatkan dari hafalannya sering melakukan kesalahan, akan

tetapi s}adu>q s\iqah. al-Z|ahabi> menilainya al-h{a>fiz} al-s\abit muh{addis\ al-

Bas}rah.44

4) H{us}ain nama lengkapnya adalah H{us}ain ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sulami> Abu>

al-Huz\ail al-Ku>fi>. Pada akhir hayatnya dia tinggal di sebuah desa yang

bernama al-Muba>rak. Dia wafat pada tahun 163 H. dalam usia 93 tahun.45

Di antara gurunya adalah ‘Ima>rah ibn Ruwaibah, ‘A<mir al-Syi‘bi>, H{us}ain

ibn Nami>r. Sedangkan muridnya antara lain adalah al-S|auri>, Syu‘bah dan

Abu> ‘Awa>nah. Menurut Abu> H{a>tim al-Ra>zi>: H{us}ain s\iqah akan tetapi pada

akhir-akhir hidupnya hafalannya menjadi jelek. Abu> Zur‘ah ketika ditanya

tentang H}us}ain menjawab s\iqah dan hadisnya menjadi hujjah. Ah}mad

berkata H{us}ain adalah s\iqah ma’mu>n min kiba>r as}h}a>b al-h}adi>s\.Yah}ya ibn

Ma‘i>n menilainya s\iqah.46

5) ‘A<mir nama lengkapnya adalah ‘A<mir ibn Syara>h}i>l ibn ‘Abd atau ‘Abdillah

Abu> ‘Amar al-Syi‘bi>. Dia berasal dari suku Hamda>n Ku>fah. Dia lahir pada

tahun 20 H. atau 21 H. pada masa pemerintahan ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b dan

44Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz XI, h. 103-104. Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. VIII, h. 217. Al-Mizzi>,
op. cit., Juz. XXX, h. 441.

45Abu> ‘Abdillah Muh{ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, al-Ta>rikh al-Kabi>r, Juz. III (Beirut: Da>r
al-Fikr, t.th.), h. 7. Selanjutnya disebut al-Bukha>ri>, al-Ta>rikh al-Kabi>r.

46Al-Mizzi>, op. cit., Juz. VI, h. 519. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. II, h. 328. Abu> al-Wali>d
Sulima>n ibn Khalaf al-Ba>ji>, al-Ta‘di>l wa al-Tajri>h{, Juz. II (Cet. I; al-Riya>d}: Da>r al-Liwa>’ li al-Nasyr
wa al-Tauzi>‘, 1406 H./1986 M.), h. 531. Selanjutnya disebut al-Ba>ji>. Abu> Muh{ammad ‘Abd al-
Rah}ma>n ibn Abi> H}a>tim al-Ra>zi>, al-Jarh{ wa al-Ta‘di>l, Juz. III (Cet. I; Beirut: Da>r Ih{ya>’ al-Tura>s\ al-
‘Arabi>, 1271 H./1952 M.), h. 193. Selanjutnya disebut Ibn Abi> H{a>tim. Abu> al-H{usain Ah{mad ibn
‘Abdillah ibn S{a>lih{ al-‘Ijli>, Ma‘rifah al-S|iqa>t (Cet. I; al-Madi>nah al-Munawwarah, Maktabah al-Da>r,
1405 H./1985 M.), h. 305. Selanjutnya disebut al-‘Ijli>.
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wafat pada tahun 104 H. atau 105 H. atau 109 H. (pendapat ini yang paling

banyak diikuti) dalam usia lebih dari 80 tahun. Dia meriwayatkan hadis

tidak kurang dari 150 sahabat Nabi saw.47 Di antara gurunya adalah

Usa>mah ibn Zaid, Abu> Hurairah, al-Mugi>rah, ‘Ali ibn Abi> T}a>lib dan al-

Nu‘ma>n ibn Basyi>r. sedangkan muridnya antara lain Mans}u>r, H{us{ai>n ibn

‘Abd al-Rah{ma>n, Baya>n ibn Bisyr, Sa‘i>d ibn Masru>q al-S|auri>. Ibn Ma‘i>n

berkata: Jika dia menyebutkan nama perawi maka perawi tersebut s\iqah dan

dapat dijadikan hujjah. Ibn Ma‘i>n, Abu> Zur‘ah dan yang lain bahwa al-

Syi‘bi> s\iqah. Para ulama menggambarkan bahwa al-Syi‘bi> pada masanya

sama dengan Ibn ‘Abba>s dan al-S|auri> pada masanya.48

6) Al-Nu‘ma>n ibn Basyi>r nama lengkapnya adalah al-Nu‘ma>n ibn Basyi>r ibn

Sa‘ad ibn S|a’labah ibn Jala>s ibn Zaid ibn Ma>lik ibn S|a’labah ibn Ka’ab ibn

al-Khazraj al-Ans}a>ri> Abu> Abdillah al-Madani>. Dia lahir 14 bulan

pascahijrah Rasulullah saw. dan merupakan sahabat ans}ar pertama yang

lahir setelah kedatangan Rasulullah saw. di Madinah. Dia berusia 8 tahun 7

bulan pada saat Rasulullah saw. wafat. pada tahun 63 H atau 65 H. dia

menghadap ke hadirat Yang Maha Kuasa.49 Di antara gurunya adalah

Rasulullah saw., pamannya Abdullah ibn Rawa>h{ah, ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b

dan ‘A<isyah dan lain-lain, sedangkan di antara muridnya adalah Putranya

47Ibn H{ibba>n, op. cit., Juz. V, h. 185.
48Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz V, h. 57-59. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. XIV, h. 28. Ibn H{ibba>n, op.

cit., Juz. I, h. 101. Al-‘Ijli>, op.cit., Juz. II, h. 12. Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. IV, h. 294.
49Ibid., Juz X, h. 399-400.
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Muh{ammad, Samma>k ibn H{arb, ‘Urwah ibn al-Zubair dan ‘A<mir al-Syi’bi>

dan lain-lain.50

c. Kritik matan

1) Kualitas sanad

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi objek kajian

dalam tesis ini, ditemukan bahwa sanad hadis tersebut dianggap s}ah}i>h} karena semua

perawinya dinilai s\iqah. oleh kritikus hadis. Dengan demikian kritik matan dapat

dilakukan.

2) Penelitian lafal-lafal yang semakna

Penelitian matan hadis dilakukan untuk melacak apakah terjadi riwa>yah bi al-

ma’na> sehingga lafal hadisnya berbeda satu sama lain dengan membandingkan

matan-matan hadis yang semakna. Matan-matan hadis tersebut dipisah-pisah dalam

beberapa kalimat matan. Tujuan pemisahan tersebut untuk mengetahui penambahan,

pengurangan, perubahan atau perbedaan kalimat matan hadis tersebut sehingga

memudahkan peneliti untuk melacak terjadi tidaknya riwayat bi al-ma‘na>.

Berdasarkan penelusuran terhadap hadis yang menjadi objek kajian

ditemukan varian-varian lafalnya sebagai berikut:

a) S}ah}i>h} al-Bukha>ri> dengan 2 riwayat:

Hadis dengan lafal al-‘at}iyyah.

ُهَمااللَّهُ َرِضيَ َبِشريٍ ْبنَ انالنـُّْعمَ َعِن  اْلِمْنَربِ َعَلىَوُهوَ َعنـْ
اللَّهِ َرُسولَ ُتْشِهدَ َحىتَّ أَْرَضىَال َرَواَحةَ بِْنتُ َعْمرَةُ فـََقاَلتْ َعِطيَّةً َأِيب أَْعطَاِين يـَُقولُ 
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ فَأََتى

50Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXIX, h. 411.



94

اللَّهِ َرُسولَ يَاُأْشِهَدكَ َأنْ فََأَمرَْتِين َعِطيَّةً َرَواَحةَ بِْنتِ َعْمرَةَ ِمنْ اْبِين أَْعطَْيتُ ِإينِّ فـََقالَ 
َال قَالَ َهَذاِمْثلَ َوَلِدكَ َسائِرَ أَْعطَْيتَ قَالَ 
51.َعِطيََّتهُ فـََردَّ فـََرَجعَ قَالَ أَْوَالدُِكمْ بـَْنيَ َواْعِدُلوااللَّهَ فَاتـَُّقواقَالَ 

Hadis dengan lafal nih}lah dan walad

َعْن النـُّْعَماِن ْبِن َبِشٍري َأنَّ أَبَاُه أََتى بِِه ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم 
فـََقاَل ِإينِّ َحنَْلُت اْبِين َهَذا ُغَالًما 

فـََقاَل َأُكلَّ َوَلِدَك َحنَْلَت ِمثْـَلُه قَاَل َال 
52.قَاَل فَاْرِجْعهُ 

b) S}ah{i>h{ Muslim dengan 3 riwayat:

Hadis dengan lafal nih}lah dan walad

َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ بِهِ أََتىأَبَاهُ ِإنَّ قَالَ أَنَّهُ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنْ 
ِيل َكانَ ُغَالًماَهَذااْبِين َحنَْلتُ ِإينِّ فـََقالَ 
َال فـََقالَ َهَذاِمْثلَ َحنَْلَتهُ َوَلِدكَ َأُكلَّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ 
53.فَاْرِجْعهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ 

Hadis dengan lafal nih}lah dan banin.

َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َأِيب ِيب أََتىقَالَ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنْ 
ُغَالًماَهَذااْبِين َحنَْلتُ ِإينِّ فـََقالَ 
َال قَالَ َحنَْلتَ بَِنيكَ َأُكلَّ فـََقالَ 

51Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 914.
52Ibid., Juz. II, h. 913.
53Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Naisa>bu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Juz. III (Beirut: Da>r Ih{ya>’

al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 1241. Selanjutnya disebut Muslim.
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54.فَاْرُدْدهُ قَالَ 

Hadis dengan lafal al-‘at}iyyah dan walad

لُِيْشِهَدهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل ِيب أََتىُمثَّ ُحنًْال َأِيب َحنََلِين قَالَ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنْ 
َال قَالَ َهَذاأَْعطَْيَتهُ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
ُهمْ تُرِيدُ أَلَْيسَ قَالَ  بـََلىقَالَ َذاِمنْ تُرِيدُ َماِمْثلَ اْلِربَّ ِمنـْ
.َأْشَهدُ َال فَِإينِّ قَالَ 

55.أَْوَالدُِكمْ بـَْنيَ قَارِبُوا

c) Sunan al-Turmuz\i> 1 riwayat:

ُيْشِهُدهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ فَأََتىُغَالًمالَهُ ابـًْناَحنَلَ أَبَاهُ َأنَّ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنْ 
َال قَالَ َهَذاَحنَْلتَ َماِمْثلَ َحنَْلَتهُ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
56.فَاْرُدْدهُ قَالَ 

d) Sunan Abi> Da>ud 1 riwayat:

يـَُقولُ َبِشريٍ ْبنَ النـُّْعَمانَعِن 
57.أَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواأَْوَالدُِكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 

54Ibid., Juz. III, 1241.
55Ibid., Juz. III, h. 1241.
56Abu> ‘I<sa> Muh{ammad ibn ‘I<sa> al-Turmuz\i>, Sunan al-Turmuz\i>, Juz. III (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-

Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 649. Selanjutnya disebut al-Turmuz\i>.
57Abu> Da>ud Sulaima>n ibn al-Asy‘as\ al-Sijista>ni> al-Azdi>, Sunan Abi> Da>ud, Juz. II (Beirut: Da>r

al-Fikr, t.th.), h. 315. Selanjutnya disebut Abu> Da>ud.
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e) Sunan al-Nasa>i< dengan 4 riwayat:

Hadis dengan menggunakan lafal nih{lah dan walad

ُيْشِهُدهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ فَأََتىُغَالًماَحنََلهُ أَبَاهُ َأنَّ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنْ 
َال قَالَ َحنَْلتَ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
58.فَاْرُدْدهُ قَالَ 

Hadis dengan menggunakan lafal nih{lah dan walad.

َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ بِهِ أََتىأَبَاهُ َأنَّ َبِشريِ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنْ 
ِيل َكانَ ُغَالًمااْبِين َحنَْلتُ ِإينِّ فـََقالَ 
َال قَالَ َحنَْلَتهُ َوَلِدكَ َأُكلَّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ 
59.فَاْرِجْعهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 

Hadis dengan menggunakan lafal nih}lah dan walad

إِيَّاهُ َحنََلهُ ُحنْلٍ َعَلىُيْشِهدُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ بِهِ أََتىأَبَاهُ َأنَّ النـُّْعَمانِ َعنْ 
َال قَالَ َحنَْلَتهُ َماِمْثلَ َحنَْلتَ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
بـََلىقَالَ َسَواءً اْلِربِّ ِيف إِلَْيكَ َيُكونُواَأنْ َيُسرُّكَ أَلَْيسَ َشْيءٍ َعَلىَأْشَهدُ َفَال قَالَ 
60.ِإًذاَفَال قَالَ 

Hadis dengan menggunakan lafal ‘adil dan ibn.

قَالَ َخيُْطبُ َبِشريٍ ْبنَ النـُّْعَمانَ َعِن 
61.أَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواأَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 

58Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad ibn Syu‘aib al-Nasa>i<, Sunan al-Nasa>i<, Juz. VI (Cet. II; H{alb:
Maktab al-Mat}bu>‘ah al-Isla>miyah, 1406 H./1986 M.), h. 258. Selanjutnya disebut al-Nasa>i<.

59Ibid., Juz. VI, h. 258.
60Ibid., Juz. VI, h. 260.
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f) Sunan Ibn Ma>jah 1 riwayat:

ُغَالًماَحنََلهُ أَبَاهُ َأنَّ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنْ 
ُيْشِهُدهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل َجاءَ َوأَنَّهُ 

َال قَالَ َحنَْلَتهُ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
62.فَاْرُدْدهُ قَالَ 

g) Musnad Ah}mad dengan 7 riwayat:

Hadis dengan menggunakan lafal nih{lah dan walad.

َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل َسْعدٍ ْبنُ َبِشريُ َأِيب َمحََلِين قَالَ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنِ 
قَالَ َمسَّاهُ َشْيًئاوََكَذاَكَذاالنـُّْعَمانَ َحنَْلتُ َقدْ َأينِّ اْشَهدْ اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقالَ 
َال قَالَ النـُّْعَمانَ َحنَْلتَ الَِّذيِمْثلَ َحنَْلتَ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
َغْريِيفََأْشِهدْ قَالَ 
63.ِإًذاَفَال قَالَ بـََلىقَالَ َسَواءً اْلِربِّ ِيف إِلَْيكَ َيُكونُواَأنْ َيُسرُّكَ أَلَْيسَ قَالَ ُمثَّ 

Hadis dengan menggunakan lafal nih{lah dan walad.

ُغَالًماَأِيب َحنََلِين يـَُقولُ َبِشريٍ ْبنَ النـُّْعَمانَعِن 
ِألُْشِهَدهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ فَأَتـَْيتُ 
َال قَالَ َحنَْلتَ َقدْ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
64.فَاْرُدْدهُ قَالَ 

61Ibid., Juz. VI, h. 262.
62Abu> ‘Abdillah Muh{ammad ibn Yazi>d al-Qazwi>ni> Ibn Ma>jah, Sunan Ibn Ma>jah, Juz. II

(Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 795. Selanjutnya disebut Ibn Ma>jah.
63Abu> ‘Abdillah Ah{mad ibn Muh{ammad ibn H{ambal, Musnad Ah{mad ibn H{ambal, Juz. IV

(Cet. I; Beirut: ‘A<lam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 269. Selanjutnya disebut Ah{mad.
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Hadis dengan menggunakan lafal nih{lah dan walad.

ُغَالًماَأِيب َحنََلِين اْلُكوَفةِ َعَلىأَِمريًاوََكانَ يـَُقولُ َبِشريٍ ْبنَ النـُّْعَمانَعِن 
ِألُْشِهَدهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ فَأَتـَْيتُ 
َال قَالَ َحنَْلتَ َوَلِدكَ َأُكلَّ فـََقالَ 
65ر.َجوْ َعَلىَأْشَهدُ َال فَِإينِّ قَالَ 

Hadis dengan menggunakan lafal ‘adil dan ibn.

قَالَ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنِ 
66.أَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 

Hadis dengan menggunakan lafal ‘adil dan ibn tetapi berulang 2x.

قَالَ َخيُْطبُ َبِشريٍ ْبنَ النـُّْعَمانَعِن 
67.أَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواأَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 

Hadis dengan menggunakan lafal ‘adil dan ibn tetapi berulang 3x.

يـَُقولُ َبِشريٍ ْبنَ النـُّْعَمانَعِن 
بـَْنيَ اْعِدُلواأَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواأَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ اْعِدُلواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 

68.أَبـَْناِئُكمْ 

Hadis dengan menggunakan lafal al-qarb.

َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنِ 
نَـُهمْ َسوُّوايـَْعِين أَبـَْناِئُكمْ بـَْنيَ قَارِبُواقَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ  69.بـَيـْ

64Ibid., Juz. IV, h. 270.
65Ibid., Juz. IV, h. 273.
66Ibid., Juz. IV, h. 275.
67Ibid., Juz. IV, h. 275.
68Ibid., Juz. IV, h. 278.
69Ibid., Juz. IV, h. 375.
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h) Muwat}t}a’ Ma>lik 1 riwayat:

َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل بِهِ أََتىَبِشريًاأَبَاهُ ِإنَّ قَالَ أَنَّهُ َبِشريٍ ْبنِ النـُّْعَمانِ َعنِ 
ِيل َكانَ ُغَالًماَهَذااْبِين َحنَْلتُ ِإينِّ فـََقالَ 
َال فـََقالَ َهَذاِمْثلَ َحنَْلَتهُ َوَلِدكَ َأُكلَّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ 
70.فَاْرجتَِْعهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 

Setelah membandingkan 20 varian lafaz hadis di atas, ditemukan bahwa hadis

tersebut mengalami perbedaan kalimat satu dengan yang lain. Perbedaan itu misalnya

tampak pada penggunaan kata عطية dan ,حنلة penyebutan kasus di mana sebagian

riwayat menyebutkan peristiwanya yaitu pemberian ayah al-Nu‘ma>n terhadap dirinya

dan ada yang tidak menyebutkan kasusnya. Sebagian riwayat menyebutkan alasan harus

berlaku adil dengan bahasa yang beragam, semisal ُهمْ تُرِيدُ أَلَْيسَ  َذاِمنْ تُرِيدُ َماِمْثلَ اْلِربَّ ِمنـْ
dan ada yang tidak menyebutkannya, susunan lafalnya tidak sama satu sama lain, dan

perintah mengembalikan juga beragam, ada yang menggunakan kata ,فَاْرِجْعهُ  فَاْرُدْدهُ  dan

.فَاْرجتَِْعهُ  Di samping itu, ada yang secara tegas menyebutkan penolakan Nabi saw.

untuk menjadi saksi pemberian dengan lafal yang beragam pula.

Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa hadis di atas mengalami riwayat bi

al-ma‘na>, yakni peristiwa kemunculannya sama, yakni pemberian Basyi>r kepada

anaknya yang kemudian istrinya menginginkan pemberian tersebut disaksikan oleh

Rasulullah saw. Menurut peneliti, keinginan istrinya tersebut dikarenakan

sebelumnya terjadi pemberian yang kemudian ditarik kembali oleh Basyi>r. peristiwa

dikhawatir terjadi kembali sehingga istrinya menyuruh agar menjadikan Rasulullah

sebagai saksinya.

70Abu> ‘Abdillah Ma>lik ibn Anas, Muwat}t}a’ al-Ima>m Ma>lik, Juz. IV (Mesir: Da>r Ih}ya>’ al-
Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 273. Selanjutnya disebut Ma>lik.
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Salah satu indikator bahwa hadis di atas mempunyai peristiwa yang sama

atau riwayat bi al-ma‘na> adalah perawi di level sahabat sama, yaitu al-Nu‘ma>n ibn

Basyi>r. meskipun demikian, peneliti menemukan indikasi bahwa al-Nu‘ma>n

menyampaikan hadis tersebut tidak sekali akan tetapi berulang-ulang dan di lain

tempat. Salah satu indikatornya adalah hadis yang menyebutkan bahwa al-Nu‘ma>n

pernah menyampaikan pada saat khutbah dan yang lain tidak menyebutkannya.

3) Penelitian kandungan hadis

Sementara kandungan hadis tersebut secara umum tidak mengalami syuz\u>z

\(berbeda dengan hadis lain yang lebih s\iqah) dan juga selamat dari ‘illah/penyakit.

Hal tersebut dapat dilihat bahwa hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat

al-Qur’an secara makna, bahkan sejalan dengan QS. al-Nisa>’ (3): 135 yang

memerintahkan agar setiap orang berlaku adil dan menjadi saksi atas keadilan:

َواألقْـرَِبَني ِإْن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكونُوا قـَوَّاِمَني بِاْلِقْسِط ُشَهَداَء لِلَِّه َوَلْو َعَلى أَنـُْفِسُكْم أَِو اْلَواِلَدْينِ 
.ْو َفِقريًا فَاللَُّه أَْوَىل َِِما َفال تـَتَِّبُعوا اْهلََوى أَْن تـَْعِدُلواَيُكْن َغِنيا أَ 

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar
penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri
atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah
lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
karena ingin menyimpang dari kebenaran…”71

Begitu juga, hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis s}ah}i>h} yang lain. Di

samping itu, secara logika hadis tersebut sangat dibenarkan karena hal tersebut dapat

meredam kebencian dan kecurigaan serta cemberu di antara anak-anaknya, padahal

bakti mereka belum dapat dinilai final. Begitu juga jika diperhatikan dari sisi sejarah,

71Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (al-Madi>nah al-Munawwarah:
Mujamma‘ al-Malik Fahd Li T{iba>‘ah al-Mus}h}af al-Syari>f, 1418 H.), h. 144.
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hadis tersebut di atas, sangat mungkin dianjurkan karena budaya Arab  sebelum

terutusnya Nabi saw. maupun setelahnya sangat membedakan perlakuan terhadap

anak laki-laki dengan anak perempuan. Hal itulah yang ingin dihilangkan Islam sedikit

demi sedikit dengan munculnya beberapa ayat al-Qur’an dan hadis-hadis Nabi saw.

tentang keharusan berbuat adil terhadap anak-anak.

d. Hasil kritik

Berdasarkan kritik sanad dan matan yang telah dilakukan, peneliti

berkesimpulan bahwa hadis yang menjadi objek kajian berstatus s}ah}i>h} dengan

beberapa alasan sebagai berikut:

1) Hadis tersebut memenuhi unsur kesahihan hadis, baik dari segi sanad

maupun matan sebagaimana pemaparan sebelumnya.

2) Hadis tersebut meskipun tidak memiliki al-sya>hid, akan tetapi ada dua

muta>bi‘nya yaitu Muh{ammad ibn al-Nu‘ma>n dan H{umaid ibn al-Nu‘ma>n

dan al-Mufad}dal. Terlebih lagi, hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukha>ri>

dan Muslim yang dinilai s}ah}i>h{ oleh mayoritas ulama hadis.

3) Penilaian al-Alba>ni bahwa hadis tersebut dianggap s}ah}i>h}.72 begitu juga

penilaian Abu> ‘I<sa> al-Turmuz\i> bahwa hadis tersebut h}asan s{ah}i>h{.73

sementara perbedaan lafal itu akibat terjadi riwayat bi al-ma’na.

2. Hadis tentang skala perioritas al-‘at}iyyah

ثـََناَحْنَبلٍ ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّثـََنا ِمنْ َرُجًال أَنَّ َجاِبرٍ َعنْ الزُّبـَْريِ َأِيب َعنْ أَيُّوبُ َحدَّثـََناإِبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْمسَعِيلُ َحدَّ
بِهِ َفَدَعاَغيـْرُهُ َمالٌ لَهُ َيُكنْ وَملَْ ُدبُرٍ َعنْ يـَْعُقوبُ لَهُ يـَُقالُ لَهُ ُغَالًماأَْعَتقَ َمْذُكورٍ أَبُولَهُ يـَُقالُ اْألَْنَصارِ 

72Muhammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, al-Silsilah al-S}ah}i>h}ah, Juz. X (al-Riya>d}: Maktabah al-
Ma’a>rif, t.th.), h. 183. Selanjutnya disebut al-Alba>ni<.

73Al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. III, h. 649.
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ِمائَةِ بَِثَمانِ النَّحَّامِ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ نـَُعْيمُ فَاْشتَـرَاهُ َيْشَرتِيهِ َمنْ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ولُ َرسُ 
فَِإنْ ِعَيالِهِ فـََعَلىَفْضلٌ ِفيَهاَكانَ فَِإنْ بِنـَْفِسهِ فـَْلَيْبَدأْ فَِقريًاَأَحدُُكمْ َكانَ ِإَذاقَالَ ُمثَّ إِلَْيهِ َفَدفـََعَهاِدْرَهمٍ 
74.َوَهاُهَنافـََهاُهَناَفْضًال َكانَ فَِإنْ َرِمحِهِ ِذيَعَلىقَالَ أَوْ قـَرَابَِتهِ ِذيفـََعَلىَفْضلٌ فِيَهاَكانَ 

Artinya:

“Abu> Da>ud berkata: Diceritakan kepada kami oleh Ah{mad ibn H{ambal,
diceritakan kepada kami oleh Isma>‘i>l ibn Ibra>hi>m, diceritakan kepada kami oleh
Ayyu>b dari Abi> al-Zubair dari Ja>bir bahwa seorang kaum Ans}a>r yang bernama
Abu> Maz\ku>r ingin memerdekakan budaknya yang bernama Ya‘qu>b setelah
kematiannya, padahal dia tidak mempunyai harta selain budak tersebut. Lalu
Rasulullah saw. memanggilnya bersama budaknya, lalu Rasulullah berseruh,
siapa yang ingin membeli budak ini? Lalu Nu‘aim ibn ‘Abdillah ibn al-Nah{h{a>m
membelinya dengan harga 800 dirham, lalu Rasulullah saw. menyerahkan uang
tersebut kepada Abu> Maz\ku>r seraya berkata: Jika salah satu di antara kalian
miskin maka hendaklah mendahulukan dirinya, jika masih ada lebihnya maka
berikan kepada keluarga (yang wajib dinafkahi), jika masih lebih maka berikan
kepada keluarga dekat (yang tidak wajib dinafkahi), dan jika masih lebih maka
berikan ke sini dan ke situ”.

a. I‘tiba>r sanad

Jika ditelusuri lebih jauh tentang hadis tersebut di atas dalam al-kutub al-

tis‘ah, ditemukan 4 riwayat, antara lain 1 riwayat dalam Sunan Abi> Da>ud, 1 riwayat

dalam Sunan al-Nasa>i<, dan 2 riwayat dalam Musnad Ah}mad.75

Dari 4 riwayat tersebut, tidak satupun yang bisa menjadi sya>hid karena pada

level sahabat hanya satu yaitu Ja>bir ibn ‘Abdillah. Sedangkan muta>bi‘ ada 1 yaitu

Muja>hid ibn Ja>bir yang menjadi muta>bi‘ terhadap Abu> al-Zubair Muh}ammad ibn

Muslim. Dengan demikian, hadis ini hanya didukung 1 muta>bi‘ saja. Untuk lebih

jelasnya, berikut adalah skema sanad dari hadis yang menjadi objek kajian:

74Abu> Da>ud, op. cit., Juz. II, h. 421.
75Untuk mengetahui 20 teks hadis tersebut dan sumber kitabnya, lihat pembahasan

berikutnya pada kritik matan tentang penelitian terhadap lafal-lafal hadis yang semakna.
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b. Kritik sanad

1) Abu> Da>ud bernama lengkap Abu> Da>ud Sulaima>n ibn al-Asy’as\ ibn Ish}a>q ibn

Basyi<r ibn Syadda>d ibn ‘Amar al-Sijista>ni> al-Azdi>. Dia lahir Sijistan, suatu

daerah yang terletak antara Iran dan Afganistan pada tahun 202 H./817 M.

Dia mengarang Sunan Abi> Da>ud yang berisi 5.274 buah hadis dengan yang

berulang-ulang. Jumlah tersebut merupakan hasil seleksi dari 500.000 hadis.

Dia wafat pada 16 Syawal 275 H./889 M.76 Di antara gurunya adalah

‘Abdullah ibn Maslamah al-Qa‘nabi>, Mu>sa> ibn Isma>‘i>l, Muh{ammad ibn

Kas\i>r al-‘Abdi>, Ah{mad ibn H{ambal.77

2) Ah}mad ibn H}ambal bernama lengkap Ah{mad ibn Muh{ammad ibn H{ambal

ibn Hila>l ibn Asad ibn Idri>s ibn ‘Abdillah al-Syaiba>ni al-Marwazi>. Dia lahir

pada bulan Rabi’ al-Awal tahun 164 H. di Bagda>d. Ada juga yang

berpendapat di Marwin dan wafat pada hari Jum’at bulan Rajab 241 H.78

Dia adalah seorang muh{addis\ sekaligus mujtahid. Dia menghafal kurang

lebih 1 juta hadis dan pernah berguru kepada al-Sya>fi‘i>. Dialah penyusun

kitab Musnad Ah}mad.79 Di antara gurunya adalah Bisyr ibn al-Mufad}d}al,

Isma>‘i<l ibn ‘Ilyah, Sufya>n ibn ‘Uyainah, Yah{ya> ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n,

Muh{ammad ibn Ja‘far, Isma>‘i>l ibn Ibra>hi>m. sedangkan muridnya antara lain

al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>ud al-Sijista>ni>. ‘Abdullah al-Khari>bi>

menilainya afd}al zama>nih. Al-‘Abba>s al-‘Anbari> h{ujjah. Qutaibah berkata:

76Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Cet. I; Jakarta: Hamzah, 2008 M.), h. 261-262.
77Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz IV, h. 149.
78Abu> Ish{a>q al-Syaira>zi>, T{abaqa>t al-Fuqaha>’ (Beirut: Da>r al-Ra>id al-‘Arabi>, 1970 M.), h. 91.
79Abu> al-‘Abba>s Ah{mad ibn Muh{ammad ibn Abi> Bakar ibn Khalka>n, Wafaya>t al-A‘ya>n wa

Anba>’ Abna>’ al-Zama>n, Juz. I (Beirut: Da>r S{a>dir, 1900 M.), h. 63.



105

Ah{mad ima>m al-dunya>. Al-‘Ijli> mengatakan: Ah}mad s\iqah s\abit fi> al-h{adi>s\.

Abu> Zur‘ah mengatakan bahwa Ah{mad menghafal 1 juta hadis. Ibn Sa‘ad

mengatakan Ah{mad s\iqah s\abit s}adu>q kas\i>r al-h}adi>s\.80

3) Isma>‘i>l ibn Ibra>hi>m bernama lengkap Isma>‘i>l ibn Ibra>hi>m ibn Muqsim Abu>

Basyar al-Asadi> yang dikenal dengan panggilan Ibn ‘Ilyah (dinisbatkan pada

nama ibunya). Dia lahir pada tahun 110 H., yaitu pada tahun wafatnya al-

H{asan al-Bas}ri>. Dia wafat pada bulan Z|u> al-Qa‘dah tahun 193 H.81 Di

antara gurunya adalah Ayyu>b ibn Abi> Tami>mah, Kha>lid al-H{az\a>’, Ru>h{ ibn

al-Qa>sim, Sufya>n al-S|auri>. Sedangkan muridnya antara lain adalah Ah{mad

ibn H{ambal, Baqiyyah ibn al-Wali>d, H{amma>d ibn Isma>‘i>l, Waki>‘ ibn al-

Jarra>h{. Yah{ya> ibn Ma‘i>n berkata: Ibn ‘Alyah s\iqah ma’mu>n s}adu>q wara‘

taqiy. Abu> Da>ud berkata: Tidak seorangpun ahli hadis yang tidak pernah

salah kecuali Ibn ‘Alyah dan Bisyr ibn al-Mufad}d}al. al-Nasa>i< menilainya

s\iqah s\abit.82

4) Ayyu>b bernama lengkap Ayyu>b ibn Abi> Tami>mah Kaisa>n Abu> Bakar al-

Sakhtiya>ni>. Dia lahir pada tahun 68 H. Dia termasuk pembesar Bas}rah dan

termasuk atba>‘ al-ta>bi‘i>n. Dia wafat pada hari Jum’at bulan Ramadhan

tahun 131 H. dalam usia 63 tahun.83 Di antara gurunya Na>fi‘ ibn ‘A<s}im,

‘At}a>‘, ‘Ikri>mah, Abu> al-Zubair Muh}ammad ibn Muslim, H{afs}ah binti Si>ri>n.

80Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz I, h. 62-65. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. I, h. 320. Ibn H{ibba>n, op. cit.,
Juz. VIII, h. 18. Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi> al-Tami>mi>, Juz. II (Cet. I;
Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H./1952 M.), h. 68. Selanjutnya disebut Ibn Abi> H}a>tim.

81Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. IX, h. 107.
82Al-Mizzi<, op. cit., Juz. III, h. 23. Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. IX, h. 107. Al-‘Asqala>ni>, op. cit.,

Juz. I, h. 241.
83Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. I, h. 385.
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sedangkan muridnya antara lain al-A‘masy, Syu‘bah, Ibn ‘Ilyah, Sufya>n ibn

‘Uyainah, Sufya>n al-S|auri>. Ibn Khus\aimah berkata: Ayyu>b s\iqah wa as\bat

min Ibn ‘Au>n. Ibn al-Madi>ni> menilai Ayyu>b termasuk murid Na>fi‘ yang

paling s\abit. Abu> H}a>tim berkata: Ayyu>b lebih aku sukai dalam segala dan

dia termasuk s\iqah la> yusalu ‘an mis\lih. Al-Nasa>i< menilainya s\iqah s\abit.84

5) Abu> al-Zubair bernama lengkap Muh{ammad ibn Muslim ibn Tadrus Abu> al-

Zubair al-Qurasyi> al-Asadi> al-Makki>. Dia termasuk ulama yang luas

ilmunya akan tetapi kadang melakukan tadli>s. Dia wafat pada tahun 128

H.85 Di antara gurunya adalah Ja>bir ibn ‘Abdillah, ‘Abdullah ibn ‘Abba>s,

‘Abdullah ibn ‘Umar, ‘Abdullah ibn al-Zubair. Sedangkan muridnya antara

lain adalah al-Zukhri>, Lais\ ibn Abi> Sulaim, Ayyu>b ibn Abi> Tami>mah, al-

A‘masy, Ma>lik ibn Anas. Yah}ya> ibn Ma‘i>n, al-Nasa>i< dan sekelompok ulama

menilainya s\iqah. Abu> Zur‘ah, Abu< H{a>tim dan al-Bukha>ri> menilainya la>

yuh}tajju bih, akan tetapi al-Bukha>ri mencantumkan dalam kitabnya

disandingkan dengan perawi lain. Abu> Ah{mad ibn ‘Adi> berkata: Ayyu>b

secara pribadi s\iqah kecuali jika diriwayatkan oleh sekelompok orang-orang

lemah.86

6) Ja>bir bernama lengkap Ja>bir ibn ‘Abdullah ibn ‘Amar ibn H{ara>m ibn

S|a‘labah ibn Ka‘ab ibn Ganam ibn Salamah al-Khazraji> Abu> ‘Abdillah al-

84Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz I, h. 348. Al-Bukha>ri>, al-Ta>rikh al-Kabi>r, op. cit., Juz. I, h. 409.
Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. I, h. 385. Ibn H{ibba>n, al-S|iqa>t, op. cit., Juz. VI, h. 53 dan Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-
Ans}a>r, op. cit., Juz. I, h. 150. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. III, h. 457.

85Al-Ba>ji>, Juz. II, h. 640.
86Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. V, h. 380. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. II, h. 640. Ibn Abi> H}a>tim al-Ra>zi>,

op. cit., Juz. I, h. 151. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. IX, h. 390. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. XXVI, h. 402. Ibn
H{ibba>n, al-S|iqa>t, op. cit., Juz. V, h. 351 dan Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-Ans}a>r, op. cit., Juz. I, h. 67.
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Sulami> al-Ans}a>ri> al-Madani>. Dia menghadiri 19 perang dari 21 perang yang

diikuti Nabi saw.87 Dia seorang ahli fiqh dan mufti di Madinah pada

masanya. Dia wafat pada tahun 78 H. dalam usia 74 tahun.88 Di antara

gurunya adalah Nabi Muh}ammad saw., Abu> Bakar al-S}iddi>q, ‘Umar ibn al-

Khat}t}a>b, T{alh}ah, Mu‘a>z\ ibn Jabal, Kha>lid ibn al-Wali>d. Sedangkan

muridnya antara lain anaknya ‘Abd al-Rah}ma>n, Wahab ibn Kaisa>n, al-

H{asan al-Bas}ri>, Sa‘i>d ibn al-Musayyib, Abu> al-Zubair Muh{ammad ibn

Muslim al-Makki>.89

c. Kritik matan

1) Kualitas sanad

Setelah melakukan penelitian terhadap sanad hadis yang menjadi objek kajian

dalam makalah ini, ditemukan bahwa sanad hadis tersebut dianggap s}ah}i>h} karena

semua perawinya dinilai s\iqah karena Abu> al-Zubair dianggap cacat jika orang lemah

yang meriwayatkan, padahal dalam hadis ini, Ayyu>b yang meriwayatkan dari Abu>

al-Zubair, di mana Ayyu>b adalah orang yang sangat s\iqah. Dengan demikian kritik

matan dapat dilanjutkan.

2) Penelitian lafal-lafal yang semakna

Berdasarkan penelusuran terhadap hadis yang menjadi objek kajian

ditemukan varian-varian lafalnya sebagai berikut:

87A-Bukha>ri>, al-Ta>rikh al-Kabi>r, op. cit., Juz. II, h. 207.
88Ibn H{ibba>n, op. cit., Juz. III, h. 51.
89Al-Mizzi<, op. cit., Juz. IV, h. 443.
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a) Sunan Abu> Da>ud 1 riwayat:

ُدبٍُر وََملْ َعْن َجاِبٍر َأنَّ َرُجًال ِمْن اْألَْنَصاِر يـَُقاُل َلُه أَبُو َمْذُكوٍر أَْعَتَق ُغَالًما َلُه يـَُقاُل َلُه يـَْعُقوُب َعْن 
رُُه  َيُكْن َلُه َماٌل َغيـْ

َفَدَعا بِِه َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم فـََقاَل َمْن َيْشَرتِيِه 
فَاْشتَـرَاُه نـَُعْيُم ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن النَّحَّاِم بَِثَماِن ِمائَِة ِدْرَهٍم َفَدفـََعَها إِلَْيِه 

ُمثَّ قَاَل ِإَذا َكاَن َأَحدُُكْم َفِقريًا فـَْلَيْبَدْأ بِنَـْفِسِه 
فَِإْن َكاَن ِفيَها َفْضٌل فـََعَلى ِعَيالِِه 

فَِإْن َكاَن ِفيَها َفْضٌل فـََعَلى ِذي قـَرَابَِتِه أَْو قَاَل َعَلى ِذي َرِمحِِه 
90.فَِإْن َكاَن َفْضًال فـََهاُهَنا َوَهاُهَنا

b) Sunan al-Nasa>i< 1 Riwayat:

ملَْ يـَْعُقوبُ َلهُ يـَُقالُ ُدبُرٍ َعنْ َلهُ ُغَالًماأَْعَتقَ َمْذُكورٍ أَبُوَلهُ يـَُقالُ اْألَْنَصارِ ِمنْ َرُجًال َأنَّ َجاِبرٍ َعنْ 
رُهُ َمالٌ َلهُ َيُكنْ  َغيـْ
َيْشَرتِيهِ َمنْ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ بِهِ َفَدَعا

إِلَْيهِ َفَدفـََعَهاِدْرَهمٍ ِماَئةِ بَِثَمانِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ نـَُعْيمُ فَاْشتَـرَاهُ 
بِنَـْفِسهِ فـَْلَيْبَدأْ َفِقريًاَأَحدُُكمْ َكانَ ِإَذاَوقَالَ 
ِعَيالِهِ فـََعَلىَفْضًال َكانَ فَِإنْ 
َرِمحِهِ ِذيَعَلىأَوْ قـَرَابَِتهِ فـََعَلىَفْضًال َكانَ فَِإنْ 
91.ُهَناَوَهاُهَنافـََهاَفْضًال َكانَ فَِإنْ 

90Abu> Da>ud, op. cit., Juz. II, h. 421.
91Al-Nasa>i<, op. cit., Juz. VII, h. 304.
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c) Musnad Ah{mad 2 riwayat:

Hadis dengan teks yang sama dengan sebelumnya.

ملَْ ُدبُرٍ َعنْ يـَْعُقوبُ َلهُ يـَُقالُ َلهُ ُغَالًماأَْعَتقَ َمْذُكورٍ أَبُوَلهُ يـَُقالُ اْألَْنَصارِ ِمنْ َرُجًال َأنَّ َجاِبرٍ َعنْ 
رُهُ َمالٌ َلهُ َيُكنْ  َغيـْ
َيْشَرتِيهِ َمنْ َيْشَرتِيهِ َمنْ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ بِهِ َفَدَعا

إِلَْيهِ َفَدفـََعَهاِدْرَهمٍ ِماَئةِ بَِثَمانِ النَّحَّامُ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ نـَُعْيمُ فَاْشتَـرَاهُ 
بِنَـْفِسهِ فـَْلَيْبَدأْ َفِقريًاَأَحدُُكمْ َكانَ ِإَذاَوقَالَ 
ِعَيالِهِ فـََعَلىَفْضًال َكانَ َوِإنْ 
َرِمحِهِ َذِويَعَلىقَالَ أَوْ قـَرَابَِتهِ َذِويفـََعَلىَفْضًال َكانَ َوِإنْ 
92.َوَهاُهَنافـََهاُهَناَفْضًال َكانَ َوِإنْ 

Hadis dengan teks yang sedikit berbeda dengan sebelumnya:

َعْبدٌ َلهُ وََكانَ َمْذُكورٍ أَبُوَلهُ يـَُقالُ ُعْذرَةَ َبِين ِمنْ َرُجلٌ َكانَ قَالَ اْألَْنَصارِيِّ اللَّهِ َعْبدِ ْبنِ َجاِبرِ َعنْ 
َحاَجةٍ َذاوََكانَ ِمْنهُ ُدبُرٍ َعنْ فََأْعتَـَقهُ ِقْبِطيٌّ 
بِنَـْفِسهِ فـَْلَيْبَدأْ َحاَجةٍ َذاَأَحدُُكمْ َكانَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ 
93.ِدْرَهمٍ ِماَئةِ بَِثَمانِ اْلَعَدِويِّ النَّحَّامِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنِ نـَُعْيمِ ِمنْ فـََباَعهُ بِهِ َيْستَـْنِفعَ َأنْ فََأَمرَهُ قَالَ 

Setelah membandingkan varian-varian lafal dari 4 riwayat di atas, dapat

disimpulkan bahwa hadis yang terakhir diriwayatkan bi al-ma‘na> karena berbeda

dengan 3 riwayat sebelumnya. Hal tersebut diperkuat oleh perbedaan perawi pada

level setelah sahabat hingga mukharrij. Dengan demikian tiga riwayat sebelumnya

92Ah}mad, op. cit., Juz. III, h. 305.
93Ibid., Juz. III, h. 371.
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bisa dikatakan sebagai riwayat bi al-lafz}. Sedangkan yang terakhir riwayat bi al-

ma‘na>.

Di samping itu, hadis tersebut tidak mengalami tanawwu‘ karena

peristiwanya sama, yakni tentang seseorang yang ingin memerdekakan budaknya

dengan gratis, padahal sebenarnya dia tidak mempunyai harta selain budak tersebut.

3) Penelitian kandungan hadis

Kandungan hadis tersebut di atas menganjurkan agar mendahulukan keluarga

dekat dan kerabat dari pada orang lain jika sama-sama membutuhkan. Secara umum,

hadis tersebut tidak mengalami syuz\u>z dan juga selamat dari ‘illah/penyakit. Hal

tersebut dapat dilihat bahwa hadis di atas tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-

Qur’an, bahkan sejalan dengan QS. al-Baqarah (2): 219 yang memerintahkan agar

setiap orang dalam membelanjakan hartanya harus dengan cara العفو dalam ayat:

ُ اللَُّه َلُكُم اْآلَيَاِت َلَعلَُّكْم تـَتَـَفكَُّرونَ َوَيْسأَُلوَنَك  .َماَذا يـُْنِفُقوَن ُقِل اْلَعْفَو َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
Terjemahnya:

“Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah:
"yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya
kepadamu supaya kamu berfikir.94

Menurut al-Ra>zi>, biasanya hal itu terjadi jika harta yang dibelanjakan

seseorang merupakan kelebihan dari kebutuhan dirinya, keluarganya dan orang yang

wajib dibiayainya.95

94Departemen Agama, op. cit., h. 53.
95Abu> ‘Abdillah Fakhr al-Di>n al-Ra>zi>, Mafa>ti>h{ al-Gaib, Juz. III (Cet. I; Beirut: Da>r al-Fikr,

1401 H./1981 M.), h. 282.
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Hadis di atas juga sejalan dengan beberapa hadis s}ah{i>h} yang lain seperti hadis

riwayat al-Bukha>ri> dan Muslim tentang sedekah terbaik adalah sedekah yang tidak

menimbulkan kesusahan serta perintah agar mendahulukan orang-orang disekitanya:

ُر الصََّدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًىن َواْبَدأْ :الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ نَّ أَ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيب أَ نْ عَ  َخيـْ
96.ِمبَْن تـَُعولُ 

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah bahwa Rasulullah saw. bersabda: Sebaik-baik sedekah
adalah sedekah yang keluar dari kelapangan/tidak membuat kesusahan dan
mulailah dari orang-orang yang ada di sekitarmu”.

Dan hadis riwayat Muslim yang menjelaskan beberapa masalah, termasuk di

dalamnya tentang jika seseorang mendapatkan rezki dari Allah swt. agar

mengutamakan diri dan keluarganya, khususnya yang masuk dalam kategori wajib

nafkah:

ءٍ يْ شَ بِ ِين ربِْ خْ أَ نْ أَ عٍ افِ ي نَ مِ الَ غُ عَ مَ ةَ رَ مسَْ نِ بْ رٍ ابِ جَ َىل إِ تُ بْ تَ كَ الَ قَ اصٍ قَّ وَ ِيب أَ نِ بْ دِ عْ سَ نِ بْ رٍ امِ عَ نْ عَ 
هِ يْ لَ ى اهللا عَ لَّ اهللا صَ لَ وْ سُ رَ تُ عْ : مسَِ ِيل بَ تَ كَ فَ الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ ى اهللا عَ لَّ اهللا صَ لِ وْ سُ رَ نْ مِ هُ تَ عْ مسَِ 
رًا فـَْلَيْبَدْأ بِنَـْفِسِه َوأَْهلِ ....مَ لَّ سَ وَ  97.هِ بـَْيِتهِ ِإَذا أَْعَطى اللَُّه َأَحدَُكْم َخيـْ

Artinya:
“Dari ‘A<mir ibn Sa‘ad ibn Abi> Waqqa>s} berkata: Saya menulis bersama
pembantuku Na>fi‘ sebuah surat kepada Ja>bir ibn Samrah agar memberitahukan
hadis yang didengarnya dari Rasulullah saw. lalu beliau menjawab suratku
dengan mengatakan: Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda…. (salah satu
isi sabdanya) “Jika salah satu di antara kalian diberikan Allah swt. harta benda
maka sebaiknya mendahulukan dirinya dan keluarganya”.

Secara logika, hadis tersebut sangat masuk akal, karena kewajiban seseorang

adalah melindungi keluarganya dari segala hal yang dapat membahayakan mereka.

96Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 518 dan Muslim, op. cit., Juz. II, h. 717.
97Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1453.
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Di samping itu, keluarga tidak mungkin dilindungi dan dibiayai orang lain karena

orang lain juga mempunyai keluarga.

d. Hasil kritik hadis

Berdasarkan kritik sanad dan matan yang telah dilakukan, peneliti

berkesimpulan bahwa hadis yang menjadi objek kajian berstatus s}ah}i>h} dengan

beberapa alasan sebagai berikut:

1) Sanad dan matan tersebut dianggap s}ah}i>h} sesuai dengan hasil kritik sanad

dan matan. Dengan demikian, hadis tersebut memenuhi syarat dan unsur-

unsur kesahihan hadis yang ditetapkan ulama, baik dari ittis}a>l al-sanad, al-

‘ada>lah, al-d}abt{, sala>mah min al-syuz\u>z\ dan sala>mah min al-‘illah.

2) Meskipun hadis tersebut tidak didukung sya>hid, akan tetapi hadis tersebut

memilik satu muta>bi‘ yaitu Muja>hid.

3) Hadis tersebut dinilai s}ah}i>h} oleh al-Turmuz\i> sebagaimana yang dikutip al-

Alba>ni.98 Begitu juga al-Alba>ni> menilainya s}ah{i>h}.99

C. Hadis tentang Urgensi al-‘At}iyyah

1. Hadis tentang al-‘at}iyyah sebagai media silaturrahmi

ثـََنا ثـََناقَالَ َخَلفٌ َحدَّ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ ُهرَيـْرَةَ َأِيب َعنْ َسِعيدٍ َعنْ َمْعَشرٍ أَبُوَحدَّ
100.الصَّْدرِ رَ غوَ ُتْذِهبُ اْهلَِديَّةَ فَِإنَّ تـََهاَدْواَوَسلَّمَ 

98Penilaian al-Turmuz\i> terhadap hadis tersebut meskipun tidak diriwayatkan olehnya,
terdapat dalam: Muh{ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, Irwa>’ al-Gali>l fi> Takhri>j Ah{a>di>s\ Mana>r al-Sabi>l,
Juz. VII (Cet. II; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1405 H./1985 M.), h. 231.

99Muh{ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, S}ah}i>h} wa D}a‘i>f al-Ja>mi‘ al-S}agi>r wa Ziya>datih (Beirut:
al-Maktab al-Isla>mi>, t.th.), h. 75.

100Ah{mad., op. cit., Juz. II, h. 405.
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Artinya:

“Ah{mad ibn H{ambal berkata: Diceritakan kepada kami oleh Khalaf, diceritakan
kepada kami oelh Abu> Ma‘syar dari Sa‘i>d dari Abu> Hurairah berkata, Rasulullah
saw. bersabda: Saling memberi hadiahlah kalian karena hadiah dapat
menghilangkan gemuruh dada/kedengkian/ kecemburuan”.

a. I‘tiba>r sanad

Jika ditelusuri lebih jauh tentang hadis tersebut di atas dalam al-kutub al-

tis‘ah, ditemukan hanya 2 riwayat, yaitu 1 riwayat dalam Sunan al-Turmuz\i> dan 1

riwayat dalam Musnad Ah}mad.101

Dari 2 riwayat tersebut, tidak satupun yang bisa menjadi sya>hid dan muta>bi‘

karena pada level sahabat dan ta>bi’i>n hanya terdapat satu sahabat yaitu Abu>

Hurairah dan ta>bi’i>n yaitu Sa‘i>d ibn Abi> Sa‘i>d. Dengan demikian, hadis tersebut

tidak mempunyai sya>hid dan muta>bi‘ sama sekali. Untuk lebih jelasnya, berikut

adalah skema sanad dari hadis yang menjadi objek kajian:

101Untuk mengetahui 2 teks hadis tersebut dan sumber kitabnya, lihat pembahasan berikutnya
pada kritik matan tentang penelitian terhadap lafal-lafal hadis yang semakna.
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b. Kritik sanad

1) Ah{mad ibn H{ambal bernama lengkap Ah{mad ibn Muh}ammad ibn H{ambal

ibn Hila>l. Biografinya telah disebutkan sebelumnya. Di antara gurunya

adalah Sufya>n ibn ‘Uyainah, Yah{ya> ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n, Khalaf ibn al-

Wali>d. ‘Abdullah al-Khari>bi> menilainya afd}al zama>nih. Al-‘Abba>s al-

‘Anbari> h{ujjah. Qutaibah berkata: Ah{mad ima>m al-dunya>. Al-‘Ijli>

mengatakan: Ah}mad s\iqah s\abit fi> al-h{adi>s\. Abu> Zur‘ah mengatakan bahwa

Ah{mad menghafal 1 juta hadis. Ibn Sa‘ad mengatakan Ah{mad s\iqah s\abit

s}adu>q kas\i>r al-h}adi>s\.102

2) Khalaf bernama lengkap Khalaf ibn al-Wali>d Abu> al-Wali>d al-‘Atki> al-

Bagda>di>, tetapi ada pendapat bahwa kunyahnya adalah Abu> Ja‘far al-

Jauhari>. Dia bermukim di Mekah. Dia wafat pada tahun 212 H.103 Di antara

gurunya adalah Syu‘bah, Syuraik, Abu> Ma‘syar. Sedangkan muridnya antara

lain adalah Abu> Zur‘ah al-Ra>zi>, Ah{mad ibn H{ambal, Yah}ya> al-Qazwi>ni>.

Menurut Yah}ya> ibn Ma‘i>n s\iqah. Begitu juga pendapat Abu> Zur‘ah dan ibn

Abi> H{a>tim. Ya‘qu>b ibn Syaibah mengatakan Khalaf s\iqah s\iqah.104

3) Abu> Ma‘syar bernama lengkap Nujaih} ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Madani> yang

lebih dikenal dengan nama al-Sanadi> Abu> Ma‘syar al-Madani>. Meskipun

hafalannya sedikit bermasalah akan tetapi dia tetap dianggap wadah ilmu

pengetahuan. Dia wafat pada tahun 170 H. pada masa pemerintahan Ha>ru>n al-

102Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz I, h. 62-65.
103Abu> Bakar Ah}mad ibn ‘Ali> al-Khat}i>b al-Bagda>di>, Ta>rikh Bagda>d, Juz. VIII (Beirut: Da>r al-

Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 320.
104Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., Juz. III, h. 371.
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Rasyi>d.105 Di antara gurunya adalah Sa‘i>d ibn al-Musayyib, H{arb ibn Qais,

Sa‘i>d ibn Abi> Sa‘i>d al-Maqbari>, Hisya>m ibn ‘Urwah. Sedangkan muridnya

antara lain Sa‘i>d ibn Mans}u>r, Hasa>n ibn Ibra>hi>m al-Karma>ni>, Sufya>n al-

S|auri>, ‘Abd al-Raza>q ibn Hima>m. Abu> al-Wali>d al-T{aya>lisi>. Abu> Nu‘aim

berkata: Abu> Ma‘syar kayyis h{a>fiz}. Nas}r ibn T{ari>f berkata: Abu> Ma‘syar

adalah manusia yang paling dusta di langit dan di bumi. Yah{ya> ibn Sa‘i>d

tidak meriwayatkan darinya, menilainya d}a‘i>f dan tertawa jika disebutkan

namanya. ‘Abd al-Rah}ma>n meriwayatkan darinya. Yah{ya> ibn Ma‘i>n

menilainya laisa bi qawiy fi> al-h}adi>s\. al-Bukha>ri menganggap hadisnya

munkar. Abu> Da>ud dan al-Nasa>i< menilainya d}a‘i>f, sedangkan Abu> Zur‘ah

menilainya s}adu>q.106

4) Sa‘i>d bernama lengkap Sa‘i>d ibn Abi> Sa‘i>d. Nama aslinya adalah Kaisa>n al-

Maqbari> Abu> Sa‘i>d al-Madani>. Ayahnya seorang budak muka>tab dari

seorang perempuan Bani> Lais\, sementara al-Maqbari> merupakan nisbat pada

sebuah pekuburan di Madinah yang terletak di samping rumahnya. Ulama

beragama tentang tahun wafatnya, ada yang berpendapat 117 H., 123 H.,

125 H. dan 126 H.107 Di antara gurunya adalah Anas ibn Ma>lik, Ja>bir ibn

‘Abdillah, Sa‘ad ibn Abi> Waqqa>s}, Abu> Hurairah, ‘A<isyah.  Sedangkan

muridnya antara lain adalah Isma>‘i>l ibn Umayyah, Ayyu>b ibn Mu>sa>, Lais\

ibn Sa‘ad, Ma>lik ibn Anas, Nujaih} Abu> Ma‘syar al-Madani>. Ah{mad

105Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz X, h. 374. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. XXIX, h. 322.
106Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXIX, h. 322-330. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz X, h. 374. Al-Z|ahabi>,

op. cit., Juz. VII, h. 435. Ibn Abi> H{a>tim, op. cit., Juz. VIII, h. 493. Ibn H{ibba>n, Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-
Ams}a>r, op. cit., Juz. I, h. 165.

107Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz IV, h. 34.
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menilainya laisa bih ba’s. ‘Ali ibn al-Madi>ni>, Muh{ammad ibn Sa‘ad, al-‘Ijli>,

Abu> Zur‘ah, al-Nasa>i< dan ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Yu>suf s\iqah. Abu> H{a>tim

mengatakan s}adu>q. Ya’qu>b ibn Syaibah mengatakan bahwa hafalannya

mengalami gangguan empat tahun sebelum wafatnya.108

5) Abu> Hurairah bernama lengkap ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Sakhr. Ia adalah salah

satu sahabat Nabi saw. Adapun nama aslinya banyak diperselisihkan.

Dikatakan bahwa nama aslinya adalah ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Sakhr,

‘Abdullah ibn ‘A>’iz, Ibn ‘A>mir dan selainnya. Ia wafat pada tahun 57 H. Di

antara gurunya adalah Nabi Muh{ammad saw., Abu Bakar, Umar ibn al-

Khat}t}a>b, ‘Ali ibn Abi> T{a>lib dan lain-lain. Sedangkan murid-muridnya lebih

dari 800 orang di antaranya Ja>bir, ‘Abdullah ibn ‘Abba>s, ‘At}a>’, Muja>hid,

Sa‘i>d al-Maqbari>.109

c. Kritik matan

Berdasarkan kritik sanad yang telah dilakukan, ditemukan ada perawi yang

dinilai cacat oleh kritikus hadis, yaitu Abu> Ma‘syar. Mayoritas kritikus hadis

menilainya cacat dengan bahasa yang berbeda-beda, seperti munkar, d}a‘i>f dan

sejenisnya. Hanya Abu> Zur‘ah yang menilainya s}adu>q.

Dengan demikian, peneliti berusaha mencari hadis lain yang semakna akan

tetapi tidak ditemukan sehingga peneliti berkesimpulan bahwa hadis tersebut

108Al-Mizzi<, op. cit., Juz. X, h. 466-472. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. IV, h. 34. Abu> ‘Abdillah
Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Rija>l, Juz. II (Beirut: Da>r
al-Ma‘rifah, t.th.), h. 139. Selanjutnya disebut al-Z|ahabi>, Mi>za>n…al-‘Ijli>, op. cit., Juz. I, h. 400. Al-
Bukha>ri>, al-Ta>rikh al-Kabi>r, op. cit., Juz. III, h. 474. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. III, h. 1079. Ibn Abi> H{a>tim,
op. cit., Juz. IV, h. 57.

109Abu> ‘Abdillah H{amma>d ibn Ah}mad al-Z|ahabi> al-Dimasyqi>, al-Ka>syif fi> Ma‘rifah Man lahu
Riwa>yah fi> al-Kutub al-Sittah, Juz. II (Jeddah: Da>r al-Qiblah li al-S|aqa>fah al-Isla>miyah, 1413 H./1992
M.), h. 469.
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dianggap d}a‘i>f dari segi sanadnya sehingga berimplikasi pada kelemahan dan

kecacatan matan. Oleh karena itu, peneliti tidak meneruskan kritik matan dan tidak

beralih pada matan yang lain karena hadis tersebut tidak mempunyai sya>hid dan

muta>bi‘.

d. Hasil kritik hadis

Berdasarkan kritik sanad dan matan, ditambah kegiatan i‘tiba>r yang

dilakukan sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa hadis yang menjadi objek

kajian dianggap d}a‘i>f, karena beberapa alasan, antara lain:

1) Sanad hadis tersebut dianggap d}a‘i>f karena salah satu perawinya dianggap

cacat yaitu Abu> Ma‘syar, sehingga tidak memenuhi unsur-unsur kesahihan

hadis.

2) Hadis tersebut tidak mempunyai sya>hid dan muta>bi‘ yang dapat

memperkuat hadis di atas.

3) Mayoritas ulama hadis mengganggapnya cacat, termasuk di antaranya Abu>

‘I><sa> al-Turmuz\i> yang menganggapnya gari>b dan al-Alba>ni> yang menilainya

d}a‘i>f.

Meskipun demikian, peneliti tetap menggunakan hadis tersebut dalam

penelitian ini sebagai argumen sekunder. Hal itu berdasarkan bahwa kandungan

hadis ini tidak terkait dengan masalah ibadah dan atau akidah, bahkan hadis tersebut

termasuk bagian dari fad}a>il al-a‘ma>l/keutamaan-keutamaan amal perbuatan.

2. Hadis tentang al-‘at}iyyah sebagai strategi agama

ثـََنا َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ أَبِيهِ َعنْ َماِلكٍ ْبنِ َسْعدِ ْبنِ َعاِمرِ َعنْ الزُّْهرِيِّ َعنِ ِذْئبٍ َأِيب اْبنُ أَنـَْبأَنَايَزِيدُ َحدَّ
اللَّهِ َرُسولَ يَافـَُقْلتُ َسْعدٌ قَالَ ِمنـُْهمْ َرُجًال ِإالَّ فََأْعطَاُهمْ َفَسأَلُوهُ َرْهطٌ أَتَاهُ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ 

َعَلْيهِ فـََردَّ ُمْسِلًماأَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ ُمْؤِمًناَألَرَاهُ ِإينِّ فـََواللَّهِ ُفَالنًاَوتـَرَْكتَ أَْعطَْيتَـُهمْ 
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َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ ُمْسِلًماأَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ َعَلْيهِ َوَردَّ ُمْؤِمًناَثَالثًاَذِلكَ َسْعدٌ 
رُهُ اْلَعطَاءَ الرَُّجلَ َألُْعِطيِإينِّ َواللَّهِ الثَّالِثَةِ ِيف َوَسلَّمَ  َوْجِههِ َعَلىاللَّهُ َيُكبَّهُ َأنْ َخْوفًاِمْنهُ ِإَيلَّ َأَحبُّ َلَغيـْ

110.النَّارِ ِيف 

Artinya:

“Ah{mad ibn H{ambal berkata: Diceritakan kepada kami oleh Yazi>d, disampaikan
kepada kami oleh ibn Abi> Z|i’b dari al-Zuhri> dari ‘A<mir ibn Sa‘ad ibn Ma>lik dari
ayahnya dari Rasulullah saw. bahwa didatangi sekelompok orang meminta
sesuatu, lalu Nabi saw. memberikan sesuatu kepada mereka kecuali satu orang
dari mereka. Lalu Sa‘ad berkata: wahai Rasulullah saw. engkau memberikan
mereka semua, akan tetapi engkau meninggalkan satu orang, demi Allah
sungguh saya melihatnya mukmin, lalu Rasulullah berkata “atau muslim”, lalu
Sa‘ad mengulangi tiga kali ungkapan “mu’min” tersebut dan Nabi saw.
menjawabnya dengan ungkapan “muslim”. Lalu Nabi saw. menjawab pada
ungkapan ketiga: Demi Allah, sungguh aku memberikan seseorang sebuah
pemberian, padahal yang lain lebih aku cintai karena khawatir Allah swt.
menuangkan api nerka di wajahnya”.

a. I‘tiba>r sanad

Jika ditelusuri lebih jauh tentang hadis tersebut di atas dalam al-kutub al-

tis‘ah, ditemukan 5 riwayat terkait dengan hadis tersebut, yaitu 1 riwayat dalam

S{ah{i>h{ Muslim, 2 riwayat dalam Sunan Abi> Da>ud, 1 riwayat dalam Sunan al-

Turmuz\i>, dan 1 riwayat dalam Musnad Ah}mad.111

Dari 6 riwayat tersebut, tidak satupun yang bisa menjadi sya>hid dan muta>bi‘

karena pada level sahabat dan ta>bi’i>n hanya terdapat satu sahabat yaitu Sa‘ad ibn

Abi> Waqqa>s} dan satu ta>bi’i>n yaitu ‘A<mir ibn Sa‘ad. Dengan demikian, hadis

tersebut tidak mempunyai sya>hid dan muta>bi‘. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah

skema sanad dari hadis yang menjadi objek kajian:

110Ah{mad, op. cit., Juz. I, h. 182.
111Untuk mengetahui 20 teks hadis tersebut dan sumber kitabnya, lihat pembahasan

berikutnya pada kritik matan tentang penelitian terhadap lafal-lafal hadis yang semakna.
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b. Kritik sanad

1) Ah}mad ibn H}ambal bernama lengkap Ah{mad ibn Muh}ammad ibn H{ambal

ibn Hila>l. Biografinya secara lengkap telah dikemukakan sebelumnya. Di

antara gurunya adalah Bisyr ibn al-Mufad}d}al, Isma>‘i<l ibn ‘Ilyah, Sufya>n ibn

‘Uyainah, Yah{ya> ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n, Muh{ammad ibn Ja‘far, Isma>‘i>l ibn

Ibra>hi>m, Yazi>d ibn Ha>ru>n. sedangkan muridnya antara lain al-Bukha>ri>,

Muslim, Abu> Da>ud al-Sijista>ni>. ‘Abdullah al-Khari>bi> menilainya afd}al

zama>nih. Al-‘Abba>s al-‘Anbari> h{ujjah. Qutaibah berkata: Ah{mad ima>m al-

dunya>. Al-‘Ijli> mengatakan: Ah}mad s\iqah s\abit fi> al-h{adi>s\. Abu> Zur‘ah

mengatakan bahwa Ah{mad menghafal 1 juta hadis. Ibn Sa‘ad mengatakan

Ah{mad s\iqah s\abit s}adu>q kas\i>r al-h}adi>s\.112

2) Yazi>d bernama lengkap Yazi>d ibn Haru>n ibn Za>z\a>n ibn S|a>bit al-Sulami> Abu>

Kha>lid al-Wa>sit}i>. Dia lahir pada tahun 118 H. dan wafat di daerah Wa>sit}

pada hari Selasa bulan Rabi>‘ al-A<khir 206 H. dalam usia 82 tahun.113 Di

antara gurunya adalah H{umaid al-T{awi>l, Yah{ya> ibn Sa‘i>d al-Ans}a>ri>,

Syu‘bah ibn al-H{ajja>j, Muh{ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> Z|i’b.

sedangkan muridnya antara lain adalah Ah}mad ibn H{ambal, Baqiyyah ibn

al-Wali>d, S}adaqah ibn al-Fad}al, ‘Ali ibn al-Madi>ni>. Ah}mad menilainya h{a>fiz}

mutqin li al-h{adi>s\ s}ah}i>h} al-h}adi>s\. Yah}ya> ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah. ‘Ali

ibn al-Madi>ni> memasukkannya dalam kelompok al-s\iqa>t. al-‘Ijli> menilainya

112Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz I, h. 62-65. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. I, h. 320. Ibn H{ibba>n, op. cit.,
Juz. VIII, h. 18. Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi> al-Tami>mi>, Juz. II (Cet. I;
Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H./1952 M.), h. 68. Selanjutnya disebut Ibn Abi> H}a>tim.

113Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., Juz. VII, h. 632.
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s\iqah s\abit fi al-h}adi>s\. Abu> H{a>tim menganggapnya s\iqah ima>m s}adu>q la>

yus’al ‘an mis\lih.114

3) Ibn Abi> Z|i’b bernama lengkap Muh{ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-

Mugi>rah ibn Abi> Z|i’b Hisya>m ibn Syu‘bah ibn ‘Abdillah Abu> al-H{a>ris\. Dia

lahir tahun 80 H. Dia termasuk ahli ibadah, ahli qira>’ah dan ahli fiqh dari

Madinah dan wafat pada tahun 159 H.115 Di antara gurunya adalah al-H{a>ris\

ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Qurasyi>, Sa‘i>d al-Maqbari>, Muha>jir ibn Misma>r, Ibn

Syiha>b al-Zuhri>. Sedangkan muridnya antara lain Sufya>n al-S|auri>, Sa‘ad ibn

Ibra>hi>m, ‘Abdullah ibn Numair, ‘Abdullah ibn al-Muba>rak, Yazi>d ibn

Ha>ru>n. Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah dan semua orang yang diriwayatkan Ibn

Abi> Z|i’b s\iqah kecuali Abu> Ja>bir al-Baya>d}i>. al-Nasa>i< menilainya s\iqah.116

4) Al-Zuhri> bernama lengkap Muh{ammad ibn Muslim ibn ‘Ubaidillah ibn

‘Abdillah ibn Syiha>b al-Zuhri> al-Qurasyi> Abu> Bakar al-Madani>. Dia lahir

pada tahun 50 H. dan wafat pada hari Selasa 27 Ramad}a>n 124 H. Di antara

gurunya adalah Anas ibn Ma>lik, Abu> al-T{ufail, T}a>wu>s ibn Kaisa>n, ‘A<mir

ibn Sa‘ad ibn Abi> Waqqa>s}. sedangkan muridnya antara lain adalah Aba>n ibn

S}a>lih}, Ayyu>b ibn Mu>sa>, H{afs} ibn al-Wali>d al-H{ad}rami>, Sufya>n ibn

‘Uyainah, Muh{ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> Z|i’b. Muh{ammad ibn

Sa‘ad mengatakan bahwa al-Zuhri> s\iqah kas\i>r al-h}adi>s\ wa al-‘ilm wa al-

114Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXXII, h. 261-269. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. III, h. 1234. Ibn H{ibba>n,
al-S|iqa>t, op. cit., Juz. VII, h. 632 dan Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-Ans}a>r, op. cit., Juz. I, h. 177. Ibn Abi>
H}a>tim, op. cit., Juz. IX, h. 295. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. XI, h. 321.

115Ibn H{ibba>n, op. cit., Juz. I, h. 140.
116Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz IX, h. 270. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. II, h. 660. Ibn H{ibba>n, al-S|iqa>t,

op. cit., Juz. VII, h. 390 dan Masya>hi>r ‘Ulama>’ al-Ans}a>r, op. cit., Juz. I, h. 140. Ibn Abi> H{a>tim, op.
cit., Juz. VII, h. 313. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. XXV, h. 630.
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riwa>yah faqi>h ja>mi‘. Sufya>n mengatakan bahwa al-Zuhri> a‘lam ahl al-

madi>nah.117 Ibn H{ibba>n mengatakan al-Zuhri> min ah}faz} ahl zama>nih wa

ah}sanihim siya>q li mutu>n al-akhba>r faqi>h fa>d}il.118

5) ‘A<mir ibn Sa‘ad ibn Ma>lik bernama lengkap ‘A<mir ibn Sa‘ad ibn Abi>

Waqqa>s} Ma>lik ibn Wahi>b ibn ‘Abd Mana>f ibn Zuhrah ibn Kila>b al-Madani>.

Dia wafat di Madinah pada tahun 104 H., yaitu pada saat pemerintahan al-

Wali>d ibn ‘Abd al-Malik.119 Di antara gurunya ayahnya Sa‘ad ibn Abi>

Waqqa>s}, al-‘Abba>s ibn ‘Abd al-Mut}t}alib, Usa>mah ibn Zaid, Abu> Hurairah,

‘A<isyah, Ummu Salamah. Sedangkan muridnya antara lain Sa‘i>d ibn al-

Musayyib, Muja>hid, Ibn Syiha>b al-Zuhri>, ‘At}a>’ ibn Yasa>r, Muha>jir ibn

Misma>r. Menurut al-Mizzi> dan al-‘Asqala>ni> menilainya s\iqah kas\i>r al-h}adi>s\.

Sedangkan Ibn H{ibba>n memasukkannya dalam kelompok al-s\iqa>t.120

6) Abi>h bernama lengkap Sa‘ad ibn Abi> Waqqa>s} Malik ibn Uhaib ibn ‘Abd

Mana>f ibn Zuhrah ibn Kila>b ibn Murrah ibn Ka‘ab ibn Luay Abu> Ish}a>q al-

Qurasyi> al-Zuhri> al-Makki>. Dia salah satu sahabat yang masuk 10 orang

yang dimintakan Nabi saw. masuk surga.121 Dia wafat pada tahun 55 H.

atau 58 H. dalam usia 64 tahun. Di antara gurunya adalah Rasulullah saw.,

Khaulah binti H{aki>m. sedangkan muridnya antara lain anak-anaknya

117Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXVI, h. 419-442.
118Ibn H{ibba>n, op. cit., Juz. V, h. 349. Al-‘Ijli>, op. cit., Juz. II, h. 253. Al-Bukha>ri>, al-Ta>rikh

al-Kabi>r, op. cit., Juz. I, h. 220. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. II, h. 639. Ibn H}ibba>n, al-S|iqa>t, op. cit., Juz. V,
h. 349. Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., Juz. VIII, h. 71. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. IX, h. 395. Al-Mizzi>, op.
cit., Juz. XXVI, h. 419.

119Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. III, h. 991.
120Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz V, h. 56. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. VIII, h. 407.
121Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. I, h. 92.
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Ibra>hi>m ibn Sa‘ad, ‘A<mir ibn Sa‘ad, Muh{ammad ibn Sa‘ad, ‘A<isyah binti

Sa‘ad, ‘A<isyah binti Abi> Bakar.122

c. Kritik matan

1) Kualitas sanad

Berdasarkan kritik sanad di atas, peneliti berkesimpulan bahwa sanad hadis

tersebut berstatus s}ah}i>h} karena semua perawinya tidak ada yang dinilai cacat oleh

kritikus hadis, karena Ma‘mar kadang dianggap bermasalah riwayatnya jika dari

S|a>bit, Hisya>m dan al-A‘masy padahal dalam hadis ini, Ma‘mar menerima dari al-

Zuhri>, sementara ‘Abd al-Razza>q hafalannya terganggu pada akhir hidupnya dan

Ah}mad belajar pada saat ‘Abd al-Razza>q masih s\iqah h}a>fiz}. Dengan demikian,

penelitian terhadap matan dapat dilakukan.

2) Penelitian lafal-lafal yang semakna

Berdasarkan penelusuran terhadap hadis yang menjadi objek kajian

ditemukan varian-varian lafalnya sebagai berikut:

a) S{ah}i>h} al-Bukha>ri> dengan 2 riwayat dengan teks yang sama:

فـَتَـَركَ َجاِلسٌ َوَسْعدٌ َرْهطًاأَْعَطىَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ َسْعدٍ َعنْ 
ِإَيلَّ أَْعَجبُـُهمْ ُهوَ َرُجًال َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ 
ُمْؤِمًناَألَرَاهُ ِإينِّ فـََواللَّهِ ُفَالنٍ َعنْ َلكَ َمااللَّهِ َرُسولَ يَافـَُقْلتُ 
ِلَمَقاَلِيت فـَُعْدتُ ِمْنهُ أَْعَلمُ َماَغَلَبِين ُمثَّ قَِليًال َفَسَكتُّ ُمْسِلًماأَوْ فـََقالَ 

ُمْؤِمًناَألَرَاهُ ِإينِّ فـََواللَّهِ ُفَالنٍ َعنْ َلكَ َمافـَُقْلتُ 
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َوَعادَ لَِمَقاَلِيت فـَُعْدتُ ِمْنهُ أَْعَلمُ َماَغَلَبِين ُمثَّ ُمْسِلًماأَوْ فـََقالَ 

122Al-Mizzi<, op. cit., Juz. X, h. 309-313.
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رُهُ الرَُّجلَ َألُْعِطيِإينِّ َسْعدُ يَاقَالَ ُمثَّ  123.النَّارِ ِيف اللَّهُ َيُكبَّهُ َأنْ َخْشَيةَ ِمْنهُ ِإَيلَّ َأَحبُّ َوَغيـْ

b) S}ah}i>h{ Muslim 3 riwayat:

Dua hadis dengan menggunakan lafal أو مسلما
ِفيِهمْ َجاِلسٌ َوَسْعدٌ َرْهطًاأَْعَطىَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ َسْعدٍ أَبِيهِ َعنْ 
ُهمْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـَتَـَركَ َسْعدٌ قَالَ  ِإَيلَّ أَْعَجبُـُهمْ َوُهوَ يـُْعِطهِ ملَْ َمنْ ِمنـْ

ُمْؤِمًناَألَرَاهُ ِإينِّ فـََواللَّهِ ُفَالنٍ َعنْ َلكَ َمااللَّهِ َرُسولَ يَافـَُقْلتُ 
ِمْنهُ أَْعَلمُ َماَغَلَبِين ُمثَّ قَلِيًال َفَسَكتُّ قَالَ ُمْسِلًماأَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ 

ُمْؤِمًناَألَرَاهُ ِإينِّ فـََواللَّهِ ُفَالنٍ َعنْ َلكَ َمااللَّهِ َرُسولَ يَافـَُقْلتُ 
ِمْنهُ َعِلْمتُ َماَغَلَبِين ُمثَّ قَلِيًال َفَسَكتُّ قَالَ ُمْسِلًماأَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ 

ُمْؤِمًناَألَرَاهُ ِإينِّ فـََواللَّهِ ُفَالنٍ َعنْ َلكَ َمااللَّهِ َرُسولَ يَافـَُقْلتُ 
رُهُ الرَُّجلَ َألُْعِطيِإينِّ ُمْسِلًماأَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ  أَنْ َخْشَيةَ ِمْنهُ ِإَيلَّ َأَحبُّ َوَغيـْ
124.َوْجِههِ َعَلىالنَّارِ ِيف ُيَكبَّ 

Satu hadis dengan menggunakan lafal أو مسلم
َعْن أَبِيِه قَاَل َقَسَم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َقْسًما 

فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه أَْعِط ُفَالنًا فَِإنَُّه ُمْؤِمٌن 
فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْو ُمْسِلٌم 

أَُقوُهلَا َثَالثًا َويـَُردُِّدَها َعَليَّ َثَالثًا أَْو ُمْسِلٌم 
رُُه  125.َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْنُه َخمَاَفَة َأْن َيُكبَُّه اللَُّه ِيف النَّارِ ُمثَّ قَاَل ِإينِّ َألُْعِطي الرَُّجَل َوَغيـْ

123Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. I, h. 18 dan Juz. II, h. 538.
124Muslim, op. cit., Juz. I, h. 132 dan Juz, II, h. 731.
125Ibid., Juz. I, h. 132.
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c) Sunan al-Nasa>i< 1 riwayat:

ُهْم َشْيًئا  َعْن أَبِيِه قَاَل أَْعَطى النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم رَِجاًال وَملَْ يـُْعِط َرُجًال ِمنـْ
ْعطَْيَت ُفَالنًا َوُفَالنًا وَملَْ تـُْعِط ُفَالنًا َشْيًئا َوُهَو ُمْؤِمٌن قَاَل َسْعٌد يَا َرُسوَل اللَِّه أَ 

فـََقاَل النَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم أَْو ُمْسِلٌم 
َحىتَّ أََعاَدَها َسْعٌد َثَالثًا َوالنَِّيبُّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل أَْو ُمْسِلٌم 

ُهْم َال أُْعِطيِه َشْيًئا َخمَاَفَة أَْن ُيَكبُّوا ِيف صاَل النَِّيبُّ ُمثَّ قَ  ِإينِّ َألُْعِطي رَِجاًال َوأَدَُع َمْن ُهَو َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمنـْ
126.النَّاِر َعَلى ُوُجوِهِهمْ 

d) Sunan Abi> Da>ud 2 riwayat:

Hadis dengan teks yang sedikit lebih panjang

ُهمْ َرُجًال يـُْعطِ وَملَْ رَِجاًال صاللَّهِ َرُسولُ أَْعَطىقَالَ أَبِيهِ َعنْ  َشْيًئاِمنـْ
ُمْؤِمنٌ َوُهوَ َشْيًئاُفَالنًاتـُْعطِ وَملَْ َوُفَالنًاُفَالنًاأَْعطَْيتَ اللَّهِ َرُسولَ يَاَسْعدٌ فـََقالَ 
ُمْسِلمٌ أَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ 
ُمْسِلمٌ أَوْ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىَوالنَِّيبُّ َثَالثًاَسْعدٌ أََعاَدَهاَحىتَّ 

ُهمْ ِإَيلَّ َأَحبُّ ُهوَ َمنْ َوأَدَعُ رَِجاًال أُْعِطيِإينِّ صالنَِّيبُّ قَالَ ُمثَّ  ِيف ُيَكبُّواَأنْ َخمَاَفةَ َشْيًئاأُْعِطيهِ َال ِمنـْ
127.ُوُجوِهِهمْ َعَلىالنَّارِ 

Hadis dengan teks yang sedikit lebih pendek

َقْسًمااْلُمْسِلِمنيَ بـَْنيَ َقَسمَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ َأنَّ أَبِيهِ َعنْ 
ُمْسِلمٌ أَوْ قَالَ ُمْؤِمنٌ فَِإنَّهُ ُفَالنًاأَْعطِ فـَُقْلتُ 

رُهُ اْلَعطَاءَ الرَُّجلَ َألُْعِطيِإينِّ  128.َوْجِههِ َعَلىيَُكبَّ َأنْ َخمَاَفةَ ِمْنهُ ِإَيلَّ َأَحبُّ َوَغيـْ

126Al-Nasa>i<, op. cit., Juz. VIII, h. 103.
127Abu> Da>ud, op. cit., Juz. II, h. 632.
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e) Musnad Ah}mad 2 riwayat:

Satu hadis dengan menggunakan lafal أو مسلما
ُهمْ َرُجًال ِإالَّ فََأْعطَاُهمْ َفَسأَُلوهُ َرْهطٌ أَتَاهُ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ أَبِيهِ َعنْ  ِمنـْ
ُمْؤِمًناَألَرَاهُ ِإينِّ فـََواللَّهِ ُفَالنًاَوتـَرَْكتَ أَْعطَْيتَـُهمْ اللَّهِ َرُسولَ يَافـَُقْلتُ َسْعدٌ قَالَ 

ُمْسِلًماأَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ 
ُمْسِلًماأَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ َعَلْيهِ َوَردَّ ُمْؤِمًناَثَالثًاَذِلكَ َسْعدٌ َعَلْيهِ فـََردَّ 

رُهُ اْلَعطَاءَ الرَُّجلَ َألُْعِطيِإينِّ َواللَّهِ الثَّالَِثةِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ  ِمْنهُ ِإَيلَّ َأَحبُّ َلَغيـْ
129.النَّارِ ِيف َوْجِههِ َعَلىاللَّهُ َيُكبَّهُ َأنْ َخْوفًا

Satu hadis dengan menggunakan lafal أو مسلم
ُهمْ َرُجًال يـُْعطِ وَملَْ رَِجاًال َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ أَْعَطىقَالَ أَبِيهِ َعنْ  َشْيًئاِمنـْ

ُمْؤِمنٌ َوُهوَ َشْيًئاُفَالنًاتـُْعطِ وَملَْ َوُفَالنًاُفَالنًاأَْعطَْيتَ اللَّهِ َنِيبَّ يَاَسْعدٌ فـََقالَ 
ُمْسِلمٌ أَوْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ 
ُمْسِلمٌ أَوْ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىَوالنَِّيبُّ َثَالثًاَسْعدٌ أََعاَدَهاَحىتَّ 

ُهمْ ِإَيلَّ َأَحبُّ ُهوَ َمنْ َوأَدَعُ رَِجاًال َألُْعِطيِإينِّ صالنَِّيبُّ قَالَ ُمثَّ  ِيف ُيَكبُّواَأنْ َخمَاَفةَ َشْيًئاأُْعِطيهِ َفَال ِمنـْ
130.ُوُجوِهِهمْ َعَلىالنَّارِ 

Setelah membandingkan varian-varian lafal dari 10 riwayat di atas, dapat

disimpulkan bahwa hadis kedua pada Sunan Abu> Da>ud sedikit lebih pendek dari

pada riwayat yang lain. Begitu juga hadis riwayat al-Bukha>ri>, salah satu riwayat

Muslim dan Ah}mad yang menggunakan lafal yang sedikit lebih panjang. Perbedaan-

128Ibid., Juz. II, h. 632.
129Ah{mad, op. cit., Juz. I, h. 182.
130Ibid., Juz. I, h. 176.
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perbedaan itu mengindikasikan terjadi periwayatan bi al-ma‘na>. Di samping itu, ada

beberapa perbedaan lafal yang digunakan di antaranya penggunaan kata مَ َقسَ 
danأَْعَطى, penggunaan kata ُفَالنًا dan kata ,رَِجاًال  مؤمنا dan أو مسلما berbeda satu sama

lain, ada yang menggunakan mans}u>b dan ada yang marfu>‘. Jika diperhatikan secara

detail, ditemukan Ada empat riwayat yang sama dengan versi yaitu 2 ,أو مسلما

riwayat al-Bukha>ri>, 2 riwayat Muslim dan 1 riwayat Ah{mad. Pada sisi yang lain ada

tiga riwayat yang sama dengan versi yaitu riwayat ,أو مسلم Sunan al-Nasa>i<, riwayat

pertama Sunan Abu> Da>ud dan riwayat kedua Musnad Ah{mad, sehingga bisa

dikategorikan riwayat bi al-lafz}. Sedangkan 1 riwayat S}ah}i>h} Muslim dan riwayat

kedua Sunan Abu> Da>ud sedikit berbeda sehingga bisa dikategorikan sebagai riwayat

bi al-ma‘na> jika dikaitkan dengan riwayat-riwayat yang lain.

Di samping itu, hadis tersebut tidak mengalami tanawwu‘ karena

peristiwanya sama, yakni tentang cara pembagian Nabi saw. kepada sekelompok

orang yang datang, namun Nabi saw. tidak memberikan kepada satu orang dari

mereka sehingga dianggap salah oleh Sa‘ad ibn Abi> Waqqa>s}.

3) Penelitian kandungan hadis

Kandungan hadis tersebut di atas bahwa Nabi saw. dalam membagi harta

benda untuk kaum muslimin melihat kemaslahatan dengan memperhatikan skala

perioritas. Secara umum, hadis tersebut tidak mengalami syuz\u>z dan juga selamat

dari ‘illah/penyakit. Hal tersebut dapat dilihat bahwa hadis di atas tidak

bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an, bahkan sejalan dengan semangat QS. al-

Taubah (9): 60: tentang al-muallaf qulu>buhum yang diberikan zakat karena imannya

masih lemah.
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Hadis di atas juga tidak bertentangan dengan hadis s}ah}i>h} lainnya, yaitu hadis

riwayat al-Bukha>ri> tentang seseorang yang menuduh Nabi saw. tidak adil dalam

pembagian harta dengan mengatakan:

اًال فـَبَـَلَغُه أَنَّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم ُأِيتَ ِمبَاٍل أَْو َسْيبٍ فـََقَسَمُه فََأْعَطى رَِجاًال َوتـََرَك رِجَ 
رَُّجَل َعَتُبوا َفَحِمَد اللََّه ُمثَّ أَثـَْىن َعَلْيِه ُمثَّ قَاَل أَمَّا بـَْعُد فـََواللَِّه ِإينِّ َألُْعِطي الرَُّجَل َوأَدَُع الالَِّذيَن تـََرَك 

َواْهلََلِع َوالَِّذي أَدَُع َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْن الَِّذي أُْعِطي َوَلِكْن أُْعِطي أَقْـَواًما ِلَما أََرى ِيف قـُُلوِِْم ِمْن اجلَْزَعِ 
131َوَأِكُل أَقْـَواًما ِإَىل َما َجَعَل اللَُّه ِيف قـُُلوِِْم ِمْن اْلِغَىن َواخلَْْري.

Artinya:

“Sesungguhnya Rasulullah saw. diberi harta atau rampasan lalu Nabi saw.
membaginya, maka dia memberikannya kepada beberapa orang dan tidak
kepada yang lain, lalu sampai kepada Nabi saw. bahwa orang yang tidak
mendapatkan mencelah Nabi saw. lalu Nabi memuji Allah swt. kemudian
bersabda: amma> ba‘d Demi Allah aku memberikan kepada yang lain dan
kutinggalkan yang lain padahal dia lebih aku cintai dari pada orang yang kuberi,
akan tetapi aku memberikannya kepada mereka karena aku melihat dalam
hatinya kegelisahan, keluh kesah dan ketakutan dan aku pasrahkan mereka
terhadap kekayaan dan kebaikan yang diberikan Allah swt. dalam hati mereka”.

Dan masih banyak lagi hadis-hadis s}ah{i>h} yang senada dengan hadis yang

menjadi objek kajian.

Secara logika, hadis tersebut terkesan pilih kasih dan tidak adil, akan tetapi

jika dilihat kemaslahatan yang lebih besar maka hal tersebut dapat dilakukan karena

juga bukan kepentingan individu dan kelompok.

d. Hasil kritik hadis

Berdasarkan kritik sanad dan matan, ditambah kegiatan i‘tiba>r yang

dilakukan sebelumnya, peneliti berkesimpulan bahwa hadis yang menjadi objek

kajian dianggap s}ah}i>h}, karena beberapa alasan, antara lain:

131Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. VI, h. 2741.
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1) Sanad dan matan hadis tersebut dianggap s}ah}i>h} karena semua unsur-unsur

kesahihan hadis terpenuhi, meskipun hadis tersebut tidak mempunyai

sya>hid dan muta>bi‘.

2) Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim dalam kitab S}ah{i>h}

mereka berdua, di mana mayoritas ulama hadis menghukumi s}ah}i>h } terhadap

hadis yang diriwayatkan oleh al-Bukha>ri> dan Muslim atau salah satunya.132

3) Ibn Taimiyah menganggap hadis tersebut s}ah}i>h}.133 Begitu juga al-Alba>ni>

ketika mentah{qi>q kitab Sunan al-Nasa>i<.134

3. Hadis tentang al-‘at}iyyah sebagai pengembangan harta

ثـََنا ثـََناقَالَ َعْجَالنَ اْبنِ َعنِ َحيَْىي َحدَّ َبْكرٍ أَبَاَشَتمَ َرُجًال َأنَّ ُهرَيـْرَةَ َأِيب َعنْ َسِعيدٍ َأِيب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
َأْكثـَرَ فـََلمَّاَويـََتَبسَّمُ يـَْعَجبُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ َفَجَعلَ َجاِلسٌ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىَوالنَِّيبُّ 

اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقالَ َبْكرٍ أَبُوفـََلِحَقهُ َوقَامَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََغِضبَ قـَْولِهِ بـَْعضَ َعَلْيهِ َردَّ 
َمَلكٌ َمَعكَ َكانَ إِنَّهُ قَالَ َوُقْمتَ َغِضْبتَ قـَْولِهِ بـَْعضَ َعَلْيهِ َرَدْدتُ فـََلمَّاَجاِلسٌ َوأَْنتَ َيْشُتُمِين َكانَ 
أَبَايَاقَالَ ُمثَّ الشَّْيطَانِ َمعَ ِألَقْـُعدَ َأُكنْ فـََلمْ الشَّْيطَانُ َوَقعَ قـَْولِهِ بـَْعضَ َعَلْيهِ َرَدْدتَ فـََلمَّاَعْنكَ يـَُردُّ 
َهافـَيُـْغِضيِمبَْظَلَمةٍ ظُِلمَ َعْبدٍ ِمنْ َماَحقٌّ ُكلُُّهنَّ َثَالثٌ َبْكرٍ  َااللَّهُ أََعزَّ ِإالَّ َوَجلَّ َعزَّ لِلَّهِ َعنـْ َنْصرَهُ ِ
َايُرِيدُ َعِطيَّةٍ بَابَ َرُجلٌ فـََتحَ َوَما َااللَّهُ زَاَدهُ ِإالَّ ِصَلةً ِ َايُرِيدُ َمْسأََلةٍ بَابَ َرُجلٌ فـََتحَ َوَماَكثْـرَةً ِ ِ

َاَوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ زَاَدهُ ِإالَّ َكثْـرَةً  .ِقلَّةً ِ
Artinya:

“Ah{mad ibn H{ambal berkata: Diceritakan kepada kami oleh Yah{ya> dari ibn
‘Ajla>n, diceritakan kepada kami oleh Sa‘i>d ibn Abi> Sa‘i>d dari Abu> Hurairah,
seorang laki-laki mencacimaki Abu> Bakar sedang Nabi saw. duduk di
sampingnya, Nabi saw. kemudian mulai kaget dan tersenyum. Ketika orang

132Abu> al-Faraj ‘Abd al-Rah{ma>n ibn ‘Ali> ibn al-Jauzi> al-Qurasyi>, al-Maud}u>‘a>t, Juz. I (Cet. I;
Beirut: Da>r al-Fikr, 1386 H./1966 M.), h. 35.

133Ibn Taimiyah, al-I<ma>n (Cet. IV; Beritu: al-Maktab al-Isla>mi>, 1413 H./1993 M.), h. 110.
134Muh{ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, S}ah}i>h} wa D}a‘i>f Sunan al-Nasa>i<, Juz. XI (al-

IsKandariyah: Markaz Nu>r al-Isla>m, t.th.), h. 64.
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tersebut semakin jadi-jadi, Abu> Bakar menimpali sebagian ungkapan itu, lalu
Nabi saw. marah dan berdiri, lalu Abu> Bakar menyusulinya seraya berkata: Wahai
Rasulullah saw., dia mencacamaki diriku sedang engkau berada di sampingku,
tatkala aku menjawab sebagian caciannya engkau marah dan berdiri. Nabi saw.
menjawab: engkau bersama malaikat yang menjawab cacian itu, maka tatkala
engkau menjawab caciannya maka syetan muncul dan aku tidak mau duduk
bersama syetan, kemudian Nabi saw. berkata: Wahai Abu> Bakar, ada tiga hal
yang dianggap benar: tidak seorangpun yang dizalimi lalu dia membiarkannya
berlalu kecuali Allah memulyakannya dengan pertolongan-Nya, dan tidak
seorangpun yang membuka pintu pemberian dengan tujuan silaturrahmi kecuali
Allah melipatgandakan hartanya, dan tidak seorangpun yang membuka pintu
meminta-minta dengan tujuan memperbanyak harta kecuali Allah menjadikan
hartanya semakin sedikit”.

a. I‘tiba>r sanad

Jika ditelusuri lebih jauh tentang hadis tersebut di atas dalam al-kutub al-

tis‘ah, ditemukan ada 5 riwayat lain, yaitu 1 dalam riwayat Sunan al-Turmuz\i>, 1

riwayat dalam Sunan Abi> Da>ud dan 3 dalam Musnad Ah{mad, meskipun redaksinya

berbeda, akan tetapi kandungannya sama, meskipun ada penambahan-penambahan.

Dari 5 riwayat tersebut, semuanya dapat dijadikan sebagai sya>hid dan atau muta>bi‘

karena pada level sahabat ada tiga orang dan 4 di level ta>bi’i>n, yaitu Abu> Hurairah yang

menjadi objek kajian, Abu> Kabsyah al-Annama>ri>, ‘Abd al-Rah{ma>n ibn ‘Au>f, sedangkan

pada level ta>bi’i>n ada 4 orang, yaitu Sa‘i>d al-T{a>i>, Qa>s} penduduk Palestina, Sa‘i>d ibn al-

Musayyib. Dengan demikian, hadis tersebut mempunyai sya>hid dan muta>bi‘. Untuk lebih

jelasnya, berikut adalah skema sanad dari hadis yang menjadi objek kajian:



132
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b. Kritik sanad

1) Ah}mad ibn H}ambal bernama lengkap Ah{mad ibn Muh}ammad ibn H{ambal

ibn Hila>l. Biografinya secara lengkap telah dikemukakan sebelumnya. Di

antara gurunya adalah Bisyr ibn al-Mufad}d}al, Isma>‘i<l ibn ‘Ilyah, Sufya>n ibn

‘Uyainah, Yah{ya> ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n, Muh{ammad ibn Ja‘far, Isma>‘i>l ibn

Ibra>hi>m. sedangkan muridnya antara lain al-Bukha>ri>, Muslim, Abu> Da>ud al-

Sijista>ni>. ‘Abdullah al-Khari>bi> menilainya afd}al zama>nih. Al-‘Abba>s al-

‘Anbari> h{ujjah. Qutaibah berkata: Ah{mad ima>m al-dunya>. Al-‘Ijli>

mengatakan: Ah}mad s\iqah s\abit fi> al-h{adi>s\. Abu> Zur‘ah mengatakan bahwa

Ah{mad menghafal 1 juta hadis. Ibn Sa‘ad mengatakan Ah{mad s\iqah s\abit

s}adu>q kas\i>r al-h}adi>s\.135

2) Yah}ya > bernama lengkap Yah{ya ibn Sa‘i>d ibn Furu>kh Abu> Sa‘i>d al-Tami>mi>

al-Bas}ri> al-Qat}t}a>n. Dia lahir pada awal tahun 120 H.136 Dia dianggap

sebagai ami>r al-mu’mini>n fi> al-h{adi>s\ sebuah penghargaan tertinggi yang

disematkan ulama hadis. Dia wafat pada hari Ahad 12 S}afar 198 H. Di

antara gurunya Sulaima>n al-Taimi>, al-Auza>‘i>, Ma>lik ibn Anas, Ibn ‘Ajla>n.

sedangkan muridnya antara lain anaknya Muh{ammad ibn Yah}ya>, Ah{mad

ibn H{ambal, Ish{a>q, ‘Ali ibn al-Madi>ni>, Yah{ya> ibn Ma‘i>n.137 al-Ba>ji>

mengatakan: al-Qat}t}a>n salah satu imam hadis yang terkenal akan falalan, al-

itqa>n dan pengetahuannya tentang hadis s}ah}i>h } dan hadis sakit, al-jarh{ wa al-

135Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz I, h. 62-65. Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. I, h. 320. Ibn H{ibba>n, op. cit.,
Juz. VIII, h. 18. Abu> Muh}ammad ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi> al-Tami>mi>, Juz. II (Cet. I;
Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1271 H./1952 M.), h. 68. Selanjutnya disebut Ibn Abi> H}a>tim.

136Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. IX, h. 175.
137Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz XI, h. 190.
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ta‘di>l. Abu> H{a>tim mengatakan al-Qat}t}a>n h}a>fiz} s\iqah. Ah}mad mengatakan

lam tara ‘aini> mis\la Yah}ya> ibn Sa‘i>d.138

3) Ibn ‘Ajla>n bernama lengkap Muh}ammad ibn ‘Ajla>n al-Qurasyi> Abu>

‘Abdillah al-Madani> maula> Fa>t}imah binti al-Wali>d ibn ‘Utbah. Dia seorang

ahli ibadah, ahli fiqh dan mempunyai halaqah di Masjid Nabawi. Dia wafat

di Madinah pada tahun 148 H. atau 149 H. pada masa pemerintahan Abu>

Ja‘far al-Mans}u>r.139 Di antara gurunya Aba>n ibn S{a>lih{, Anas ibn Ma>lik, Zaid

ibn Aslam, Sa‘i>d ibn Abi> Sa‘i>d al-Maqbari>, ‘Ikrimah. Sedangkan muridnya

antara lain Bisyir ibn al-Mufad{d{al, Sufya>n ibn ‘Uyainah, Syu‘bah ibn al-

H{ajja>j, Yah{ya> ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n.140 Ibn ‘Uyainah menilainya s\iqah. Ibn al-

Muba>rak mengatakan: Lam yakun bi al-Madi>nah ah}ad asybah bi ahl al-‘ilm

min Ibn ‘Ajla>n. Ah}mad dan Yah}ya> ibn Ma‘i>n, Abu> H{a>tim dan al-Nasa>i<

menilainya s\iqah. Abu> Zur‘ah memasukkannya dalam kelompok al-s\iqa>t.141

4) Sa‘i>d ibn Abi> Sa‘i>d bernama lengkap Sa‘i>d ibn Abi> Sa‘i>d. Nama aslinya

adalah Kaisa>n al-Maqbari> Abu> Sa‘i>d al-Madani>. Biografi perawi ini telah

disebutkan sebelumnya.142 Di antara gurunya adalah Anas ibn Ma>lik, Ja>bir

ibn ‘Abdillah, Sa‘ad ibn Abi> Waqqa>s}, Abu> Hurairah, ‘A<isyah.  Sedangkan

muridnya antara lain adalah Isma>‘i>l ibn Umayyah, Ayyu>b ibn Mu>sa>, Lais\

ibn Sa‘ad, Ma>lik ibn Anas, Nujaih} Abu> Ma‘syar al-Madani>, Muh{ammad ibn

‘Ajla>n. Ah{mad menilainya laisa bih ba’s. ‘Ali ibn al-Madi>ni>, Muh{ammad

138Al-Ba>ji>, Juz. III, h. 1219. Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. IX, h. 175.
139Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXVI, h. 101-105.
140Ibid., Juz. XXVI, h. 101-105.
141Ibn Abi> H}a>tim, op. cit., Juz. VIII, h. 49.
142Untuk lebih jelasnya, lihat: Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz IV, h. 34.
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ibn Sa‘ad, al-‘Ijli>, Abu> Zur‘ah, al-Nasa>i< dan ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Yu>suf

s\iqah. Abu> H{a>tim mengatakan s}adu>q. Ya’qu>b ibn Syaibah mengatakan

bahwa hafalannya mengalami gangguan empat tahun sebelum wafatnya.143

5) Abu> Hurairah bernama lengkap ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Sakhr. Ia adalah salah

satu sahabat Nabi saw. Adapun nama aslinya banyak diperselisihkan.

Dikatakan bahwa nama aslinya adalah ‘Abd al-Rah{ma>n ibn Sakhr,

‘Abdullah ibn ‘A>’iz, Ibn ‘A>mir dan selainnya. Ia wafat pada tahun 57 H. Di

antara gurunya antara lain Nabi Muh{ammad saw., Abu Bakar, Umar, dan

lain-lain. Sedangkan murid-muridnya antara lain Ja>bir, Ibn ‘Abba>s, ‘At}a>’,

Muja>hid.

c. Kritik matan

1) Kualitas sanad

Berdasarkan kritik sanad yang telah dilakukan, tidak ditemukan masalah pada

perawi-perawinya, karena mereka dinilai s\iqah oleh kritikus hadis, sehingga dapat

dikatakan bahwa sanad hadis yang menjadi objek kajian dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, kritik matan dapat dilakukan.

2) Penelitian lafal-lafal yang semakna

Berdasarkan penelusuran terhadap hadis yang menjadi objek kajian dalam al-

kutub al-tis‘ah, ditemukan beberapa matan yang kandungannya sama dengan varian-

varian teks sebagai berikut:

a) Sunan Abi> Da>ud dengan 2 sanad dalam 1 hadis:

َنَما َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َجاِلٌس َوَمَعُه َأصْ  َحابُُه َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيِِّب أَنَُّه قَاَل بـَيـْ

143Al-Mizzi<, op. cit., Juz. X, h. 466-472.
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ُمثَّ آَذاُه الثَّالِثََة َوَقَع َرُجٌل بَِأِيب َبْكٍر َفآَذاُه َفَصَمَت َعْنُه أَبُو َبْكٍر ُمثَّ آَذاُه الثَّانَِيَة َفَصَمَت َعْنُه أَبُو َبْكرٍ 
فَانـَْتَصَر ِمْنُه أَبُو َبْكٍر 

فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه ِحَني انـَْتَصَر أَبُو َبْكٍر 
فـََقاَل أَبُو َبْكٍر أََوَجْدَت َعَليَّ يَا َرُسوَل اللَِّه 

بُُه ِمبَا قَاَل َلَك فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم نـََزَل َمَلٌك ِمْن السَّ  َماِء ُيَكذِّ
144.فـََلمَّا انـَْتَصْرَت َوَقَع الشَّْيطَاُن فـََلْم َأُكْن ِألَْجِلَس ِإْذ َوَقَع الشَّْيطَانُ 

b) Sunan al-Turmuz\i> dengan 1 riwayat:

َارِيُّ َكْبَشةَ أَبُو يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ مسَِعَ أَنَّهُ اْألَمنَّ
ُثُكمْ َعَلْيِهنَّ أُْقِسمُ َثَالثَةٌ  فَاْحَفظُوهُ َحِديثًاَوُأَحدِّ
َصَدَقةٍ ِمنْ َعْبدٍ َمالُ نـََقصَ َماقَالَ 
َهاَفَصبَـرَ َمْظَلَمةً َعْبدٌ ظُِلمَ َوَال  ِعزااللَّهُ زَاَدهُ ِإالَّ َعَليـْ
َحنَْوَهاَكِلَمةً أَوْ فـَْقرٍ بَابَ َعَلْيهِ اللَّهُ فـََتحَ ِإالَّ َمْسأََلةٍ بَابَ َعْبدٌ فـََتحَ َوَال 

ُثُكمْ  َاقَالَ فَاْحَفظُوهُ َحِديثًاَوُأَحدِّ نـَْياِإمنَّ رَبَّهُ ِفيهِ يـَتَِّقيفـَُهوَ َوِعْلًماَماًال اللَّهُ َرَزَقهُ َعْبدٍ نـََفرٍ ِألَْربـََعةِ الدُّ
فـَُهوَ َماًال يـَْرزُْقهُ وَملَْ ِعْلًمااللَّهُ َرَزقَهُ َوَعْبدٍ اْلَمَنازِلِ بِأَْفَضلِ فـََهَذاَحقاِفيهِ لِلَّهِ مُ َويـَْعلَ َرِمحَهُ ِفيهِ َوَيِصلُ 
َماًال اللَّهُ َرَزَقهُ َوَعْبدٍ َسَواءٌ فََأْجُرُمهَابِِنيَِّتهِ فـَُهوَ ُفَالنٍ ِبَعَملِ َلَعِمْلتُ َماًال ِيل أَنَّ َلوْ يـَُقولُ النـِّيَّةِ َصاِدقُ 

ِفيهِ لِلَّهِ يـَْعَلمُ َوَال َرِمحَهُ ِفيهِ َيِصلُ َوَال رَبَّهُ ِفيهِ يـَتَِّقيَال ِعْلمٍ ِبَغْريِ َمالِهِ ِيف َخيِْبطُ فـَُهوَ ِعْلًمايـَْرزُْقهُ وَملَْ 
ِفيهِ َلَعِمْلتُ َماًال ِيل َأنَّ َلوْ يـَُقولُ فـَُهوَ ِعْلًماَوَال َماًال اللَّهُ يـَْرزُْقهُ ملَْ َوَعْبدٍ اْلَمَنازِلِ بَِأْخَبثِ فـََهَذاَحقا

145.َسَواءٌ َفِوْزُرُمهَابِِنيَِّتهِ فـَُهوَ ُفَالنٍ ِبَعَملِ 

144Abu> Da>ud, op. cit., Juz. II, h. 691.
145Al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. IV, h. 562.



137

c) Musnad Ah}mad dengan 3 riwayat:

Hadis dengan teks yang sedikit berbeda.

قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ ِإنَّ يـَُقولُ َعْوفٍ ْبنَ الرَّْمحَنِ َعْبدُ 
َعَلْيِهنَّ َحلَالًِفاُكْنتُ ِإنْ بَِيِدهِ ُحمَمَّدٍ نـَْفسُ َوالَِّذيَثَالثٌ 

ُقواَصَدَقةٍ ِمنْ َمالٌ يـَنـُْقصُ َال  فـََتَصدَّ
َايـَْبَتِغيَمْظَلَمةٍ َعنْ َعْبدٌ يـَْعُفوَوَال  َااللَّهُ َرفـََعهُ ِإالَّ اللَّهِ َوْجهَ ِ ِ

َااللَّهُ زَاَدهُ ِإالَّ َهاِشمٍ َبِين َمْوَىل َسِعيدٍ أَبُووقَالَ  اْلِقَياَمةِ يـَْومَ ِعزاِ
146ر.فـَقْ بَابَ َعَلْيهِ اللَّهُ فـََتحَ ِإالَّ َمْسأََلةٍ بَابَ َعْبدٌ يـَْفَتحُ َوَال 

Hadis dengan teks yang menyebutkan asba>b al-wuru>d hadis.

َجاِلسٌ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىَوالنَِّيبُّ َبْكرٍ أَبَاَشَتمَ َرُجًال َأنَّ ُهرَيـْرَةَ َأِيب َعنْ 
َويـََتَبسَّمُ يـَْعَجبُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ َفَجَعلَ 
قـَْولِهِ بـَْعضَ َعَلْيهِ َردَّ َأْكثـَرَ فـََلمَّا

َبْكرٍ أَبُوفـََلِحَقهُ َوقَامَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََغِضبَ 
َوُقْمتَ َغِضْبتَ قـَْولِهِ بـَْعضَ َعَلْيهِ َرَدْدتُ فـََلمَّاَجاِلسٌ َوأَْنتَ َيْشُتُمِين َكانَ اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقالَ 
َمعَ ِألَقْـُعدَ َأُكنْ فـََلمْ الشَّْيطَانُ َوَقعَ قـَْولِهِ بـَْعضَ َعَلْيهِ َرَدْدتَ فـََلمَّاَعْنكَ يـَرُدُّ َمَلكٌ َمَعكَ َكانَ إِنَّهُ قَالَ 

الشَّْيطَانِ 
َحقٌّ ُكلُُّهنَّ َثَالثٌ َبْكرٍ أَبَايَاقَالَ ُمثَّ 
َهافـَيُـْغِضيِمبَْظَلَمةٍ ظُِلمَ َعْبدٍ ِمنْ َما َااللَّهُ أََعزَّ ِإالَّ َوَجلَّ َعزَّ لِلَّهِ َعنـْ َنْصرَهُ ِ

َايُرِيدُ َعِطيَّةٍ بَابَ َرُجلٌ فـََتحَ َوَما َااللَّهُ زَاَدهُ ِإالَّ ِصَلةً ِ َكثْـرَةً ِ

146Ah{mad, op. cit., Juz. IV, h. 231.
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َايُرِيدُ َمْسأََلةٍ بَابَ َرُجلٌ فـََتحَ َوَما َاَوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ زَاَدهُ ِإالَّ َكثـْرَةً ِ 147.ِقلَّةً ِ

Hadis dengan teks teks yang mendapatkan tambahan.

يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ قَالَ اْألَْمنَارِيِّ َكْبَشةَ َأِيب َعنْ 
ُثُكمْ َعَلْيِهنَّ أُْقِسمُ َثَالثٌ  قَالَ فَاْحَفظُوهُ َحِديثًاَوُأَحدِّ
َعَلْيِهنَّ أُْقِسمُ الَِّذيالثََّالثُ فََأمَّا
َصَدَقةٌ َعْبدٍ َمالَ نـَقَّصَ َمافَِإنَّهُ 
َهافـََيْصِربُ ِمبَْظَلَمةٍ َعْبدٌ ظُِلمَ َوَال  َاَوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ زَاَدهُ ِإالَّ َعَليـْ ِعزاِ
فـَْقرٍ بَابَ َلهُ اللَّهُ فـََتحَ ِإالَّ َمْسأََلةٍ بَابَ َعْبدٌ يـَْفَتحُ َوَال 
ُثُكمْ الَِّذيمَّاَوأَ  َاقَالَ فَِإنَّهُ فَاْحَفظُوهُ َحِديثًاُأَحدِّ نـَْياِإمنَّ َماًال َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ َرَزقَهُ َعْبدٌ نـََفرٍ ِألَْربـََعةِ الدُّ

اْلَمَنازِلِ بِأَْفَضلِ فـََهَذاقَالَ َحقَّهُ ِفيهِ َوَجلَّ َعزَّ لِلَّهِ َويـَْعَلمُ َرِمحَهُ ِفيهِ َوَيِصلُ رَبَّهُ ِفيهِ يـَتَِّقيفـَُهوَ َوِعْلًما
ِبَعَملِ َعِمْلتُ َمالٌ ِيل َكانَ َلوْ يـَُقولُ فـَُهوَ قَالَ َماًال يـَْرزُْقهُ وَملَْ ِعْلًماَوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ َرَزَقهُ َوَعْبدٌ قَالَ 

َال ِعْلمٍ ِبَغْريِ َمالِهِ ِيف َخيِْبطُ فـَُهوَ ِعْلًمايـَْرزُْقهُ وَملَْ َماًال اللَّهُ َرَزَقهُ َوَعْبدٌ قَالَ َسَواءٌ فََأْجُرُمهَاقَالَ ُفَالنٍ 
ملَْ َوَعْبدٌ قَالَ اْلَمَنازِلِ بَِأْخَبثِ فـََهَذاَحقَّهُ ِفيهِ لِلَّهِ يـَْعَلمُ َوَال َرِمحَهُ ِفيهِ َيِصلُ َوَال َوَجلَّ َعزَّ رَبَّهُ ِفيهِ يـَتَِّقي
ِفيهِ َفِوْزُرُمهَانِيَُّتهُ ِهيَ قَالَ ُفَالنٍ ِبَعَملِ َلَعِمْلتُ َمالٌ ِيل َكانَ َلوْ يـَُقولُ فـَُهوَ ِعْلًماَوَال َماًال اللَّهُ يـَْرزُْقهُ 
148.َسَواءٌ 

Setelah membandingkan varian-varian lafal dari 5 riwayat di atas, dapat

disimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut mengindikasikan terjadi periwayatan bi al-

ma‘na>. Di samping itu, terjadi perbedaan lafal yang signinifikan, di mana

sebagiannya ada yang panjang lebar, ada yang pendek dan ada mendapatkan

tambahan pada riwayat yang lain.

147Ibid., Juz. II, h. 436.
148Ibid., Juz. IV, h. 231.
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Jika diperhatikan secara detail, ditemukan ada dua riwayat yang sama, yaitu

riwayat Sunan al-Turmuz\i> dan riwayat terakhir Musnad Ah{mad yang terindikasi

merupakan gabungan dua hadis menjadi satu, yaitu lafal awal hadis َعَلْيِهنَّ أُْقِسمُ َثَالثٌ 
dan lafal ُثُكمْ  فَاْحَفظُوهُ َحِديثًاَوُأَحدِّ . Dengan demikian, kedua hadis tersebut dianggap

d}a‘i>f. Sedangkan riwayat Sunan Abi> Da>ud dan 2 riwayat pertama dan kedua Musnad

Ah}mad berbeda sehingga bisa dikategorikan sebagai riwayat bi al-ma‘na>.

Di samping itu, hadis tersebut kemungkinan besar mengalami tanawwu‘.

Salah satu indikatornya adalah periwayat sahabatmnya tidak sama dan riwayat

Ah}mad menyebutkan asba>b al-wuru>d hadis, sedangkan yang lain tidak

menyebutkannya.

3) Penelitian kandungan hadis

Kandungan hadis tersebut di atas, ada tiga, yaitu orang yang teraniya akan

dimulyakan oleh Allah sepanjang tidak membalasnya, orang yang memberikan

hartanya akan dibukakan rezki untuknya dan orang yang meminta-minta untuk

memperkaya diri maka dia akan merasa kekurangan. Ketiga kandungan hadis

tersebut tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Qur’an, karena pada dasarnya al-

Qur’an menganjurkan seseorang untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah,

bahkan akan dilipatgandakan 700 kali hingga tak terbatas sebagaimana dalam QS.

al-Baqarah (2): 261.

Begitu juga kandungan hadis tersebut sejalan dengan hadis-hadis Nabi saw.,

semisal Rasulullah saw. bersabda agar waspada terhadap doanya orang-orang yang

teraniaya karena antara dirinya dengan Allah tidak ada hijab/pelantara.149 Begitu

149Bunyi hadisnya adalah: نَـَها َوبـَْنيَ اِهللا ِحَجابٌ  ,<Lihat: al-Bukha>ri .اتَِّق َدْعَوَة اْلَمْظُلوِم فَِإنـََّها لَْيَس بـَيـْ op.
cit., Juz. II, h. 864.
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juga hadis tentang larangan keras Nabi saw. tentang meminta-minta dengan

sabdanya:

َا َيْسَأُل َمجْرًا فـَْلَيْسَتِقلَّ ِمْنُه أَْو لَِيْسَتْكِثْر. 150َمْن َسَأَل النَّاَس أَْمَواَهلُْم َتَكثـُّرًا فَِإمنَّ

Artinya:

“Barang siapa yang meminta harta orang lain karena ingin memperkaya diri
maka dia pada dasarnya meminta baraapi, maka kurangilah meminta-minta atau
perbanyaklah”.

Secara logika, hadis tersebut sangat masuk akal, karena seseorang yang

senantiasa membantu orang lain, tentu dirinya mempunyai pergaulan yang luas dan

disenangi orang lain, sehingga orang-orang akan membantunya atau bekerjasama

dengannya dalam masalah bisnis sehingga rezkinya semakin terbuka. Sebaliknya

seseorang yang tidak pernah merasa cukup dan suka meminta-minta kepada orang

lain, tentu dirinya akan dijauhi dan kurang dipercaya sehingga lapangan dan

jaringannya semakin tertutup dan pada akhirnya rezkinya semakin berkurang.

d. Hasil kritik hadis

Berdasarkan kritik hadis di atas, baik dari segi sanad maupun matan,

disimpulkan bahwa hadis yang menjadi objek kajian dianggap s}ah}i>h} dengan beberapa

alasan sebagai berikut:

1) Sanad dan matan hadis tersebut dianggap s}ah}i>h} karena semua unsur-unsur

kesahihan hadis terpenuhi.

2) Hadis tersebut meskipun mempunyai sya>hid, namun tidak bisa memperkuat

hadis yang menjadi objek kajian karena sya>hid dari riwayat ‘Abd al-

Rah}ma>n ibn ‘Au>f bermasalah di mana salah satu perawinya mubham/tidak

dikenal, sedangkan sya>hid dari riwayat Abu> Kabsyah al-Annama>ri>

150Muslim, op. cit., Juz. II, h. 720.
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menggabungkan dua matan hadis menjadi satu kesatuan, sehingga yang bisa

berfungsi hanyalah muta>bi‘ dari Sa‘i>d ibn al-Musayyab meskipun hadisnya

mursal, namun mayoritas menerima mursal Sa‘i>d ibn al-Musayyib.

3) Al-Alba>ni> menganggap hadis tersebut s}ah{i>h}.151 Begitu juga al-Turmuz\i>

menilai hadis tersebut sebagai h}asan s}ah}i>h}.152

4. Hadis tentang al-‘at}iyyah sebagai balasan ukhrawi

ثـََناقَالَ اْلُمثـَىنَّ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـرَنَا ثـََناقَالَ ُحمَمَّدٌ َحدَّ َعنْ ُحيَدِّثُ رِْبِعيامسَِْعتُ قَالَ َمْنُصورٍ َعنْ ُشْعَبةُ َحدَّ
َيانَ ْبنِ زَْيدِ  َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ َثَالثَةٌ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ َذرٍّ َأِيب ِإَىل َرفـََعهُ ظَبـْ

ُغُضُهمْ َوَثَالثَةٌ  َوَجلَّ َعزَّ بِاللَّهِ َفَسَأَهلُمْ قـَْوًماأََتىفـََرُجلٌ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ الَِّذينَ أَمَّاَوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ يـَبـْ
َنهُ ِبَقرَابَةٍ َيْسَأْهلُمْ وَملَْ  نَـُهمْ بـَيـْ اللَّهُ ِإالَّ بَِعِطيَِّتهِ يـَْعَلمُ َال ِسرافََأْعطَاهُ بَِأْعَقاِِمْ َرُجلٌ فـََتَخلََّفهُ َفَمنَـُعوهُ َوبـَيـْ
َلتَـُهمْ َساُرواَوقـَْومٌ أَْعطَاهُ َوالَِّذيَوَجلَّ َعزَّ  نـَزَُلوابِهِ يـُْعَدلُ ِممَّاإِلَْيِهمْ َأَحبَّ النـَّْومُ َكانَ ِإَذاَحىتَّ لَيـْ

ُلويـََتَملَُّقِين فـََقامَ رُُءوَسُهمْ فـََوَضُعوا ْدرِهِ ِبصَ فََأقْـَبلَ فـَُهزُِموااْلَعُدوَّ فـََلُقواَسرِيَّةٍ ِيف َكانَ َوَرُجلٌ آيَاِيت َويـَتـْ
ُغُضُهمْ الَِّذينَ َوالثََّالثَةُ َلهُ اللَّهُ يـَْفَتحَ أَوْ يـُْقَتلَ َحىتَّ  اْلُمْخَتالُ َواْلَفِقريُ الزَّاِين الشَّْيخُ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ يـَبـْ

153.الظَُّلومُ َواْلَغِينُّ 

Artinya:

“Al-Nasa>i< berkata: Dikabarkan kepada kami oleh Muh{ammad ibn al-Mus\anna>,
diceritakan kepada kami oleh Muh{ammad, diceritakan kepada kami oleh
Syu‘bah dari Mans}u>r berkata, saya mendengar Rib‘i> menceritakan dari Zaid ibn
Z{abya>n yang disandarkan kepada Abu> Z|arr dari Nabi saw. bersabda: Ada tiga
orang yang dicintai oelh Allah dan ada tiga yang dibenci-Nya. Adapun orang
yang dicintai Allah adalah 1) seseorang yang datang kepada suatu kaum lalu
meminta sesuatu karena Allah swt. dan tidak meminta karena kedekatan antara
mereka lalu kaum itu tidak memberinya, lalu ada seseorang yang datang
kemudian memberinya secara sembunyi-sembunyi, tidak ada yang mengetahui
pemberian itu kecuali Allah dan orang yang memberi, 2) suatu kaum yang

151Muh{ammad Na>s}ir al-Di>n al-Alba>ni>, al-Silsilah al-S}ah}i>h}ah, Juz. V (al-Riya>d}: Maktabah al-
Ma‘a>rif, t.th.), h. 271.

152Al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. IV, h. 562.
153Al-Nasa>i<, op. cit., Juz. V, h. 84.
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berjalan di malam hari hingga mereka sangat ngantuk lalu mereka tidur, lalu
seseorang di antara mereka bangun bermunajat kepadaku dan membaca ayat-
ayatku, 3) seseorang yang ikut dalam medan perang lalu bertemu musuh lalu
kelompoknya lari, akan tetapi orang tersebut menghadapkan dadanya/bertahan
hingga dia tewas atau menang. Sedangkan tiga orang yang dibenci Allah swt.
adalah orang lanjut usia melakukan perzinahan, orang miskin yang sombong dan
orang kaya yang menganiaya”.

a. I‘tiba>r sanad

Jika hadis tersebut ditelusuri dalam al-kutub al-tis‘ah maka ditemukan hadis

tersebut terdapat dalam Sunan al-Turmuz\i> dengan 2 riwayat, Sunan al-Nasa>i< dengan

2 riwayat dan Musnad Ah}mad dengan 3 riwayat.

Dari 7 riwayat tersebut, ditemukan sahabat yang meriwayatkan hadis

tersebut ada dua, yaitu Abu> Z|arr al-Gifa>ri> yang menjadi objek kajian dan ‘Abdullah

ibn Mas‘u>d. sedangkan pada level setelahnya, ada 4 ta>bi‘i>n yaitu Zaid ibn Z}abya>n,

Rib‘i> ibn H{ara>sy, Ibn al-Ah}mas dan Mut}arrif ibn ‘Abdillah. Zaid dan Rib‘i> mereka

berdua sebenarnya guru-murid pada riwayat Abu> Z|arr. Namun pada riwayat

‘Abdullah ibn Mas‘u>d, Rib‘i> menyandarkan langsung kepada sahabat dan tidak

melalui Zaid lagi.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah skema keseluruhan sanad yang terkait

dengan hadis yang menjadi objek kajian:
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b. Kritik sanad

1) Al-Nasa>i < bernama lengkap Ah{mad ibn Syu‘aib ibn ‘Ali> ibn Sina>n ibn Bah}ar

al-Kharsa>ni> Abu> ‘Abd al-Rah{ma>n al-Nasa>i<. Dia lahir di kota Nasa> tahun

215 H. Dia menuntut ilmu sejak kecil di beberapa kota antara lain

Khura>sa>n, H{ija>z, Mes}ir, ‘Ira>q, Jazi>rah dan Sya>m. Dia termasuk ulama yang

produktif dalam melahirkan karya buku, di antaranya adalah al-Sunan al-

Kubra>. Dia wafat pada hari Senin 13 S{afar 313 H. dalam usia 88 tahun.154

Di antara gurunya Hisya>m ibn ‘Amma>r, Muh{ammad ibn al-Mus\anna>,

Muja>hid ibn Mu>sa>, Yah{ya> ibn Mu>sa>, Yu>suf ibn ‘I<sa>. Muh{ammad ibn

Basya>r, Ziya>d ibn Ayyu>b.155

2) Muh{ammad ibn al-Mus\anna > bernama lengkap Muh{ammad ibn al-Mus\anna>

ibn ‘Ubaid ibn Qais ibn Di>na>r al-‘Anazi> Abu> Mu>sa> al-Bas}ri> yang dikenal al-

Zaman. Dia lahir tahun 167 H. dan wafat pada bulan Z|u> al-Qa‘dah 252 H.

Di antara gurunya adalah Abu> Mu‘a>wiyah, Ru<h} ibn ‘Iba>dah, Sa’ad al-

Qat}t}a>n, Muh{ammad ibn Ja‘far Gundar. Sedangkan muridnya antara lain al-

Nasa>i<, Abu> Zur‘ah, Abu> H{a>tim, Ibn Ma>jah, Abu> Ya‘la>. Ibn Ma‘i>n

menilainya s\iqah. Abu> H{a>tim menganggapnya s}a>lih} al-h}adi>s\ s}adu>q. al-Nasa>i<

menilainya la> ba’s bih ka>na yugayyir fi> kita>bih. al-Khat}i>b menanggapnya

s\iqah s\abit ih}tajja sa>ir al-aimmah bi h}adi>s\ih. Al-Z|ahabi> h}ujjah.156

154Sa‘ad ibn ‘Abdillah A<li> H{umaid, Mana>hij al-Muh{addis\i>n (Cet. I; al-Riya>d{: Da>r ‘Ulu>m al-
Sunnah, 1420 H./1999 M.), h. 230-240.

155Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. XIV, h. 125.
156Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz XI, h. 377. Al-Z|ahabi>, op. cit., Juz. XII, h. 123. Ibn H{ibba>n, op.

cit., Juz. IX, h. 111. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. XXVI, h. 359.
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3) Muh}ammad bernama lengkap Muh{ammad ibn Ja‘far al-Huz\ali> Abu>

‘Abdillah al-Bas}ri> yang dikenal dengan panggilan Gundar. Dia wafat pada

bulan Z|u> al-Qa‘dah 193 H. atau 194 H.157 Di antara gurunya adalah Syu‘bah

bahkan dia belajar selama 20 tahun kepada Syu‘bah, Ma‘mar ibn Ra>syid,

‘Abdullah ibn Sa‘i>d, H{usain al-Mu‘allim, Sufya>n ibn ‘Uyainah, Sufya>n al-

S|auri>. Sedangkan muridnya antara lain Ah{mad ibn H{ambal, Yah}ya> ibn

Ma‘i>n, Abu> Mu>sa> Muh}ammad ibn al-Mus\anna>, Ya‘qu>b ibn Ibra>hi>m. ‘Abd

al-Rah}ma>n ibn Mahdi> berkata: Gundar lebih s\abit dari pada saya terkait

dengan hadis Syu‘bah. Abu> H{a>tim menilai Gundar s}adu>q dan s\iqah jika

terkait dengan hadis Syu‘bah. al-‘Ijli> berkata Gundar s\iqah dan as\bat al-na>s

tentang hadis Syu‘bah.158

4) Syu‘bah bernama lengkap Syu‘bah ibn al-H{ajja>j ibn al-Warad al-‘Atki> al-

Azdi> Abu> Bast}a>m al-Wa>sit}i>. Dia pernah bermukin di Bas}rah dan Wa>sit}. Dia

lahir pada 83 H. dan wafat pada tahun 160 H. dalam usia 77 tahun.159 Di

antara gurunya adalah Anas ibn Si>ri>n, Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r, Qata>dah,

Mans}u>r ibn al-Mu‘tamar, Hisya>m ibn ‘Urwah. Sedangkan muridnya antara

lain Bisyir ibn al-Mufad{d{al, Kha>lid ibn al-H{a>ris\, Sufya>n al-S|auri>, Sulaima>n

al-A‘masy, Muh{ammad ibn Ja‘far Gundar.160Sufya>n menilai Syu‘bah

sebagai ami>r al-mu’mini>n fi> al-h}adi>s\. Muh{ammad ibn Sa‘ad mengatakan

Syu‘bah s\iqah ma’mu>n s\abit s}a>h}ib h}adi>s\ hujjah. al-H{a>kim mengatakan

Syu‘bah adalah ima>m al-aimmah fi> ma‘rifah al-h}adi>s\ bi al-Bas}rah. Yah{ya>

157Ibid., Juz. IX, h. 84-87.
158Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXV, h. 5-9. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. I, h. 472.
159Ibn H{ibba>n, op. cit., Juz. I, h. 177.
160Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz IV, h. 297.
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al-Qat}t}a>n mengatakan: saya tidak pernah melihat seseorang yang lebih baik

hadisnya dari pada Syu‘bah. al-‘Ijli> menilainya s\iqah s\abit fi> al-h}adi>s\ akan

tetapi kadang salah pada nama-nama perawi.161

5) Mans}u>r bernama lengkap Mans}u>r ibn al-Mu‘tamar ibn ‘Abdillah ibn

Rabi>‘ah ibn H}ari>s\ ibn Ma>lik ibn Rifa>‘ah ibn al-H{a>ris\ ibn Bahs\ah ibn Sali>m

al-Sulami> Abu> ‘Ita>b al-Ku>fi>. Dia wafat pada tahun 132 H.162 Di antara

gurunya adalah Ibra>hi>m al-Nakha‘i>, al-H{asan al-Bas}ri>, Kha>lid al-H{az\a>’,

Rib‘i> ibn H{ara>sy, ‘A<mir al-Syi‘bi>. Sedangkan muridnya antara lain adalah

Sufya>n al-S|auri>, Sulaima>n al-A‘masy, Syu‘bah ibn al-H{ajja>j, Abu> Ma>lik al-

Nakha‘i>. Sufya>n al-S|auri> berkata: saya tidak meninggalkan setelahku di

Ku>fah orang yang dipercaya dalam masalah hadis lebih dari Mans}u>r. al-‘Ijli>

mengatakan dia s\iqah s\abit fi> al-h}adi>s\. Yah}ya> ibn Ma‘i>n berkata: Jika

terdapat Mans}u>r dan al-A‘masy maka dahulukanlah Mans}u>r dan beberapa

penilain baik terhadapnya.163

6) Rib‘i > bernama lengkap Rib‘i> ibn H{ara>sy ibn Jah}sy ibn ‘Amar ibn ‘Abdillah

ibn Baja>d ibn Ma>lik ibn Ga>lib ibn Qat}i>‘ah Abu> Maryam al-Ku>fi>. Dia wafat

pada masa pemerintahan ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z yaitu pada tahun 101 H.

akan tetapi menurut persi lain dia wafat pada tahun 104 H.164 Di antara

gurunya adalah H{uz\aifah ibn al-Yama>n, Zaid ibn Z{abya>n, T}a>riq ibn

161Al-Mizzi>, op. cit., Juz. XII, h. 479. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. IV, h. 297-302. Al-Z|ahabi>,
Taz\kirah al-H}uffa>z}, op. cit., Juz. I, h. 193. Abu> Bakar Ah}mad ibn ‘Ali> al-Khat}i>b al-Bagda>di>, Ta>rikh
Bagda>d, Juz. IX (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.), h. 255. Ibn H}ibba>n, op. cit., Juz. VI, h. 446.
Al-Ba>ji>, op. cit., Juz. III, h. 1162. Al-Bukha>ri>, al-Ta>rikh al-Kabi>r, op. cit., Juz. IV, h. 244.

162Ibn H{ibba>n, op. cit., Juz. VII, h. 473.
163Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXVIII, h. 546-552. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. X, h. 277. Ibn

H{ibba>n, op. cit., Juz. VII, h. 473.
164Ibid., Juz. IX, h. 54-56.
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‘Abdillah, ‘Abdullah ibn Mas‘u>d, Abu> Z|arr al-Gifa>ri>, namun yang s}ahi>h}

antara keduanya terdapat Zaid ibn Z{abya>n. Sedangkan muridnya antara lain

Abu> Ma>lik al-Asyja‘i>, ‘A<mir al-Syi‘bi>, ‘Abd al-Malik ibn ‘Umair, Mans}u>r

ibn al-Mu‘tamar. Al-‘Ijli> mengatakan Rib‘i> seorang ta>bi‘i> s\iqah min khiya>r

al-na>s lam yakz\ib kaz\bah qat}. Ibn Sa‘ad mengatakan Rib‘i> s\iqah. Ibn

H{ibba>n mengelompokkannya dalam al-s\iqa>t.165

7) Zaid ibn Z}abya>n bernama lengkap Zaid ibn Z}abya>n al-Ku>fi>. Mengenai

biografinya, peniliti kesulitan melacak dalam kitab-kitab tara>jum dan

t}abaqa>t karena kitab-kitab tersebut tidak banyak memuat penjelasan

tentang Zaid ibn Z}abya>n. Adapun gurunya yang tercatat hanya satu yaitu

Abu> Z|arr al-Gifa>ri>. sedangkan muridnya juga satu yaitu Rib‘i> ibn H{ara>sy.

Al-Turmuz\i> dan al-Nasa>i< meriwayatkan satu hadis darinya. Begitu juga Ibn

H{ibba>n dan Ibn Khuzaimah memasukkannya dalam kitab s}ah}i>h }nya.166

8) Abu> Z|arr bernama lengkap Jundub ibn Jana>dah ibn Qais ibn ‘Amar ibn

Mali>l ibn S}a‘i>r ibn H{ara>m ibn ‘Affa>n Abu> Z|arr al-Gifa>ri>. Dia termasuk

orang keempat atau kelima yang masuk Islam di Mekah. Dia wafat di

Rubz\ah tahun 32 H.167 Di antara gurunya adalah Nabi Muh{ammad saw.

Sedangkan muridnya antara lain Anas ibn Ma>lik, ‘Abdullah ibn ‘Abba>s,

Zaid ibn Z}abya>n, ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Ganam, ‘At}a>’ ibn Yasa>r.168

165Al-‘Asqala>ni, op. cit., Juz III, h. 205. Al-Mizzi>, op. cit., Juz. IX, h. 54. Al-Khat}i>b al-
Bagda>di>, op. cit., Juz. VIII, h. 433. Ibn H{ibba>n, op. cit., Juz. IV, h. 240.

166Al-Mizzi>, op. cit., Juz. X, h. 81. Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. III, h. 359. Al-Bukha>ri>, al-
Ta>rikh al-Kabi>r, op. cit., Juz. III, h. 398.

167Al-Mizzi<, op. cit., Juz. XXXIII, h. 294-297.
168Ibid., Juz. XXXIII, h. 294-297.
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c. Kritik matan

1) Kualitas sanad

Berdasarkan kritik sanad yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa

sanad hadis tersebut tidak bermasalah atau dianggap s}ah}i>h} karena unsur-unsur

kaedah mayor dan minor pada sanad telah terpenuhi sehingga kritik matan dapat

dilakukan.

2) Penelitian lafal-lafal yang semakna

Penelitian terhadap matan hadis yang menjadi objek kajian, ditemukan bahwa

hadis tersebut dalam al-kutub al-tis‘ah terdapat dalam beberapa kitab sumber

dengan varian-varian lafal sebagai berikut:

a) Sunan al-Nasa>i< dengan 2 riwayat:

Hadis yang menyebutkan 3 perkara yang dibenci Allah

ُغُضـُهمْ َوَثَالثَةٌ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ َثَالثَةٌ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ َذرٍّ َأِيب َعْن  َعـزَّ اللَّـهُ يـَبـْ
َوَجلَّ 

َنهُ ِبَقرَابَةٍ َيْسَأْهلُمْ وَملَْ َوَجلَّ َعزَّ بِاللَّهِ َفَسَأَهلُمْ قـَْوًماأََتىفـََرُجلٌ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ الَِّذينَ أَمَّا نَـُهمْ بـَيـْ َوبـَيـْ
أَْعطَاهُ َوالَِّذيَوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ ِإالَّ ِبَعِطيَِّتهِ يـَْعَلمُ َال ِسرافََأْعطَاهُ بَِأْعَقاِِمْ َرُجلٌ فـََتَخلََّفهُ َفَمنَـُعوهُ 
لَــتَـُهمْ َســاُرواَوقـَــْومٌ  فـََقــامَ ُرُءوَســُهمْ فـََوَضــُعوانـَزَلُــوابِــهِ يـُْعــَدلُ ِممـَّـاإِلَــْيِهمْ َأَحــبَّ النـَّــْومُ َكــانَ ِإَذاَحــىتَّ لَيـْ

ُلويـََتَملَُّقِين  آيَاِيت َويـَتـْ
َلهُ اللَّهُ يـَْفَتحَ أَوْ يـُْقَتلَ َحىتَّ ِبَصْدرِهِ فََأقْـَبلَ فـَُهزُِموااْلَعُدوَّ فـََلُقواَسرِيَّةٍ ِيف َكانَ َوَرُجلٌ 

ُغُضُهمْ الَِّذينَ َوالثََّالثَةُ  َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ يـَبـْ
169.الظَُّلومُ َواْلَغِينُّ اْلُمْخَتالُ َواْلَفِقريُ الزَّاِين الشَّْيخُ 

169Al-Nasa>i<, op. cit., Juz. V, h. 84.
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Hadis yang tidak menyebutkan 3 hal yang dibenci Allah

:َأِيب َذرٍّ َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثَالثٌَة حيُِبـُُّهْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َعْن 
نَـُهْم َفَمنَـُعوُه فـََتَخلََّفُهْم َرُجٌل بَِأْعَقاِِْم فََأْعطَاُه َرُجٌل أََتى قـَْوًما َفَسَأَهلُْم بِاللَِّه وَملَْ َيْسأَ  َنُه َوبـَيـْ ْهلُْم ِبَقرَابٍَة بـَيـْ

ِسرا َال يـَْعَلُم ِبَعِطيَِّتِه ِإالَّ اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ َوالَِّذي أَْعطَاُه 
َلتَـُهْم َحىتَّ ِإَذا َكاَن النـَّْوُم َأَحبَّ إِ  لَْيِهْم ِممَّا يـُْعَدُل بِِه نـَزَُلوا فـََوَضُعوا رُُءوَسُهْم فـََقاَم َوقـَْوٌم َساُروا لَيـْ

ُلو آيَاِيت  يـََتَملَُّقِين َويـَتـْ
170َوَرُجٌل َكاَن ِيف َسرِيٍَّة فـََلُقوا اْلَعُدوَّ فَانـَْهَزُموا فََأقْـَبَل ِبَصْدرِِه َحىتَّ يـُْقَتَل أَْو يـُْفَتَح َلُه.

b) Sunan al-al-Turmuz\i> dengan 2 riwayat:

Hadis yang menyebutkan 3 hal yang dibenci Allah

اللَّهُ يـُْبِغُضُهمْ َوَثَالثَةٌ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ َثَالثَةٌ قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ َذرٍّ َأِيب َعْن 
َنهُ ِبَقرَابَةٍ َيْسَأْهلُمْ وَملَْ بِاللَّهِ َفَسَأَهلُمْ قـَْوًماأََتىفـََرُجلٌ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ الَِّذينَ فََأمَّا نَـُهمْ بـَيـْ فـََتَخلَّفَ َفَمنَـُعوهُ َوبـَيـْ
أَْعطَاهُ َوالَِّذياللَّهُ ِإالَّ بَِعِطيَِّتهِ يـَْعَلمُ َال ِسرافََأْعطَاهُ بَِأْعَقاِِمْ َرُجلٌ 
َلتَـُهمْ َساُرواَوقـَْومٌ  فـََقامَ رُُءوَسُهمْ فـََوَضُعوانـَزَُلوابِهِ يـُْعَدلُ ِممَّاإِلَْيِهمْ َأَحبَّ النـَّْومُ َكانَ ِإَذاَحىتَّ لَيـْ

ُلويـََتَملَُّقِين َأَحُدُهمْ  آيَاِيت َويـَتـْ
َلهُ يـُْفَتحَ أَوْ يـُْقَتلَ َحىتَّ ِبَصْدرِهِ َوأَقْـَبلَ فـَُهزُِموااْلَعُدوَّ فـََلِقيَ َسرِيَّةٍ ِيف َكانَ َوَرُجلٌ 

اللَّهُ يـُْبِغُضُهمْ الَِّذينَ َوالثََّالثَةُ 
171.الظَُّلومُ َواْلَغِينُّ اْلُمْخَتالُ َواْلَفِقريُ الزَّاِين الشَّْيخُ 

Hadis yang tidak menyebutkan 3 hal yang dibenci Allah

اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ َثَالثَةٌ قَالَ يـَْرفـَُعهُ َمْسُعودٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ 

170Ibid., Juz. III, h. 207.
171Al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. IV, h. 698.
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ُلواللَّْيلِ ِمنْ قَامَ َرُجلٌ  اللَّهِ ِكَتابَ يـَتـْ
ِمشَالِهِ ِمنْ قَالَ أُرَهُ ُخيِْفيَهابَِيِميِنهِ َصَدَقةً َتَصدَّقَ َوَرُجلٌ 
172.اْلَعُدوَّ فَاْستَـْقَبلَ َأْصَحابُهُ فَانـَْهَزمَ َسرِيَّةٍ ِيف َكانَ َوَرُجلٌ 

c) Musnad Ah{mad dengan 3 riwayat:

Hadis yang menyebutkan 3 hal yang dibenci Allah

لَُّه َأِيب َذرٍّ َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َثَالثٌَة حيُِبـُُّهْم اللَُّه َوَثَالثٌَة يـُْبِغُضُهْم الَعْن 
نَـُهْم َفَمنَـُعوُه أَمَّا الثََّالثَُة الَِّذيَن حيُِبـُُّهْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ فـََرُجلٌ  أََتى قـَْوًما َفَسَأَهلُْم بِاللَِّه وَملَْ َيْسَأْهلُْم بَِقرَابٍَة بـَيـْ

فـََتَخلََّف َرُجٌل بَِأْعَقاِِْم فََأْعطَاُه ِسرا َال يـَْعَلُم ِبَعِطيَِّتِه ِإالَّ اللَُّه َوالَِّذي أَْعطَاُه 
َلتَـُهْم َحىتَّ ِإَذا كَ  اَن النـَّْوُم َأَحبَّ إِلَْيِهْم ِممَّا يـُْعَدُل بِِه نـَزَُلوا فـََوَضُعوا رُُءوَسُهْم فـََقاَم َوقـَْوٌم َساُروا لَيـْ

ُلو آيَاِيت  يـََتَملَُّقِين َويـَتـْ
َوَرُجٌل َكاَن ِيف َسرِيٍَّة فـََلَقْوا اْلَعُدوَّ فـَُهزُِموا فَأَقْـَبَل ِبَصْدرِِه َحىتَّ يـُْقَتَل أَْو يـَْفَتَح اللَُّه َلهُ 

الثََّالثَُة الَِّذيَن يـُْبِغُضُهْم اللَُّه وَ 
173الشَّْيُخ الزَّاِين َواْلَفِقُري اْلُمْخَتاُل َواْلَغِينُّ الظَُّلوُم.

Hadis yang menyebutkan 3 hal yang dibenci Allah dalam bentuk peristiwa.

فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعنْ َعْن َأِىب َذرٍّ 
ْعُتهُ َمابـَْعدَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعَلىَأْكِذبُ َختَاُلِين َال إِنَّهُ أََما ِمْنهُ مسَِ
َعينِّ بـََلَغكَ الَِّذيَفَما

ْعَتهُ قـُْلتُ قَالَ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ َيْشنَـُؤُهمْ َوَثَالثَةٌ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ َثَالثَةٌ تـَُقولُ أَنَّكَ بـََلَغِين قـُْلتُ  َومسَِ

172Ibid., Juz. IV, h. 697.
173Ah}mad, Juz. V, h. 153.
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اللَّهُ حيُِبُّ الَِّذينَ َهُؤَالءِ َفَمنْ قـُْلتُ 
ِألَْصَحابِهِ يـُْفَتحَ أَوْ يـُْقَتلَ َحىتَّ َحنْرَهُ َهلُمْ فـَيَـْنِصبُ اْلِفَئةِ ِيف اْلَعُدوَّ يـَْلَقىالرَُّجلُ قَالَ 

َحىتَّ فـَُيَصلِّيَأَحُدُهمْ فـََيتَـَنحَّىفـَيَـْنزُِلونَ اْألَْرضَ َميَسُّواأَنْ حيُِبُّواَحىتَّ ُسرَاُهمْ فـََيطُولُ نَ ُيَساِفُرو َواْلَقْومُ 
لَِرِحيِلِهمْ يُوِقَظُهمْ 
نَـُهَمايـَُفرِّقَ َحىتَّ أََذاهُ َعَلىفـََيْصِربُ ِجَوارُهُ يـُْؤِذيهِ اْجلَارُ َلهُ َيُكونُ َوالرَُّجلُ  َظْعنٌ أَوْ َمْوتٌ بـَيـْ

اللَّهُ َيْشنَـُؤُهمْ الَِّذينَ َهُؤَالءِ َوَمنْ قـُْلتُ 
فُ التَّاِجرُ قَالَ  فُ اْلَباِئعُ قَالَ أَوْ احلَْالَّ 174.اْلُمْخَتالُ َواْلَفِقريُ اْلَمنَّانُ َواْلَبِخيلُ احلَْالَّ

Hadis yang menyebutkan 3 hal yang dibenci Allah swt. dalam bentuk cerita.

َعْن َأِيب َذرٍّ َحِديٌث َفُكْنُت ُأِحبُّ َأْن أَْلَقاُه فـََلِقيُتُه 
فـَُقْلُت لَُه يَا أَبَا َذرٍّ بـََلَغِين َعْنَك َحِديٌث َفُكْنُت ُأِحبُّ أَْن أَْلَقاَك فََأْسأََلَك َعْنُه 

َأْل فـََقاَل َقْد َلِقيَت فَاسْ 
ْعُت َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل َثَالثٌَة حيُِبـُّهُ  ْم اللَُّه َعزَّ قَاَل قـُْلُت بـََلَغِين أَنََّك تـَُقوُل مسَِ

َوَجلَّ َوَثَالثٌَة يـُْبِغُضُهْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
ي ُحمَمٍَّد َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم َثَالثًا يـَُقوُهلَا قَاَل نـََعْم َفَما َأَخاُلِين َأْكِذُب َعَلى َخِليلِ 

قَاَل قـُْلُت َمْن الثََّالثَُة الَِّذيَن حيُِبـُُّهْم اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ 
ُتْم جتَُِدوَن ِيف ِكَتاِب اللَِّه قَاَل َرُجٌل َغزَا ِيف َسِبيِل اللَِّه فـََلِقَي اْلَعُدوَّ ُجمَاِهًدا ُحمَْتِسًبا فـََقاَتَل َحىتَّ قُِتَل َوأَنْـ 

َعزَّ َوَجلَّ ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ الَِّذيَن يـَُقاتُِلوَن ِيف َسِبيِلِه َصفا 
َوَرُجٌل َلُه َجاٌر يـُْؤِذيِه فـََيْصِربُ َعَلى أََذاُه َوَحيَْتِسُبُه َحىتَّ َيْكِفَيُه اللَُّه إِيَّاُه ِمبَْوٍت أَْو َحَياةٍ 

174Ibid., Juz. V, h. 151.



152

َىل وُن َمَع قـَْوٍم فـََيِسريُوَن َحىتَّ َيُشقَّ َعَلْيِهْم اْلَكَرى أَْو النـَُّعاُس فـَيَـْنزِلُوَن ِيف آِخِر اللَّْيِل فـَيَـُقوُم إِ َوَرُجٌل َيكُ 
ُوُضوئِِه َوَصَالتِِه 

قَاَل قـُْلُت َمْن الثََّالثَُة الَِّذيَن يـُْبِغُضُهْم اللَُّه 
جتَُِدوَن ِيف ِكَتاِب اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِإنَّ اللََّه َال حيُِبُّ ُكلَّ ُخمَْتاٍل َفُخوٍر قَاَل اْلَفُخوُر اْلُمْخَتاُل َوأَنـُْتمْ 

فُ  175.َواْلَبِخيُل اْلَمنَّاُن َوالتَّاِجُر َواْلبَـيَّاُع احلَْالَّ

Setelah membandingkan varian-varian lafal dari 7 riwayat di atas, dapat

disimpulkan bahwa hadis-hadis tersebut mengindikasikan terjadi periwayatan bi al-

ma‘na>. Di samping itu, terjadi perbedaan lafal yang signinifikan, di mana

sebagiannya ada yang panjang lebar, ada yang pendek dan ada yang mendapatkan

tambahan pada riwayat yang lain.

Jika diperhatikan secara seksama, ditemukan bahwa riwayat pertama dari

Sunan al-Nasa>i<, Sunan al-Turmuz\i> dan Musnad Ah}mad sama dari segi sanad dan

matan, kecuali matan terakhir Musnad Ah{mad yang menyebutkan 3 hal yang dibenci

Allah yang isinya berbeda dengan sebelumnya, sehingga hadis tersebut diriwayatkan

secara lafz{i>, kecuali lafal terakhir tersebut. Sedangkan riwayat kedua dari Sunan al-

Nasa>i< dan Sunan al-Turmuz\i> diriwayatkan secara ma‘na> dimana lafalnya berbeda

dengan tiga riwayat sebelumnya. Sementara dua riwayat terakhir dari Musnad

Ah{mad disampaikan dalam kondisi berbeda atau tanawwu‘ dari Abu> Z|arr, bukan

tanawwu‘ dari Rasulullah saw. dengan demikian, hadis tersebut tetap dianggap satu

tanawwu‘.

Meskipun demikian, secara keseluruhan hadis tersebut tidak bertentangan

satu sama lain, karena secara subtansi, kandungannya sama.

175Ibid., Juz. V, h. 176.
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3) Penelitian kandungan hadis

Kandungan hadis di atas terkait dengan 3 hal yang dicintai Allah swt. yaitu

orang yang bersedekah secara sembunyi-sembunyi, orang yang berjihad hingga darah

penghabisan dan orang yang bangun malam di saat orang lain sedang asyik tidur,

sementara yang dibenci Allah ada tiga yaitu orang tua yang berzina, orang miskin

yang sombong dan orang kaya yang menganiaya.

Ketiga hal yang dicintai Allah swt. sesuai dengan maksud dari beberapa ayat

al-Qur’an, seperti sedekah secara sembunyi-sembunyi di mana Allah swt.

mengatakan bahwa sedekah sebaiknya disamarkan dan diberikan kepada orang

miskin dalam QS. al-Baqarah (2): 271. Begitu juga orang yang berjihad di jalan

Allah swt. lalu meninggal maka ampunan dan rahmat dari Allah jauh lebih baik

dalam QS. A<li ‘Imra>n (3): 157. Sedangkan shalat di malam hari atau tahajjud sangat

dianjurkan oleh Allah swt. dan akan diberi tempat yang terpuji seperti dalam QS. al-

Isra>’ (17): 79. Sementara ketiga orang yang dibenci Allah swt. juga sejalan dengan

ayat-ayat al-Qur’an.

Kandungan hadis tersebut sejalan dengan hadis s}ah}i>h} lainnya di mana

Rasulullah saw. mengatakan bahwa ada 7 golongan yang akan dinaungi Allah swt. di

hari kiamat kelak, salah satunya adalah orang yang bersedekah secara sembunyi-

sembunyi dan orang yang bangun malam di saat orang lain tidur sebagimana

sabdanya:
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َعٌة يُِظلُُّهْم اللَُّه ِيف ِظلِِّه يـَْومَ  َال ِظلَّ ِإالَّ ِظلُُّه َعْن َأِيب ُهرَيـْرََة َعْن النَِّيبِّ َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل َسبـْ
َلَم ِمشَالُُه َما تـُْنِفُق َميِيُنُه َوَرُجٌل ذََكَر اللََّه َخالًِيا فـََفاَضْت .....َوَرُجٌل َتَصدََّق َأْخَفى َحىتَّ َال تـَعْ 

َناُه. 176َعيـْ

Artinya:

“Dari Abu> Hurairah dari Nabi saw. bersabda: ada 7 golongan yang akan
dinaungi Allah swt. pada saat tidak ada lagi naungan kecuali naungannya,….dan
seseorang orang yang bersedekah lalu menyamarkan hingga tangan kirinya tidak
mengetahui apa yang disedekahkan tangan kanannya, dan seseorang yang
berzikir di malam hari dalam keadaan sunyi lalu meneteskan air mata”.

Sementara tiga hal yang dibenci Allah swt. merupakan sifat-sifat yang

dilarang dan dikecam oleh hadis-hadis Nabi secara umum.

Begitu juga secara logika, ketiga sifat yang dibenci Allah swt., seperti

perzinahan merupakan perbuatan yang tidak baik bagi siapapun, terlebih lagi jika

dilakukan orang tua yang seharusnya lebih sadar dan lebih mampu menahan hawa

nafsunya. Sifat sombong atau angkuh juga termasuk sifat yang tidak baik bagi

siapapun, terlebih jika dilakukan orang miskin yang secara kasat mata tidak ada

yang bisa dibanggakan. Begitu juga penganiayaan yang semestinya tidak boleh

dilakukan oleh siapapun, terlebih jika pelakunya adalah orang kaya, karena

seharusnya mereka lebih penyayang dan dermawan karena memiliki harta yang

dapat diberikan kepada orang yang membutuhkan, bukan sebaliknya.

d. Hasil kritik hadis

Berdasarkan kritik hadis di atas, baik dari segi sanad maupun matan,

disimpulkan bahwa hadis yang menjadi objek kajian dianggap s}ah}i>h} dengan beberapa

alasan sebagai berikut:

176Teks secara lengkap al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. I, h. 234 dan Muslim, op. cit., Juz. II, h. 715.
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1) Sanad dan matan hadis tersebut dianggap s}ah}i>h} karena semua unsur-unsur

kesahihan hadis terpenuhi.

2) Hadis tersebut mempunyai sya>hid yaitu ‘Abdullah ibn Mas‘u>d yang dapat

memperkuat hadis yang menjadi objek kajian, sedangkan muta>bi‘nya ada

tiga, yaitu Rib‘i> ibn H{ara>sy, Mut}arrif dan Ibn al-Ah}masi>, meskipun Ibn al-

Ah}masi> tidak bisa memperkuat hadis yang menjadi objek kajian karena dia

kategori perawi majhu>l/tidak dikenal.

3) Al-Turmuz\i> menilai hadis tersebut sebagai s}ah}i>h}.177 Meskipun Al-Alba>ni>

menganggapnya d}a‘i>f.178

177Al-Turmuz\i>, op. cit., Juz. IV, h. 698.
178Hasil tah}qi>q al-Alba>ni> terhadap kitab karya: Muh{ammad ibn ‘Abdillah al-Khat}i>b al-

Tibri>zi>, Misyka>t al-Mas}a>bi>h}, Juz. I (Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1405 H./1985 M.), h. 433.
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BAB IV

ANALISIS TERHADAP HADIS AL-‘AT{IYYAH

A. Kriteria ‘At}iyyah dalam Hadis Nabi

Sudah tersurat dalam penjelasan sebelumnya bahwa ‘at}iyyah atau lebih

dikenal dengan istilah hibah menduduki posisi yang stategis dalam pembagian harta.

Di satu sisi, ‘at}iyyah dapat memberikan rasa keadilan kepada seluruh keluarga, baik

yang masuk dalam kategori ahli waris maupun yang tidak, dan pada sisi yang lain,

‘at}iyyah dapat menjadi media dalam mempersatukan keluarga, sahabat dan sekaligus

memperkuat relasi antarsesama umat manusia.

Oleh karena posisinya yang demikian strategis dalam pembagian harta, maka

peneliti berusaha menjelaskan kriteria yang terdapat pada ‘at}iyyah sebagai berikut:

1. Al-‘Adl (Keadilan)

Kriteria utama ‘at}iyyah berdasarkan hadis Rasulullah saw. adalah rasa

keadilan, terlebih lagi jika pemberian itu ditujukan kepada anak-anak sipemberi. Hal

tersebut berlandaskan pada hadis Nabi saw. dari al-Nu‘ma>n ibn Basyi>r ketika

ayahnya memberikan sebuah pemberian kepadanya, lalu Rasulullah saw. bertanya:

1.أَْعطَْيَت َسائَِر َوَلِدَك ِمْثَل َهَذا قَاَل َال قَاَل فَاتـَُّقوا اللََّه َواْعِدُلوا بـَْنيَ أَْوَالدُِكمْ 

Artinya:

“Apakah engkau telah memberikan kepada anak-anakmu yang lain seperti
pemberianmu ini (kepada al-Nu‘ma>n)?, Basyi>r menjawab: “Tidak”, Rasulullah
saw. bersabda: Takutlah engkau kepada Allah dan berlaku adillah kepada anak-
anakmu”.

Untuk lebih memahami hadis tersebut secara komprehensif, maka penting

memperhatikan asba>b al-wuru>d hadis tersebut, yaitu peristiwa yang menimpa al-

1Abu> ‘Abdillah Muh{ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz. II (Cet. III: Beirut:
Da>r Ibn Kas\i>r, 1407 H./1987 M.), h. 914. Selanjutnya disebut al-Bukha>ri>.
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Nu’ma>n ibn Basyi>r yaitu ketika ayahnya memberikan sesuatu kepadanya, kemudian

‘Amrah binti Rawa>h}ah, istri Basyi>r komplain dengan mengatakan “Aku tidak rela

terhadap pemberian itu hingga disaksikan oleh Rasulullah saw.”, kemudian ayahnya

datang kepada Rasulullah saw. lalu berkata “Aku telah memberi harta kepada

anakku ini” Rasulullah saw. bertanya “Apakah anakmu yang lain telah engkau beri

(hal yang sama)?” lalu ayah al-Nu’ma>n menjawab “Tidak” lalu Rasulullah saw.

bersabda “Kembalilah kamu, takutlah kepada Allah dan berlaku adillah terhadap

anak-anakmu”. Lalu al-Nu’man berkata “Akhirnya ayahku pulang dan dia

membatalkan pemberiannya itu”.2

Dalam riwayat yang lain, al-Nu’ma>n berkata “Ibuku ‘Amrah binti Rawa>h}ah

meminta kepada ayahku pemberian harta untukku yaitu seorang budak (al-gula>m),

kemudian permintaan itu dipenuhi setelah hampir dua tahun, kemudian ibuku tidak

rela kalau tidak disaksikan oleh Rasulullah saw., Akhirnya ayahku membawaku

kepada Rasulullah saw. lalu menjelaskan pemberian itu, kemudian dijawab oleh

Rasulullah seperti jawaban yang telah dijelaskan sebelumnya.3

Dalam kisah yang lain, yaitu pada saat al-Nu’ma>n khutbah di kota Kufah, dia

berkata sesungguhnya ayahku datang kepada Nabi saw. dan berkata bahwa ‘Amrah

binti Rawa>h}ah melahirkan seorang putra yang kuberi nama al-Nu’ma>n dan ‘Amrah

2Ibnu Hamzah al-Husaini> al-Hanafi> al-DImasyqi>, al-Baya>n wa al-Ta’ri>f fi> Asba>b Wuru>d al-
Hadi>s\ al-Syari>f, terj. HM. Suwarta Wijaya dan Zafrullah Salim, Asbabul Wurud Latar Belakang
Historis Timbulnya hadits-hadits Rasul, Juz. I (Cet. IX; Jakarta: Kalam Mulia, 2006), h. 32.

3Abu> al-Fad}l Ah{mad ibn ‘Ali ibn H{ajar  al-‘Asqala>ni>, Fath} al-Ba>ri>, Juz. V (Beiru>t: Da>r al-
Ma’rifah, 1379 H.), h. 212. Selanjutnya disebut al-‘Asqala>ni>.
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tidak mau mengasuhnya hingga anak tersebut diberi kebun yang paling baik dari

kebunku, lalu Rasulullah saw. bertanya seperti pertanyaan di atas.4

Perbedaan riwayat tentang asba>b al-wuru>d hadis ini, dapat dikompromikan

bahwa kasus pemberian Basyi>r terhadap anaknya al-Nu’ma>n terjadi dua kali, yaitu

pemberian kebun pada saat lahir dan pemberian budak pada saat ia anak-anak.

Kebun yang telah diberikan kepada al-Nu‘ma>n diambil kembali oleh ayahnya

karena dia tidak memberikan kebun kepada anaknya yang lain. Oleh karena itu,

‘Amrah (ibu al-Nu‘ma>n) meminta kembali pemberian sebagai ganti kebun tersebut,

kemudian Basyi>r memenuhi permintaan istrinya lalu dia memberikan budak kepada

anaknya, akan tetapi ‘Amrah meminta agar pemberian itu disaksikan oleh Rasulullah

saw, agar pemberian itu tidak diambil kembali oleh ayahnya.5

Teks atau matan hadis tersebut secara umum menyampaikan tentang

kewajiban berbuat adil terhadap anak dalam masalah pemberian, sehingga jika

terjadi penyimpangan harus diluruskan oleh pihak yang berwenang.

Di samping itu, teks hadis tersebut juga dapat menimbulkan interpretasi yang

beragam dikarenakan matan hadisnya memang beraneka ragam. Sebagian hadis ada

yang menceritakan secara singkat dan sebagian yang lain ada yang panjang lebar

menceritakan kisah al-Nu‘ma>n tersebut. Oleh karena itu, secara teks hadis tersebut

dapat menimbulkan pemahaman yang beragam.

Namun secara konteks, hadis tersebut berlaku secara umum, bukan pada al-

Nu‘ma>n dan ayahnya yaitu Basyi>r saja karena indikator bahwa Rasulullah saw.

memberlakukan hadis tersebut secara umum yaitu d{ami>r plural. Di samping itu,

4Ibid., Juz. V, h. 212.
5Ibid., Juz. V, h. 212.
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kaedah بِ ابَ سْ اْألَ صِ وْ صُ ِخبُ َال ظِ افَ لْ اْألَ مِ وْ مُ عُ بِ ةُ رَ بْـ عِ لْ اَ  (penilaian itu pada keumuman lafaz,

bukan pada kekhususan sebab)6 lebih tepat diamalkan dalam hadis di atas, sehingga

meskipun sabab wuru>d al-hadis tersebut ada dan khusus berlaku untuk al-Nu‘ma>n

dan keluarganya, akan tetapi matan hadis tersebut tetap berlaku umum, yakni

mencakup semua umat Islam.

Jika hadis tersebut didekati secara ‘aqliyah, pemberian terhadap anak

seharusnya sama dengan alasan bahwa pembedaan pemberian terhadap anak akan

menimbulkan permusuhan dan kecemburuan di antara anak-anak dan dapat

menimbulkan ketidakpercayaan anak terhadap orang tua, bahkan dapat

menimbulkan pembangkangan anak terhadap orang tua, padahal mereka sama-sama

mempunyai hak terhadap harta orang tua. Hal tersebut merupakan peringatan

Rasulullah saw. kepada Basyi>r ibn Sa‘ad ketika tidak berlaku adil terhadap anaknya

dalam pemberian harta melalui sabdanya:

7.َيُسرَُّك َأْن َيُكونُوا إِلَْيَك ِيف اْلِربِّ َسَواءً أَ 

Artinya:

“Tidakkah kamu bahagia/senang jika anak-anakmu berbakti kepadamu secara
sama”

Dengan demikian, kewajiban orang tua untuk berlaku adil terhadap anaknya

karena anak juga berkewajiban berbakti kepada kedua orang tuanya. Di samping itu,

ketidaktahuan orang tua tentang siapa di antara anak mereka yang paling berjasa dan

paling mengabdi dalam hidupnya kelak.

6Syams al-Di>n Muh{ammad ibn ‘Abd al-Rah{ma>n al-Sakha>wi>, Fath} al-Magi>s\, Juz. I (Cet. I;
Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, 1403 H.), h. 262.

7Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H}ajja>j al-Naisabu>ri>, S}ah}i>h} Muslim, Juz. III (Beirut: Da>r Ih{ya>’
al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 1241. Selanjutnya disebut Muslim.
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Walaupun demikian, secara ‘aqliyah pula, perbedaan pemberian orang tua

terhadap anak dapat terjadi dengan alasan bahwa harta tersebut adalah milik mutlak

orang tua sehingga mereka berhak memberikan hartanya kepada siapa pun dalam

jumlah yang diinginkannya. Begitu juga kebutuhan anak tidak sama satu sama lain

sehingga pemberian kepada anak juga membutuhkan pembedaan sesuai dengan

kebutuhannya.

Peneliti tidak menemukan dalil naqli> qat}‘i> yang menunjukkan keharaman

mengutamakan sebagian anak, bahkan Abu> Bakar pernah memberikan 20

wasaq/gantang sebagai anak yang paling disayang dan paling dikhawatirkan miskin

pascakematiannya.8

Al-Muh}addis\u>n (ulama hadis) dalam memahami hadis tersebut beragam

dalam menginterpretasikannya. Sebagian ulama, di antaranya al-Bukha>ri>, T{aw>us, al-

S|auri>, Ah{mad ibn H{ambal dan Ish{a>q memberlakukan hadis tersebut secara tekstual

yakni wajib menyamakan pemberian terhadap anak, baik laki-laki maupun

perempuan.

Alasan mereka adalah teks hadis tersebut memerintahkan menyamakan

pemberian dan berdasarkan sebuah kaidah امٌ رَ حَ ميِْ رِ حْ التَّ َىل ى إِ دِّ ؤَ ا يُـ مَ  (sesuatu yang

menimbulkan keharaman menjadi haram) di mana ketidaksamaan pemberian

terhadap anak dapat memutus silaturrahmi, permusuhan dan pembangkangan

terhadap orang tua.9

Akan tetapi ulama beragam tentang kualitas dan kuantitas penyamaan

pemberian. Muh{ammad ibn al-H{asan, Ah{mad, Ish{a>q dan ulama yang lain menilai

8Abu> ‘Abdillah Ma>lik ibn Anas al-As}bah{i>, Muwat}t}a’ Ma>lik, Juz. II (Mesir: Da>r Ih{ya>’ al-Tura>s\
al-‘Arabi, t.th.), h. 752. Selanjutnya disebut Ma>lik.

9Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. V, h. 214.
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penyamaan tersebut harus mengikuti pembagian warisan, karena itulah hak anak

pascawafatnya orang tua. Sedangkan ulama yang lain mengatakan bahwa

penyamaan pemberian tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dengan

melihat teks hadis tersebut. Di samping itu ada hadis lain dari ‘Abdullah ibn ‘Abba>s

yang berbunyi:

10.أَْوَالدُِكْم ِيف اْلَعِطيَِّة فـََلْو ُكْنت ُمَفضًِّال َأَحًدا َلَفضَّْلت النَِّساءَ َسوُّوا بـَْنيَ 

Artinya:

“Berlaku samalah kepada anak-anak kalian dalam pemberian, andaikan aku
mengunggulkan seseorang maka aku akan unggulkan perempuan”.

Mayoritas ulama hadis menilai bahwa penyamaan pemberian itu bersifat

sunat, bukan wajib sehingga jika seseorang membedakan pemberian terhadap

anaknya maka hukumnya makruh, sehingga perintah dalam hadis tersebut bersifat

sunnah dan larangan membedakan pemberian terhadap anak bersifat makruh.11

Sementara ulama pikih dalam menanggapi hadis tersebut di atas, beragam

dalam memberikan pendapat, ada yang menganggap bahwa menyamakan pemberian

terhadap anak sebagai anjuran saja bukan kewajiban dan ada yang menilainya

sebagai kewajiban,12 sehingga haram membeda-bedakan anak dalam pemberian dan

kebaikan karena hal itu dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara

mereka atau kepada orang tua. Namun mayoritas ulama pikih sepakat sunnah

menyamakan pemberian terhadap anak dan makruh membeda-bedakannya.13

10Ah{mad ibn al-H{usain ibn ‘Ali ibn Mu>sa> al-Baihaqi>, Sunan al-Baihaqi> al-Kubra>, Juz. VI
(Makkah al-Mukarramah: Maktabah Da>r al-Ba>z, 1414 H./1994 M.), h. 177.

11Abu> al-‘Ala> Muh{ammad ‘Abd al-Rah{ma>n ibn ‘Abd al-Rah{i>m al-Muba>rakfu>ri>, Tuh{fah al-
Ah{waz\i>, Juz. IV (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiah, t.th.), h. 507-508.

12Abu> al-Wali>d Sulaima>n ibn Khalaf al-Ba>ji> al-Andlu>si>, al-Muntaqa> Syarh{ al-Muwat}t}a’, (CD-
ROM al-Maktabah al-Sya>milah), Juz. V, h. 651.

13Al-Sayyid al-Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, Juz. III (Beiru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi, t.th.), h. 544.
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Meskipun demikian, ulama pikih tetap berbeda pendapat tentang kualitas dan

kuantitas pemberian terhadap anak sebagai berikut:

1) Abu Yusuf dari mazhab al-Hanafiyah, al-Ma>likiyah dan al-Sya>fi‘iyah

(jumhu>r al-‘ulama>’) berpendapat bahwa disunnatkan menyamakan

pemberian terhadap anak, baik laki-laki maupun perempuan berdasarkan

hadis Rasulullah saw. di atas tanpa menyebutkan perbedaan laki-laki dan

perempuan dengan menganggap perintah dalam hadis tersebut bersifat

anjuran, karena seseorang bebas menafkahkan hartanya, baik kepada

keluarga atau orang lain.14

2) Al-Hana>bilah dan Muhammad dari mazhab al-Hanafiyah berpendapat

bahwa pemberian terhadap anak-anak disesuaikan dengan aturan warisan,

sehingga laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat dari perempuan.15

Dengan melihat penjelasan di atas beserta argumen-argumennya, baik dari

segi pemahaman teks dan konteks, dalil ‘aqliah dan naqliah dan pendapat para

ulama, peneliti berpandangan bahwa penyamaan pemberian terhadap anak

merupakan anjuran dengan skala besar atau sunnah muakkad. Hal tersebut

didasarkan beberapa pertimbangan. Di antaranya untuk menghindari kecemburuan

dan permusuhan dalam internal anak-anak, sekaligus untuk menghindari

pembangkangan anak terhadap orang tua karena merasa terzalimi atau dibedakan

dan keluar dari perbedaan di kalangan ulama antara ulama yang mewajibkan

14Wahbah ibn Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, Juz. V (Cet. IV; Suriah:
Da>r al-Fikr al-Mu’a>s}ir, 1418 H./1997 M.), h. 651-652. Selanjutnya disebut al-Zuhaili>.

15Ibid., Juz. V, h. 652.
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menyamakan pemberian dengan ulama yang membolehkan pemberian yang berbeda

dengan berdasar pada kaedah: بٌّ حَ تَ سْ مُ فِ الَ اخلِْ نَ مِ جُ وْ رُ اخلُْ  .16

Meskipun demikian, penyamaan pemberian tidak harus sama dalam kualitas

dan kuantitasnya, akan tetapi pemberian itu memperhatikan kebutuhan dan lapangan

kerja anak-anak, semisal anak yang sudah mapan penghasilannya tidak mesti sama

bagiannya dengan anak yang belum memiliki pekerjaan yang mapan.

Dengan demikian, jika tidak ada unsur yang membedakan antara mereka,

seperti semua anak masih kecil-kecil semua, maka pemberian harus disamakan agar

terjadi keadilan. Namun jika ada hal yang menuntut untuk dibedakan karena ada

unsur maslahatnya, maka pembedaan antara anak satu dengan yang lainnya

disesuaikan dengan kebutuhannya, seperti anak yang sudah menikah dan mempunyai

tanggungan istri dan anak, sedangkan dia termasuk orang yang membutuhkan

bantuan, maka anak tersebut boleh diberikan jatah lebih banyak. Apalagi anak yang

lain masih kecil-kecil dan belum mempunyai banyak keperluan.

Olah kerena itu, sebagian ulama menyatakan, jika seorang ayah memberikan

salah satu anaknya uang yang cukup banyak, seperti membantunya di dalam

membayarkan mahar pernikahannya, atau membayarkan uang perkulihannya, maka

seharusnya dia juga memberikan kepada anak-anaknya yang lain dalam jumlah yang

sama, tetapi, jika sebagian dari anaknya menderita cacat seperti buta atau lumpuh,

sehingga tidak bisa bekerja secara maksimal, maka dibolehkan bagi orang tua untuk

memberinya lebih dari anak-anaknya yang lain.

16Abu> Zakariya> Yah{ya> ibn Syaraf al-Nawawi>, Raud{ah al-T{a>libi>n, Juz. I (Beiru>t: Da>r al-Kutub
al-‘Ilmiah, 1421 H./2000 M.) h. 376.
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2. Al-Ahammiyah (Skala Perioritas)

Di antara karakteristik ‘at}iyyah adalah melakukan skala perioritas dalam

pemberian. Hal tersebut didasarkan pada pesan Nabi saw.:

رًاَأَحدَُكمْ اللَّهُ أَْعَطىِإَذا 17.بـَْيِتهِ َوأَْهلِ بِنَـْفِسهِ فـَْلَيْبَدأْ َخيـْ

Artinya:

“Jika salah satu di antara kalian diberikan Allah swt. rezki, maka dahulukanlah
dirimu dan keluargamu”

Dalam riwayat yang lain, Rasulullah saw. dengan tegas menyebutkan urutan-

urutan orang-orang yang didahulukan dalam masalah pemberian melalui sabdanya:

أَوْ قـَرَابَِتهِ فـََعَلىَفْضًال َكانَ فَِإنْ ِعَيالِهِ فـََعَلىَفْضًال َكانَ فَِإنْ بِنَـْفِسهِ فـَْلَيْبَدأْ َفِقريًاَأَحدُُكمْ َكانَ ِإَذا
18.ُهَناَوَهاُهَنافـََهاَفْضًال َكانَ فَِإنْ َرِمحِهِ ِذيَعَلى

Artinya:

“Jika salah satu di antara kalian fakir atau miskin, maka dahulukanlah dirimu,
jika ada kelebihanya maka utamakan keluarmu, jika masih ada kelebihannya
maka dahulukan kerabatmu atau orang yang mempunyai hubungan darah dan
jika masih ada kelebihannya maka berikan kepada sianu dan sianu”.

Asba>b al-wuru>d hadis tersebut adalah seorang Ans}a>r bernama Abu> Maz\ku>r

ingin memerdekakan budak pascakematiannya (budak mudabbar) yang bernama

Ya‘qu>b, padahal dia tidak mempunyai harta selain budak tersebut, kemudian

Rasulullah saw. memanggilnya beserta budaknya, kemudian berkata “Siapa yang

mau membelinya?”, lalu Nu‘aim membeli budak tersebut dengan harga 800 dirham.

17Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1453.
18Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad ibn Syu‘aib al-Nasa>i<, Sunan al-Nasa>i<, Juz. VII (Cet. II; H{alb:

Maktab al-Mat}bu‘ah al-Isla>miyah, 1406 H./1986 M.), h. 304. Selanjutnya disebut al-Nasa>i<. Lihat
juga: Abu> Da>ud Sulaima>n ibn al-Asy‘as\, Sunan Abi> Da>ud, Juz. II (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 421.
Selanjurnya disebut Abu> Da>ud.
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Lalu hasil penjualan tersebut diberikan kepada Abu> Maz\ku>r untuk dibagikan sesuai

dengan hadis di atas.19

Al-Nawawi> sebagaimana yang dikutip al-Mana>wi> berpendapat bahwa

perioritas nafkah seharusnya berdasarkan urutan-urutan dalam hadis, namun jika

setiap orang di atas sama-sama butuh maka yang didahulukan adalah orang yang

paling butuh dan seterusnya berdasarkan kemaslahatan masing-masing orang yang

disebutkan.20

Hadis tersebut sejalan dengan apa yang disampaikan Nabi saw. bahwa

sedekah terbaik adalah sedekah ‘an z}ahr gina>,21 yaitu sedekah yang masih

menyisahkan untuk dirinya harta yang masih mencukupi untuk kebutuhan dan

kemaslahatan diri dan keluarganya.

Sedekah ‘an z{ahri gina> dianggap sedekah paling baik karena terkadang orang

yang mensedekahkan seluruh hartanya pada umumnya menyesal atas sedekah yang

telah dilakukan atau terkadang menyesal pada saat dia sendiri membutuhkan

sedekah tersebut. Hal tersebut berbeda dengan orang yang bersedekah, namun tetap

menyisahkan harta untuk kebutuhan diri dan keluarganya.22

19Abu> al-T{ayyib Muh}ammad Syams al-H{aq al-‘Az}i>m A<ba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d Syarh} Sunan
Abi> Da>ud, Juz. X (Cet. II; Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1415 H.), h. 351.

20‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, Faid} al-Qadi>r, Juz. I (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Tija>riyah al-
Kubra>, 1356 H.), h. 426.

21Teks aslinya adalah ُر الصََّدَقِة َما َكاَن َعْن َظْهِر ِغًىن َواْبَدْأ ِمبَْن تـَُعولُ  َخيـْ (sedekah yang paling baik
adalah sedekah yang di luar dari kebutuhan dan mulailah dengan orang yang ada di sekitarmu). Lihat:
al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 518.

22Abu> Zakariya> Yah}ya> ibn Syaraf al-Nawawi>, al-Minha>j Syarh} S}ah}i>h} Muslim, Juz. VII
(Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1392 H.), h. 125. Selanjutnya disebut al-Nawawi>.
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Oleh karena itu, agar orang yang bersedekah tidak menyesal dengan sedekah

yang dilakukannya, Rasulullah saw. menyarankan agar mendahulukan مبـن تعـول atau

orang yang ada di sekitarnya yang menjadi tanggungjawabnya.

Dalam riwayat lain, Rasulullah saw. menginformasikan bahwa orang yang

bersedekah kepada orang-orang terdekatnya mendapatkan dua pahala dibanding

bersedekah kepada orang lain yang tidak ada kaitan nasab dengan orang yang

bersedekah melalui sabda Rasulullah saw.:

23.الصََّدَقُة َعَلى اْلِمْسِكِني َصَدَقٌة َوِهَي َعَلى ِذي الرَِّحِم ثِْنَتاِن َصَدَقٌة َوِصَلةٌ 

Artinya:

“Sedekah terhadap orang miskin mendapatkan satu pahala sedekah, sedangkan
sedekah terhadap keluarga yang miskin mendapatkan dua pahala, yaitu pahala
sedekah dan pahala silaturrahmi”.

Maksud dari hadis tersebut adalah motivasi bagi seseorang agar

memperhatikan kerabatnya terlebih dahulu dalam masalah nafkah, sekaligus

menjelaskan ganjaran yang amat besar bagi orang yang mengikutinya. Hal tersebut

didasarkan pada asumsi bahwa di antara kerabat ada orang wajib dinafkahi, ada yang

sunnah sehingga memberikan nafkah kepada mereka mendapatkan dua balasan yaitu

sedekah dan silaturrahmi dan sebagian lagi kerabat ada yang wajib dinafkahi karena

konsekwensi dari pernikahan atau orang-orang yang membantu dalam mengurus

rumah tangga, seperti pembantu, sopir dan sejenisnya atau orang yang membantu

dalam pekerjaan.24

23Al-Nasa>i<, op. cit., Juz. V, h. 92. Lihat juga: Abu> ‘I<sa> Muh{ammad ibn ‘I<sa> al-Turmuz\i>,
Sunan al-Turmuz\i>, Juz. III (Beirut: Da>r Ih}ya>’ al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 46. Selanjutnya disebut al-
Turmuz\i>.

24Al-Nawawi>, op. cit., Juz. VII, h. 81.
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Namun Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni> mengatakan bahwa pemberian kepada keluarga

tidak selamanya lebih baik dan lebih utama, karena bisa jadi orang lain lebih

membutuhkan dan kemanfaatannya berimbas kepada yang lain, sedangkan

keluarganya sebaliknya.25

Dari sekian banyak hadis yang diungkapkan di atas, dapat dipahami bahwa

dalam melakukan ‘at}iyyah, sebaiknya memperhatikan orang yang paling butuh dari

kalangan kerabat terlebih dahulu, kemudian orang lain yang sama butuhnya dengan

keluarga. Oleh karena itu, jika orang lain lebih membutuhkan dan kemanfaatannya

dapat menyebar kepada yang lain maka seharusnya lebih mendahulukan orang lain

ketimbang kerabat sendiri, namun jika kebutuhan dan kemanfaatan pemberian

terhadap kerabat sama dengan orang lain, maka seharusnya lebih mendahulukan

kerabat, terlebih lagi jika kerabat lebih membutuhkan dan lebih bermanfaat.

B. Urgensi ‘At}iyyah dalam Hadis Nabi

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa ‘at}iyyah memiliki keistimewaan,

baik dari sisi duniawi maupun ukhrawi, maka peneliti menganggap perlu untuk

mengungkap fungsi dan kemanfaatannya sehingga pada akhirnya akan terlihat

urgensi dari ‘at}iyyah itu sendiri berdasarkan hadis-hadis yang membahas tentang hal

tersebut. Adapun urgensi ‘at}iyyah antara lain adalah:

1. Solidaritas atau Sosial

Sebagai ibadah sosial, ‘at}iyyah dapat dijadikan sebagai bentuk solidaritas

antarsesama umat manusia yang saling membutuhkan dan saling melengkapi.

‘at}iyyah sangat dibutuhkan pada kondisi tertentu, semisal pada saat bencana alam

25Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. V, h. 219.
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seperti kebakaran, tsunami, tanah longsor, banjir dan sejenisnya atau pada saat

kemiskinan dan krisis ekonomi melanda sebuah masyarakat, wilayah bahkan negara

sekalipun.

‘At}iyyah atau dalam bahasa pasarnya adalah bantuan atau hibah hampir pasti

selalu ada dan dominan dikala terjadi bencana. Negara semaju Jepang membutuhkan

bantuan uluran tangan dari negara-negara yang lain pada saat ditimpa musibah

tsunami, terlebih lagi jika negara yang terkena musibah termasuk negara

berkembang seperti Indonesia, apatah lagi negara miskim, seperti negara-negara di

Afrika.

Kemiskinan muncul karena beberapa faktor, di antaranya ketidakmampuan

bekerja, kegagalan dalam usaha, pengangguran dan kemalasan, atau ketidaktahuan

mencari pekerjaan dan lain-lain. Faktor-faktor tersebut sebagian dapat dihilangkan

oleh orang-orang yang mempunyai harta benda, semisal menghilangkan

pengangguran dengan membuka lapangan kerja, menghilangkan kebodohan dengan

membiayai pendidikannya atau membuat pendidikan keterampilan.26

Dengan demikian, jika kemiskinan dan perbedaan pendapatan merupakan

sunnatullah, maka menghilangkan sebab-sebab kemiskinan dan membantu orang-

orang miskin merupakan sunnatullah juga. Padahal dalam salah satu ayat al-Qur’an,

Allah swt. berfirman bahwa tidak satupun makhluk yang melata di muka bumi ini

yang tidak mempunyai rezki.27

Oleh karena itu, Allah menciptakan segala kebutuhan makhluk-Nya dan

mengajarkan bagaimana cara mendapatkannya, bahkan Allah swt. mewajibkan

26Muh}ammad Rasyi>d ibn ‘Ali> Rid}a>, al-Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m/Tafsi>r al-Mana>r, Juz. II
(Mesir: al-Haiah al-Mis}riyyah al-‘A<mmah li al-Kita>b, 1990 M.), h. 368.

27Lihat QS. al-An‘a>m (6): 38.
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zakat, mewajibkan infak kepada keluarga yang menjadi tanggungannya,

menganjurkan hibah, hadiah dan sedekah yang terangkum dalam ‘at}iyyah karena

Allah swt. menginginkan setiap orang mempunyai kepekaan sosial yang tinggi dan

mendekatkan status sosial setiap individu masyarakat yang menganga dan melebar

yang terkadang muncul karena kebakhilan orang-orang kaya atau monopoli mereka

terhadap kehidupan duniawi, sekaligus realisasi janji Allah swt. kepada makhluk-

Nya yang melata di muka bumi ini.

Meskipun demikian, orang yang dibantu harus berusaha melepaskan diri dari

segala bantuan orang lain agar tidak terbiasa dan rela hidup hanya dengan bantuan

orang lain tanpa ada usaha mereka sendiri. Hal tersebut tercermin dari ungkapan

Nabi saw. bahwa tangan di atas atau menjadi donator lebih baik dari pada tangan di

bawah atau menjadi konsumen gratis.28

Bahkan dalam salah satu riwayat, Rasulullah saw. pernah menyuruh setiap

orang memberikan harta kepada orang yang memintanya atas nama Allah dan

membalas kebaikan orang yang berbuat baik kepadanya.

تَـَعاَذ بِاللَِّه فََأِعيُذوُه َوَمْن َمِن اسْ : لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ صَ َرُسْوُل اهللا قَاَل: قَالَ اْبِن ُعَمَر َعْبِد اهللا َعِن 
، فَِإْن ملَْ جتَُِدوا َما ُتَكاِفُئوُه إِلَْيُكْم َمْعُروفًا َفَكاِفُئوهُ َصَنعَ بِاللَِّه فََأْعطُوُه َوَمْن َدَعاُكْم فََأِجيُبوُه َوَمْن َسَألَ 

29َقْد َكافَْأُمتُوُه.ُكمْ ا أَنَّ وْ رَ ، فَاْدُعوا َلُه َحىتَّ تَـ بِهِ 

Artinya:

“Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa
yang meminta perlindungan atas nama Allah maka lindungilah, barang siapa

28Teks hadisnya lihat: ٌر ِمَن اْلَيِد السُّْفَلى اْلَيُد اْلُعْلَيا َخيـْ (tangan di atas lebih baik dari pada tangan di
bawah. al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 67.

29Abu> Da>ud, op. cit., Juz. I, h. 524. Al-Nasa>i<, op. cit., Juz. V, h. 82. Dan Ah}mad, op. cit., Juz.
II, h. 68.
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yang meminta atas nama Allah maka berikanlah, barang siapa yang mengundang
kalian maka penuhilah, dan barang siapa yang berbuat baik kepada kalian maka
balas kebaikannya, jika kalian tidak menemukan sesuatu yang dipakai
membalasnya maka doakanlah sehingga kelian kelihatan telah membalasnya”.

Dalam konteks adat istiadat Sulawesi Selatan secara khusus dan Sulawesi

secara umum, apa yang diungkapkan dalam hadis di atas sejalan dengan kearifan

lokal di mana setiap kegiatan yang melibatkan masyarakat ikut dalam kegiatan

tersebut, bantuan mereka dalam bentuk materi atau tenaga selalu dibalas dengan

balasan, meskipun secara kuantitas pemberian dan balasan tidak sama.

Contoh konkrit misalnya adalah kegiatan khitan atau sunnatan, setiap orang

yang datang membawa beras atau uang akan dibalas oleh tuan rumah dengan

bingkisan yang terkadang berisi makanan ringan. Bahkan secara umum bahasa di

Sulawesi tidak mengenal ungkapan terima kasih ketika diberi bantuan materi oleh

orang lain karena pada dasarnya balasan tersebut langsung dibalas dengan balasan

tertentu.

Hadis di atas juga menyampaikan bahwa setiap orang tidak dipaksa

membalas pemberian dalam bentuk materi dengan materi pula, akan tetapi hadis di

atas mengajarkan paling tidak membalas setiap pemberian dengan doa sebagai

bentuk balasan kebaikan orang yang telah membantu.

2. Media Silaturrahmi

‘at}iyyah menempati posisi strategis dalam membina persatuan dan kesatuan.

Hal tersebut tercermin dari ungkapan Nabi saw.:

َتَصاَفُحوا َعْن َعطَاِء ْبِن َأِيب ُمْسِلٍم َعْبِد اللَِّه اْخلُرَاَساِينِّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 
30.تـََهاَدْوا َحتَابُّوا َوَتْذَهْب الشَّْحَناءُ َيْذَهْب اْلِغلُّ وَ 

30Ma>lik, Juz. II, h. 908.
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Artinya:

“Dari ‘At}a>’ ibn Abi> Muslim ‘Abdullah al-H{ura>sa>ni> berkata, Rasulullah saw.
be0rsabda: Saling berjabattanganlah kalian! karena jabat tangan dapat
menghilangkan penyakit tua dan saling memberi hadiahlah kalian, maka kalian
akan saling menyayangi dan menghilangkan permusuhan dan percekcokan”.

‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi> ketika menjelaskan hadis tersebut mengungkapkan

bahwa saling memberi satu sama lain dianjurkan agama karena dapat meningkatkan

dan menumbuhkan kasih sayang dan saling mencintai antarsesama umat Islam,

maupun sesama umat beragama, karena jika hubungan itu tidak meningkat maka

akan berkurang seiring berlalunya waktu,31 atau bisa jadi saling memberi

antarsesama memunculkan rasa kasing sayang Allah swt. terhadap hambanya karena

perasaan cinta dan kasing sayang yang didasari azas kamanusiaan dan persaudaraan

menjadi salah satu indikator keimanan seseorang. Hal tersebut terungkap melalui

sabda Nabi saw.:

حيُِبُّ َماِألَِخيهِ حيُِبَّ َحىتَّ َأَحدُُكمْ يـُْؤِمنُ َال قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ أََنسٍ َعنْ 
32.لِنَـْفِسهِ 

Artinya:

“Dari Anas ra. dari Nabi saw. bersabda: Tidak beriman seorang di antara kalian
hingga mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri”.

Dengan demikian, saling memberi sangat dianjurkan karena menjadi salah

satu media silaturrahmi yang dapat memperkuat hubungan kasih sayang, sekaligus

menghilangkan kedengkian dalam masyarakat, di mana fungsi silaturrahmi sendiri

dapat memperlancar dan memperbanyak rezki dan memanjangkan umur

sebagaimana sabda Nabi saw.:

31‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, op. cit., Juz. III, h. 271.
32Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. I, h. 14 dan Muslim, op. cit., Juz. I, h. 67.
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أَنْ َسرَّهُ َمنْ يـَُقولُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ قَالَ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ َماِلكٍ ْبنِ أََنسِ َعنْ 
33.َرِمحَهُ فـَْلَيِصلْ أَثَرِهِ ِيف لَهُ يـُْنَسأَ أَوْ رِْزِقهِ ِيف َلهُ يـُْبَسطَ 

Artinya:

“Dari Anas ra. berkata, Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda: Barang siapa
yang bergembira dibentangkan rezkinya dan menangguhkan kematiannya maka
lakukanlah silaturrahmi”.

Hadis tersebut terkesan berlawanan dengan QS. al-A‘ra>f/7: 34 yang

mengatakan bahwa bahwa setiap umat mempunyai ajal dan jika ajal mereka telah

datang maka mereka tidak dapat menundanya maupun memajukannya. Begitu juga

rezki seseorang telah ditentukan dan ditetapkan sejak dalam kandungan ibu saat

berusia 120 hari,34 sedangkan hadis di atas menginformasikan bahwa rezki dapat

diperbanyak dan kematian dapat ditunda.

Al-Nawawi> mengutip pendapat para ulama dalam menjawab permasalahan

tersebut dengan mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bertambah umur adalah

umurnya berberkah, mendapatkan taufiq dalam melaksanakan segala ketaatan,

mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang bermanfaat di akhirat kelak dan menjaga

amal perbuatannya dari kesia-siaan.35

Sebagian lagi menjawab bahwa maksud dari perpanjangan umur dan

penambahan rezki adalah apa yang tampak bagi para malaikat atau apa yang tertulis

pada al-lauh} al-mah}fu>z } bahwa umurnya adalah 60 tahun kecuali jika dia menjaga

silaturrahmi maka ditambah 40 tahun misalnya dan Allah swt. sudah mengetahui apa

yang akan terjadi pada orang tersebut.36 Hal itulah yang dimaksudkan dengan ayat

33Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 728 dan Muslim, op. cit., Juz. IV, h. 1982.
34Hadisnya secara lengkap dapat dilihat: al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. III, h. 1174.
35Al-Nawawi>, op. cit., Juz. XVI, h. 114.
36Ibid., Juz. XVI, h. 114.
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“Allah menghapus apa yang dikehendakinya dan menetapkan apa yang

dikehendakinya pula”.37 Maksudnya, jika hal tersebut dinisbatkan kepada Allah swt.

maka mustahil terjadi penambahan, namun jika dinisbatkan pada apa yang diindra

makhluk maka hal tersebut tampak terjadi penambahan umur atau rezki.

Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa maksud dari penambahan

umur adalah kenangan yang baik dan indah terhadap dirinya masih tetap

pascakematiannya, sehingga terkesan orang tersebut belum meninggal.38

Terlepas dari beragam pendapat ulama di atas dan pengetahuan Allah dan

makhluknya terhadap terjadi penambahan umur dan rezki bagi orang yang menjaga

silaturrahmi, peneliti cenderung berpendapat bahwa seseorang yang menjaga

hubungannya dengan orang lain sangat terbuka baginya informasi dan lapangan kerja

yang didapatkan dari para koleganya sehingga rezkinya semakin luas dan semakin

bertambah. Begitu juga orang yang menjaga silaturrahminya dengan orang lain dapat

membuka akses tentang kesehatan, pengobatan dan pasilitas lain yang

mempermudah dirinya untuk mendapatkan informasi tentang kesehatan atau

pengobatan sehingga sakit yang dideritanya dapat ditangani dengan cepat dan tepat.

Sebaliknya orang yang tidak mempunyai silaturrahmi dengan orang lain,

maka sulit baginya mendapatkan kesempatan dan informasi, baik terkait dengan

rezki maupun terkait dengan kesehatan, sehingga dia seringkali ketinggalan

kesempatan atau bahkan kehilangan kesempatan yang pada akhirnya membawanya

pada kesengsaraan, penderitaan dan kematian yang lebih cepat.

37QS. al-Ra‘d (13): 39.
38A-Nawawi>, op. cit., Juz. XVI, h. 114.
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Oleh karena itu, jika kasing sayang yang muncul dari silaturrahmi yang

diakibatkan ‘at}iyyah tetap terjaga dalam masyarakat, maka hal tersebut akan

membawa pada persatuan, toleransi dan kehidupan yang dinamis, harmonis dan

humanis dengan mengedapankan asas ketuhanan dan kemanusiaan.

Untuk merealisasikan silaturrahmi tersebut, Rasulullah saw. menerima hadiah

atau pemberian dari berbagai pihak. Nabi saw. seringkali menerima pemberian dari

sahabat dan masyarakat pada saat itu. Di antaranya, Nabi saw. menerima pemberian

dari sahabatnya dan masyarakat Islam yang lain.

Begitu juga Nabi saw. menerima pemberian dari kalangan non muslim,

seperti pemberian dari Kisra raja Persia, Kaisar raja Romawi dan dari beberapa

kerajaan.39 Di samping itu, Nabi saw. menerima pemberian meskipun hadiahnya

tidak banyak ataupun mewah. Bahkan ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b pernah ditegur

Rasulullah saw. hanya karena tidak menerima pemberian darinya dengan alasan

masih ada orang yang lebih butuh darinya, lalu Rasulullah saw. bersabda:

ـــُر ُمْشـــِرٍف َوال َســـاِئٍل َفُخـــْذهُ َشـــْيٌئ َجـــاَءَك ِمـــْن َهـــَذا اْلَمـــاِل َذا إِ ُخـــْذُه  َوَمـــا َال فَـــال تـُْتِبْعـــُه َوأَنْـــَت َغيـْ
40نـَْفَسَك.

Artinya:

“Ambillah harta tersebut, jika datang kepadamu apapun dari harta ini sedang
kamu tidak menampakkan dan tidak meminta maka ambillah hartamu dan jika
sebaliknya maka janganlah ikuti hawa nafsumu”.

Apa yang ditegurkan Rasulullah saw. tersebut kemudian diaplikasikan ‘Umar

ibn al-Khat}t}a>b kepada ‘Abdullah ibn al-Sa‘di> pada masa pemerintahannya. ‘Umar

melakukan klarifikasi kepada ibn al-Sa‘di> kabar tentang dirinya yang banyak

39Lihat: Ah}mad, Juz. I, h. 145.
40Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 536 dan Muslim, op. cit., Juz. II, h. 723.
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mengurusi harta benda orang lain, namun jika diberi gaji dari pekerjaan tersebut, dia

enggan menerimanya. Lalu ibn al-Sa‘di> menjawab bahwa kabar tersebut benar,

‘Umar kemudian bertanya: “Apa sebenarnya yang kamu inginkan?”. Ibn al-Sa‘di>

menjawab bahwa sebenarnya dirinya sudah mempunyai beberapa kuda, beberapa

budak dan termasuk orang kaya, sehingga dirinya menginginkan gaji dari

pekerjaannya tersebut agar bernilai sedekah bagi kaum muslimin. Kemudian

menyarankan agar jangan melakukan hal tersebut lagi (menolak gaji) karena apa

yang diinginkan Ibn al-Sa‘di> juga sama dengan yang diinginkan dirinya dengan

meminta Nabi saw. memberikan kepada orang yang lebih butuh.41

Hadis tersebut di atas tidak dimaksudkan sebagai bentuk ketidakpedulian

terhadap orang yang lebih butuh, akan tetapi dimaksudkan sebagai bentuk

pemberian hak kepada orang yang berhak menerimanya. Hadis tersebut juga

dimaksudkan agar setiap orang membagikan sendiri harta penghasilannya kepada

orang yang lebih membutuhkan, karena hal tersebut lebih menghilangkan sifat

ketamakan dan karakusan karena harta telah ada dalam genggamannya, ketimbang

harta tersebut masih ada pada orang lain.42

Di samping itu, peneliti lebih cenderung memahami bahwa teguran Nabi saw.

terhadap ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b terkait dengan etika antarsesama makhluk, karena

seseorang yang menolak pemberian orang lain tentu akan menimbulkan perasaan

tidak enak pada orang yang memberi, sehingga terkadang muncul kecurigaan pada

orang tersebut sehingga muncul ketidaksenangan seakan dirinya tidak dihormati

41Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. VI, h. 2620.
42Al-‘Asqala>ni>, op. cit., Juz. XIII, h. 152.
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atau dilecehkan dengan menolak pemberiannya, padahal tidak ada kaitan dengan

urusan yang lain atau maksud tertentu dari pemberian tersebut.

Jika hal tersebut dilakukan maka dapat menimbulkan preseden buruk dalam

tatanan kehidupan masyakarat, karena akan muncul sifat saling mencurigai dan

saling membenci, padahal salah satu dari urgensi ‘at}iyyah adalah bagaimana

menciptakan silaturrahmi yag dapat menumbuhkan perasaan saling menyayangi dan

menjaga persatuan.

Beda halnya jika orang yang diberi memiliki posisi tertentu yang ada

kaitannya dengan orang yang memberi, baik dalam masalah hukum, bisnis dan

sejenisnya atau dalam istilah hukum adalah gratifikasi, maka orang yang diberi tidak

diperkenankan menerima pemberian dari siapapun yang ada kaitannya dengan

kedudukan dan posisi dirinya.43

3. Strategi Agama

Di antara orang yang seringkali diberikan ‘at}iyyah dalam hadis adalah orang

yang masih lemah keimanannya. Nabi saw. melakukan hal tersebut agar mereka

yang lemah keimanannya tetap memeluk agama Islam dan merasa diperhatikan oleh

saudara muslim yang lain. Oleh karena itu, Nabi saw. terkadang memberikan

‘at}iyyah kepada umat Islam yang lemah dan pada sisi yang lain, Nabi saw. tidak

memberikannya kepada umat Islam yang kuat, meskipun satu suku.

Dalam salah satu riwayat, Sa‘ad pernah bertanya sebagai nada protes kepada

Rasulullah saw. ketika Nabi memberikan pemberian kepada sekelompok orang

43Hal itulah yang diungkapkan ‘Umar ibn ‘Abd al-‘Azi>z dengan mengatakan bahwa
pemberian yang dilakukan pada masa Nabi saw. memang bernilai hibah atau pemberian, sedangkan
pemberian yang dilakukan pada masanya (‘Umar) sudah bernilai risywah (sogok) karena ditujukan
untuk mendapatkan kemudahan, keringanan, keuntungan dan imbalan dari orang yang diberi karena
posisinya. Lihat: al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 916.
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kecuali satu orang. Menurut Sa‘ad, satu orang tersebut jauh lebih layak

mendapatkan pemberian dari Nabi saw. karena keislamannya yang kuat dan paling

saleh dari kelompok tersebut, akhirnya Sa‘ad bertanya kepada Nabi saw.: “Ada apa

denganmu wahai Rasulullah saw.?, sungguh aku melihatnya sebagai seorang

mukmin atau muslim yang baik”. Akan tetapi Rasulullah tidak menggubris nada

protes Sa‘ad. Sa‘ad kemudian mengulangi pertanyaannya hingga tiga kali dan pada

akhirnya Nabi saw. bersabda:

رُُه َأَحبُّ ِإَيلَّ ِمْنُه َخمَاَفَة َأْن َيُكبَُّه اللَُّه ِيف النَّارِ ِإينِّ َألُْعِطي الرَّ دُ عْ سَ ياَ  44.ُجَل َوَغيـْ

Artinya:

“Wahai Sa‘ad, sesungguhnya aku akan memberikan orang-orang tersebut,
padahal yang lain lebih aku senangi, karena khawatir Allah swt.
memanggangnya dalam api neraka”.

Al-Nawawi> mengungkapkan maksud dari ungkapan Nabi saw. tersebut

dengan mengatakan bahwa Nabi saw. akan memberikan pemberian kepada orang

yang dikhawatirkan murtad karena keimanannya masih sangat lemah, sedangkan

laki-laki yang dianggap saleh oleh Sa‘ad tidak mendapatkan ‘at}iyyah dari Nabi saw.

karena Nabi saw. mengetahui keteguhan hati dan kemantapan imannya. Pengabaian

Nabi saw. terhadap seseorang yang diduga kuat imannya oleh Sa‘ad bukan berarti

Nabi saw. menghina orang tersebut atau menganggap agamanya belum sempurna

atau menyia-nyiakannya.45

Hal yang sama juga dilakukan Nabi saw. kepada sekelompok kaum Ans}a>r

yang tidak mendapatkan pembagian harta gani>mah/rampasan perang Hawa>zin,

sedangkan sekelompok Quraisy diberi 100 unta. Kelompok Ans}a>r tersebut kemudian

44Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. I, h. 18 dan Muslim, op. cit., Juz. I, h. 132.
45Al-Nawawi>, op. cit., Juz. II, h. 180.
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berkata: “Semoga Allah swt. mengampuni Rasulullah saw. yang memberikan harta

gani>mah kepada Quraisy dan tidak membagikannya kepada kita, padahal pedang-

pedang kita yang menetaskan darah-darah musuh”. Ungkapan tersebut sebagai

protes atas kecurigaan terhadap ketidakadilan Nabi saw. dalam pembagian gani>mah.

Pada saat mendengar ungkapan tersebut, Rasulullah saw. mengumpulkan mereka di

suatu tempat dan menanyakan tentang apa yang didengarnya. Setelah mendapatkan

jawaban dari pembesar Ans}a>r, Rasulullah saw. kemudian bersabda:

رَِحاِلُكمْ ِإَىل َوتـَْرِجُعوابِاْألَْمَوالِ النَّاسُ يَْذَهبَ َأنْ تـَْرَضْونَ أََماِبُكْفرٍ َعْهُدُهمْ َحِديثٌ رَِجاًال أُْعِطيِإينِّ 
َقِلُبونَ َمافـََواللَّهِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ِبَرُسولِ  رٌ بِهِ تـَنـْ َقِلُبونَ ِممَّاَخيـْ اللَّهِ َرُسولَ يَابـََلىقَالُوابِهِ يـَنـْ

46.َرِضيَناَقدْ 

Artinya:

“Sesungguhnya aku memberikan (gani>mah) kepada sekelompok orang Quraisy
yang baru masuk Islam, apakah kalian tidak rela orang-orang pergi dengan
membawa harta rampasan sedangkan kalian pulang ke rumah bersama
Rasulullah saw., demi Allah, apa yang kalian bawa pulang lebih baik dari pada
apa yang mereka bawa pulang” lalu kaum Ans}a>r menjawab: “Benar wahai
Rasulullah saw., kami rela (dengan keputusan ini)”.

Startegi agama yang diperlihatkan Nabi saw. dalam membagikan gani>mah

bukan hanya berlaku kepada umat Islam yang lemah imannya, akan tetapi juga

diberikan kepada orang non Islam yang memungkinkan masuk Islam dengan cara

membantu kebutuhan hidupnya. Hal tersebut dapat dilihat dalam QS. al-Taubah/9:

60, Allah telah menjelaskan bahwa ada delapan kelompok yang berhak menerima

zakat. Diantaranya adalah muallaf yaitu orang yang masih lemah keimanannya, agar

46Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. III, h. 1147.
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mereka tetap memeluk Islam dan orang yang dibujuk hatinya agar bergabung dengan

Islam atau menahan diri untuk tidak mengganggu umat Islam.47

Namun pada masa pemerintahan ‘Umar, orang-orang kafir tidak lagi

mendapatkan zakat sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah dan Abu>

Bakar dengan alasan bahwa kondisi umat Islam pada masanya telah kuat dan

stabilitas pemerintahan semakin kokoh.

Menurut ‘Umar, muallaf dari kelompok kafir hanya berhak menerima zakat di

kala Islam masih lemah, akan tetapi jika alasan itu sudah tidak ada (Islam sudah

kuat) maka mereka tidak berhak lagi. Keputusan ‘Umar ini berdasarkan penalaran

ijtihad tah}qi>q al-mana>t} (memperjelas dan merealisasikan alasan hukum syariat) yang

tidak bersentuhan langsung dengan teks.48 Keputusan ijtihad ‘Umar tidaklah

bertentangan dengan nash al-Qur’an dan tidak menggugurkan hukum muallaf dari

kelompok penerima zakat, melainkan hanya merupakan penerapan hukum untuk

suatu kondisi dan pada saat tertentu karena ada maslahah yang perlu dicapai.

Sedangkan muallaf dari golongan Islam tetap mendapatkan zakat.49

Dengan demikian, ‘at}iyyah juga dapat berfungsi sebagai alat untuk menarik

seseorang masuk ke dalam Islam, sekaligus mempertahankan seseorang yang masih

lemah imannya agar tetap memeluk agama Islam, akan tetapi disertai usaha

meningkatkan keimanan mereka. Model pemberian sesuatu kepada seseorang agar

47Wahbah ibn Mus}t}afa> al-Zuhaili<, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-
Manhaj, Juz. X (Cet. II; Damsyiq: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1418 H.), h. 259.

48Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bin al-Khattab (Jakarta: Rajawali, 1991), h. 138.
49H. M. Atho Mudzhar, Membaca Gelombang Ijtihad (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998

M.), h. 44.
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mengikuti agama sipemberi juga dilakukan oleh agama lain, khususnya dalam

menjalankan misi dakwahnya, sebagaimana yang dilakukan para misionaris.

4. Pengembangan Harta

Di antara urgensi ‘at}iyyah yang terungkap dalam hadis Nabi saw. adalah

pengembangan harta itu sendiri atau dalam bahasa agama seringkali diungkapkan

sebagai berkah. Hal tersebut terdapat dalam salah satu sabda Nabi saw.:

َا ِصَلًة ِإالَّ  َا َكثْـرَةً َوَما فـََتَح َرُجٌل بَاَب َعِطيٍَّة يُرِيُد ِ َا  زَاَدُه اللَُّه ِ ، َوَما فـََتَح َرُجٌل بَاَب َمْسأََلٍة يُرِيُد ِ
َا ِقلًَّة. 50َكثْـرًَة ِإالَّ زَاَدُه اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِ

Artinya:

“Tidak seorangpun membuka pintu pemberian yang bertujuan untuk
silaturrahmi kecuali Allah swt. menambahkan lebih banyak lagi pada harta
bendanya, dan tak seorangpun yang membuka pintu meminta-minta yang
bertujuan untuk memperbanyak harta kecuali Allah swt. menjadikan hartanya
semakin sedikit”.

Al-Mala> ‘Ali> al-Qa>ri> ketika menjelaskan hadis tersebut mengungkapkan

bahwa seseorang yang bertujuan menyambung silaturrahmi dengan kelurganya (s}ilah

li al-qara>bah) atau dengan orang lain agar lebih dekat (s}ilah li al-qurbah) dengan cara

saling memberi, hartanya akan diberi keberkahan, baik berkah lahiriyah yang tampak

oleh panca indera atau berkah maknawiyah yang hanya dapat dirasakan dan

membuat hati menjadi tenang.51

Sebaliknya, jika seseorang hanya ingin meminta-minta dengan tujuan

memperbanyak harta, maka dia hanya akan merasa kekurangan karena Allah

menghilangkan berkah pada hartanya dan pada akhirnya dia selalu bergantung

50Abu> ‘Abdillah Ah}mad ibn H}ambal, Musnad Ah{mad ibn H{ambal, Juz. II (Cet. I; Beirut:
‘A<lam al-Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 436. Selanjutnya disebut Ah{mad.

51Nu>r al-Di>n al-Mala> ‘Ali> al-Qa>ri>, Mirqa>h al-Mafa>ti>h} Syarh} Misyka>h al-Mas}a>bi>h}, Juz. XIV
(Beirut: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 405.



181

kepada orang lain sehingga hatinya dipenuhi oleh kemiskinan yang dikhawatirkan

Rasulullah saw. menjadikannya kufur.52 Itulah sebabnya, Hisya>m ibn ‘Abd al-Malik

mengunjungi Ka‘bah, dia bertemu Sa>lim ibn ‘Abdillah ibn ‘Umar lalu dia berkata

kepada Sa>lim: “Mintalah kebutuhanmu kepadaku!”, Sa>lim menjawab: “Aku malu

kepada Allah untuk meminta kepada selain-Nya padahal aku berada di rumah-Nya

(Baitullah). Lalu dia berkata lagi: “Aku tidak meminta dunia kepada orang yang

memilikinya (Allah), bagaimana aku meminta dunia kepada orang yang tidak

memilikinya”.53

Terlepas dari itu semua, orang yang sering memberikan kepada orang lain

harta bendanya, tentu orang yang diberi berusaha membalasnya dalam berbagai

bentuk. Ada yang berusaha membalasas kebaikannya dengan materi juga, ada orang

yang berusaha membalasnya dengan usaha lain, seperti informasi-informasi penting

dan ada pula yang membalasnya dengan doa yang secara matematis balasan-balasan

tersebut dapat menjadi tambahan penghasilan atau kesempatan usaha yang lebih

besar lagi sehingga hartanya semakin bertambah dan berkembang.

5. Balasan Ukhrawi

Tidak dapat dipungkiri bahwa ‘at}iyyah merupakan salah ibadah sosial yang

sangat banyak faedahnya dalam hidup dan kehidupan di dunia, terlebih lagi

kehidupan di akhirat kelak. Oleh karena itu, beberapa hadis Nabi saw. yang

mengungkapkan tentang balasan atau pahala yang akan diperoleh oleh orang yang

melakukannya. Di antara hadis tersebut adalah:

52Sebagaimana ungkapan Nabi saw.: ُر َأْن َيُكْوَن ُكْفًراَكاَد اْلَفقْ  . lihat hadisnya secara lengkap pada: Abu>
Bakar Ah{mad ibn al-H{usain al-Baihaqi>, Syu‘ab al-I<ma>n, Juz. V (Cet. I; Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyah, 1410 H.), h. 267.

53‘Abd al-Rau>f al-Mana>wi>, op. cit., Juz. V, h. 458.
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وَملَْ بِاللَّهِ َفَسَأَهلُمْ قـَْوًماأََتىفـََرُجلٌ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ الَِّذينَ فََأمَّااللَّهُ يـُْبِغُضُهمْ َوَثَالثَةٌ اللَّهُ حيُِبـُُّهمْ ةٌ َثَالثَ 
َنهُ ِبَقرَابَةٍ َيْسَأْهلُمْ  نَـُهمْ بـَيـْ اللَّهُ ِإالَّ ِبَعِطيَِّتهِ يـَْعَلمُ َال ِسرافََأْعطَاهُ بَِأْعَقاِِمْ َرُجلٌ فـََتَخلَّفَ َفَمنَـُعوهُ َوبـَيـْ
َلتَـُهمْ َساُرواَوقـَْومٌ أَْعطَاهُ َوالَِّذي فـََوَضُعوانـَزَُلوابِهِ يـُْعَدلُ ِممَّاإِلَْيِهمْ َأَحبَّ النـَّْومُ َكانَ ِإَذاَحىتَّ لَيـْ

ُلويـََتَملَُّقِين َأَحُدُهمْ فـََقامَ ُرُءوَسُهمْ  ِبَصْدرِهِ َوأَقْـَبلَ فـَُهزُِموااْلَعُدوَّ فـََلِقيَ َسرِيَّةٍ ِيف َكانَ ُجلٌ َورَ آيَاِيت َويـَتـْ
.الظَُّلومُ َواْلَغِينُّ اْلُمْخَتالُ َواْلَفِقريُ الزَّاِين الشَّْيخُ اللَّهُ يـُْبِغُضُهمْ الَِّذينَ َوالثََّالثَةُ َلهُ يـُْفَتحَ أَوْ يـُْقَتلَ َحىتَّ 

Artinya:

“Ada tiga hal yang dicintai Allah swt. dan tiga hal yang dibenci Allah swt.,
adapun orang-orang yang dicintai Allah adalah seseorang yang mendatangi
kaum dan dia meminta sesuatu kepada mereka karena Allah dan bukan
memintanya karena hubungan kerabat antara dia dan kaum tersebut lalu kaum
itu menolaknya, lalu ada seseorang yang menyusulnya dari belakang kemudian
memberinya dengan sembunyi-sembunyi tanpa ada yang mengetahui kecuali
dirinya dan Allah swt. kaum yang berjalan di malam hari hingga mereka tidur,
lalu salah satu di antara mereka menjumpaiku (beribadah) dan membaca ayat-
ayatku, dan seseorang yang ikut dalam perang lalu bertemu musuh lalu pasukan
yang lain lari sedangkan dia bertahan dan melambungkan dadanya hingga tewas
atau menang. Sedangkan tiga hal yang dibenci Allah swt. adalah orang tua yang
berzina, orang miskin yang sombong dan orang kaya yang suka menganiaya”.

Balasan ukharawi tersebut terlihat dari status ‘at}iyyah sebagai ibadah sosial

di mana beberapa ayat al-Qur’an, seperti QS. al-Ma>idah/5: 2 agar saling membantu

dalam kebaikan dan ketakwaan.

C. ‘At}iyyah Sebagai Alternatif Pembagian Harta

Sebagaimana penjelasan tentang ‘at}iyyah dalam berbagai aspeknya, wasiat

dan segala kelebihan dan kekurangannya, dan warisan dengan segala

keterbatasannya bahwa dari tiga model pembagian harta tersebut, khususnya yang

terkait dengan pembagian harta yang akan menjadi warisan dapat ditarik sebuah

benang merah bahwa ketiga pembagian itu memiliki ketentuan dan aturan masing-

masing yang ditetapkan al-Qur’an dan hadis Nabi saw.
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Dasar tentang ‘at}iyyah disebutkan dalam QS. al-Baqarah/2: 177 tentang

pemberian harta kepada kerabat, anak yatim, orang miskin, ibn al-sabi>l/anak

terlantar, pengemis dan pada budak. dan QS. al-Ma>idah/5: 2, tentang tolong

menolong dalam kebaikan dan ketakwaan dan tidak sebaliknya, yakni tolong

menolong pada dosa dan permusuhan. Sedangkan dasar dari hadis adalah hadis

tentang pemberian Nabi saw. terhadap sahabat-sahabatnya.

Di samping itu, ‘at}iyyah memiliki keistimewaan antara lain adalah pemilik

harta boleh memberikan hartanya kepada orang lain, meskipun tidak seagama,

seperti pesan Jibri>l yang diperoleh Nabi saw. agar menghormati tetangganya,

meskipun tetangga tersebut berbeda agama melalui sebuah hadis:

ْعُت َرُسوَل ا للَِّه َصلَّى َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو أَنَُّه َذَبَح َشاًة فـََقاَل أَْهَديـُْتْم ِجلَارِي اْليَـُهوِديِّ فَِإينِّ مسَِ
54ِه َوَسلََّم يـَُقوُل َما زَاَل ِجْربِيُل يُوِصيِين بِاْجلَاِر َحىتَّ ظَنَـْنُت أَنَُّه َسيـَُورِّثُُه.اللَُّه َعَليْ 

Artinya:

“Dari ‘Abdullah ibn ‘Umar bahwasanya dia menyembelih seekor kambing lalu
dia bertanya, apakah engkau telah berikan kepada tetanggaku yang beragama
Yahudi karena sungguh aku mendengar Nabi saw. bersabda: Jibril senantiasa
berwasiat kepadaku tentang (berbuat baik) kepada tetangga hingga aku
menduga bahwa tetangga akan mendapatkan warisan (ahli waris).”

Oleh karena itu, Syekh Sirajuddin ibn al-Malqa>n ketika menafsirkan ayat 6

QS. al-Nisa>’/4 membagi اجلـار itu pada dua bagian yaitu, ja>r al-qarb dan ja>r al-junub.

Ja>r al-qarb adalah sanak kerabat sedangkan ja>r al-junub adalah selain sanak kerabat.

54Lihat al-Turmu>z\i>, op. cit., Juz IV, h. 293. Bandingkan dengan al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h.
103. Lihat pula Muslim, op. cit., Juz. V, h. 445. Ibn Ma>jah, op. cit., Juz. II, h. 1211.
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Sedangkan al-T{abari> berpendapat bahwa yang dimaksud al-ja>r al-qarb adalah orang-

orang muslim, dan al-ja>r al-junub adalah non Islam.55

Sebaliknya Nabi saw. juga menerima pemberian dari kalangan non Islam,

seperti Nabi saw. pernah menerima hadiah dari Kisra raja Persia, Kaisar raja

Romawi dan dari beberapa kerajaan.56 Bahkan Nabi saw. pernah mengizinkan ‘Umar

ibn al-Khat}t}a>b untuk memberikan sebuah baju kepada saudaranya yang masih

musyrik di Mekah.57

Keistimewaan lain dari ‘at}iyyah adalah pemilik harta tidak dibatasi

memberikan hartanya kepada orang lain, bahkan Abu> Bakar pernah menyumbangkan

seluruh hartanya sejumlah 4.000 dirham kepada Nabi saw. dalam perang Tabu>k.

Begitu juga ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b yang menyumbang ½ hartanya dalam perang

tersebut, dan masih banyak lagi sahabat-sahabat yang menyumbang lebih dari 1/3

hartanya.58 Walau demikian, sebagian ulama memberikan pembatasan terhadap

‘atiyyah dengan mengikuti ketentuan wasiat berdasarkan hadis sa‘ad ibn Abi>

Waqqa>s}.

Ketidakadaan pembatasan jumlah maksimal harta yang akan diberikan

kepada orang lain dalam ‘at}iyyah disebabkan pemilik harta mempunyai hak mutlak

terhadap hartanya karena hukum Islam mengakui hak bebas pilih (free choise) dan

55Demikian pendapat syeikh Sira>j al-Di>n  dan al-T{abari> sebagaimana dikutip oleh Syiha>b al-
Di>n Ah}mad ibn H}ajar al-As\qala>ni>, Fath} al-Ba>ri> bi Syarh S}ah}i>h} al-Bukha>ri>, Juz X (Mesir: Da>r al-
Isla>miyah,t.th.), h. 441.

56Lihat: Abu> ‘Abdillah Ah{mad ibn Muh{ammad ibn H{ambal, Juz. I (Cet. I; Beirut: ‘A<lam al-
Kutub, 1419 H./1998 M.), h. 145. Selanjutnya disebut Ah{mad.

57Lihat: al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. I, h. 302.
58S}afiy al-Rah{ma>n al-Muba>rakfu>ri>, al-Rah{i>q al-Makhtu>m (al-Riya>d}: Maktabah Da>r al-Sala>m,

1414 H./ 1994 M.), h. 433.
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menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya

(khiya>r fi> al-kasab).59

Meskipun tidak ada pembatasan, akan tetapi jika terkait dengan pemberian

terhadap anak kandung, maka Rasulullah saw. menganjurkan bahkan memerintahkan

agar pemberian tersebut disamaratakan atau berlaku adil sebagaimana penjelasan

sebelumnya.60 Hal itu dilakukan karena agama tidak menginginkan pemberian itu

memunculkan masalah baru dalam rumah tangga, semisal kecemburuan di antara

anak, atau ketidakpatuhan anak terhadap orang tua akibat pemberian yang tidak sama.

Keistimewaan lain dalam ‘at}iyyah adalah orang yang telah memberikan

hartanya tidak dapat mencabut atau membatalkan pemberian tersebut jika orang

yang diberikan harta telah menerimanya. Oleh karena itu, orang yang mencabut

kembali pemberiannya dikecam oleh Islam, bahkan Rasulullah mengumpamakan

pelakunya dengan seekor anjing yang menjilat kembali muntahnya.61 Pembatalan

pemberian hanya berlaku dalam kasus pemberian orang tua terhadap anaknya,

berdasarkan hadis Rasulullah saw.62

Sementara wasiat dasar hukumnya sama dengan ‘at}iyyah, yaitu al-Qur’an dan

hadis Nabi saw. Ayat al-Qur’an yang menjadi pijakan hukum dalam wasiat adalah

QS. al-Baqarah/2: 180 tentang kewajiban berwasiat kepada kedua orang tua dan

kerabat yang lain jika akan meninggal dunia:

59Seseorang berhak menggukan dan mentasarufkan hartanya secara bebas atau free choise
atau dalam hukum Islam disebut ahliyat al-tas}arruf, jika memenuhi beberapa syarat, seperti balig,
berakal, merdeka, keinginan sendiri/tidak ada paksaan dan syarat-syarat lain. Lihat: Wahbah ibn
Mus}t}afa> al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi> wa Adillatuh, op. cit., Juz. V, h. 629.

60Lihat hadis: al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 914 dan Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1241.
61Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. II, h. 914 dan Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1240.
62Abu> Da>ud, op. cit., Juz. II, h. 313.
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ــرًا اْلَوِصــيَُّة لِْلَوالِــَدْيِن َواألقْـــرَِبَني بِــاْلَمْعُروِف َحقــا ُكِتــَب َعَلــْيُكْم ِإَذا َحَضــَر َأَحــدَُكُم ا ْلَمــْوُت ِإْن تـَــَرَك َخيـْ
).180(َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 

Terjemahnya:

“Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-
tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, Berwasiat untuk ibu-
bapak dan karib kerabatnya secara ma'ruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-
orang yang bertakwa”.63

Sementara dasar hukum dari hadis adalah hadis yang diriwayatkan dari Abu>

al-Darda>’ tentang berwasiat 1/3 harta ketika akan meninggal sebagai bentuk sedekah

Allah:

ـــاَل: ـــِه َوَســـلََّم أَنَّـــُه َق ْرَداِء َعـــْن َرُســـوِل اِهللا َصـــلَّى اللَّـــُه َعَلْي ـــِث َعـــْن َأِيب الـــدَّ ـــْيُكْم بِثـُُل َق َعَل ِإنَّ اللَّـــَه َتَصـــدَّ
64أَْمَواِلُكْم ِعْنَد َوفَاِتُكْم.

Artinya:

“Dari Abu> al-Darda>’ dari Rasulullah saw. bahwa dia bersabda: Sesungguhnya
Allah swt. bersedekah atas kalian dengan 1/3 harta kalin ketika akan meningga”.

Dengan demikian, wasiat disyariatkan dalam Islam dengan tujuan yang

sangat baik, yaitu untuk memperoleh kebaikan duniawi dan balasan pahala ukhrawi.

Di samping itu, wasiat berpotensi menjadi media silaturrahmi pada kerabat dan

sanak keluarga yang tidak masuk dalam kategori ahli waris, sekaligus membantu

kaum d}u‘afa>’, orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan sepanjang masih

dalam tarap keadilan dan tidak menimbulkan bahaya (غـري مضـار) sesuai dengan pesan

QS. al-Nisa>’/4: 12.

Meski wasiat disyariatkan dan sangat dianjurkan, akan tetapi wasiat memiliki

ketentuan-ketentuan yang harus terpenuhi. Ketentuan tersebut antara lain wasiat

63Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya (al-Madi>nah al-Munawwarah:
Mujammi‘ al-Malik Fahd, 1418 H.), h. 44.

64Ah{mad, op. cit., Juz. VI, h. 440 dan Ibn Ma>jah, op. cit., Juz. II, h. 904.
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tidak boleh lebih dari 1/3 harta yang dimiliki pewasiat. Hal tersebut dengan tegas

disebutkan dalam kasus Abu> Waqqa>s} yang ingin mewasiatkan 2/3 hartanya untuk

disedekahkan di jalan Allah atau fi> sabi>lilla>h, namun Nabi saw. hanya mengizinkan

1/3 hartanya saja yang boleh diwasiatkan, sedangkan sisanya agar dijadikan sebagai

warisan terhadap anaknya, meskipun anaknya hanya seorang perempuan.65

Ketentuan lain dalam wasiat adalah wasiat tidak diperkenankan kepada ahli

waris tanpa persetujuan dari seluruh ahli waris yang lain. Hal tersebut dinyatakan

oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu> Uma>mah bahwa

Rasulullah tidak memperkenankan wasiat kepada ahli karena mereka telah

mendapatkan hak tersendiri melalui warisan.66

Di samping ketentuan yang telah disebutkan, wasiat pada dasarnya dapat

dicabut atau dibatalkan oleh orang yang berwasiat kapanpun dia inginkan, karena

wasiat termasuk transaksi yang tidak mengikat dan tidak berketetapan hukum

kecuali setelah orang yang berwasiat meninggal dunia. Dengan demikian, orang

yang memperoleh wasiat atau al-mu>s}a> lah tidak berhak menerima dan menguasai

barang yang diwasiatkan hingga pewasiat meninggal dunia. Oleh karena itu,

pewasiat dapat membatalkan atau melanjutkan atau bahkan merubah surat wasiat

sebelum meninggal dunia.67

Sementara dasar hukum warisan diatur penuh oleh al-Qur’an dalam QS. al-

Nisa>’/4: 11 tentang warisan kepada anak laki-laki dan anak perempuan, kedua orang

tua dan saudara laki-laki dan perempuan, sedangkan ayat selanjutnya menjelaskan

65Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. III, h. 1006 dan Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1250.
66Abu> Da>ud., op. cit., Juz. II, h. 127.
67Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi>…, op. cit., Juz. X, h. 256.
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tentang warisan kepada suami atau istri dan warisan kala>lah/seseorang yang tidak

mempunyai keturunan.

Sementara dalam hadis, banyak dijumpai tentang warisan, seperti hadis

Rasulullah saw. yang menyuruh agar menyampaikan bagian-bagain dalam warisan

kepada orang yang berhak:

: َأْحلُِقوا اْلَفـرَاِئَض بَِأْهِلَهـا َفَمـا بَِقـَي فَـَألْوَىل لَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ : قَاَل َرُسوُل اِهللا صَ قَالَ َعِن اْبِن َعبَّاٍس 
68َرُجٍل ذََكٍر.

Artinya:

“Dari Ibn ‘Abba>s berkata, Rasulullah saw. bersabda: berikanlah bagian-bagian
harta warisan tersebut kepada orang yang berhak menerimanya, sedangkan harta
yang tersisa diberikan kepada orang yang paling layak dari laki-laki”.

Dengan demikian, warisan disyariatkan semata-mata agar tirkah atau harta yang

ditinggalkan seseorang saat meninggal diberikan kepada orang-orang yang berhak sesuai

dengan ketentuan yang telah digariskan dalam al-Qur’an. Dengan demikian, warisan

memiliki beberapa ketentuan, di antaranya adalah pembagian dalam warisan telah

ditetapkan, seperti anak-anak laki-laki mendapatkan dua kali lipat bagian anak

perempuan, istri yang ditinggal suaminya mendapatkan ¼ harta peninggalan suaminya

jika suami tidak mempunyai anak dan mendapatkan 1/8 harta jika mempunyai anak,69

dan ketentuan-ketentuan yang berlaku pada ahli waris yang lain.

Ketentuan lain dari warisan adalah bahwa orang-orang yang mendapatkan

warisan telah ditentukan. Artinya tidak semua kerabat dekat masuk dalam daftar

ahli waris. Di antara ahli waris adalah Ibu, nenek, suami, istri, saudara seibu dan

68Al-Bukha>ri>, op. cit., Juz. VI, h. 2476 dan Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1233.
69Lihat: QS. al-Nisa>’/4: 11-12.



189

saudari seibu yang disebut as}h}a>b al-fard},70 anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara

kandung, ayah, paman, kemanakan laki-laki, sepupu laki-laki yang disebut as}h}a>b al-

‘as}abah,71 dan anak perempuan, cucu perempuan, saudari kandung dan saudari

seayah yang bisa masuk dalam as}h}a>b al-fard } atau as}h{a>b al-‘as}abah, tetapi tidak bisa

kedua-duanya.72

Ketentuan lain dalam warisan bahwa ahli waris yang berbeda agama dengan

pewaris tidak mendapatkan warisan. Hal tersebut disebabkan karena hadis

Rasulullah saw. tentang perbedaan agama tidak saling mewarisi. Larangan saling

mewarisi dalam hadis tersebut, disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah

karena Islam diunggulkan dari agama lain, atau karena tidak ada hubungan waris

antara agama atau karena hubungan perwalian tidak terjadi jika berbeda agama

berdasarkan QS. al-Ma>idah/5: 51 yang melarang umat Islam menjadikan Yahudi dan

Nasrani sebagai walinya.

Di samping itu, orang yang sengaja melakukan pembunuhan terhadap pewaris

tidak mendapatkan warisan darinya, berlandaskan hadis Rasulullah saw. Begitu juga

anak yang dihasilkan melalui perzinahan juga tidak mendapatkan sedikitpun dari

warisan karena antara dia dan pewaris tidak mempunyai hubungan nasab, terlebih

lagi anak angkat, pembantu dan orang-orang dekat pewaris yang tidak memiliki

hubungan nasab dengannya.

70As}h}a>b al-fard} adalah ahli waris yang berhak mendapatkan bagian yang telah ditentukan
dalam al-Qur’an atau hadis Rasulullah saw.

71As}h}a>b al-‘as}abah adalah ahli waris yang berhak mendapatkan kelebihan pembagian tirkah
atau berhak mendapatkan semua tirkah ketika as}h{a>b al-fard { tidak ada.

72Al-Zuhaili>, al-Fiqh al-Isla>mi>…, op. cit., Juz. X, h. 405.
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Dari ketiga model pembagian harta tersebut dengan segala ketentuan-

ketentuannya, dapat dipahami bahwa ‘at}iyyah mempunyai keistimewaan yang tidak

dimiliki oleh pembagian harta dengan cara wasiat dan warisan. Di antara

keistimewaan tersebut yang tidak dimiliki wasiat dan warisan adalah tidak adanya

pembatasan jumlah harta yang akan diberikan, bahkan dalam ‘at}iyyah, pemberian

harus bersifat adil dan skala perioritas, tidak ada pembatasan kepada siapa harta

akan diberikan, dan tidak dapat dibatalkan atau dicabut kembali.

Dengan demikian, ‘at}iyyah layak dijadikan sebagai alternatif dalam

pembagian harta, khususnya di negara Indonesia di mana dalam sebuah keluarga

lazim terjadi perbedaan agama, di mana bapak kadang memeluk agama Islam,

sedangkan anak memeluk agama Kristen atau sebaliknya. Salah satu contohnya

adalah pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandaw di mana suami seorang muslim

dan istri seorang Kristiani, bahkan kedua anaknya juga berbeda agama.

Begitu juga, dalam ‘at}iyyah menekankan persamaan bagian antara anak

kandung tanpa memperdulikan jenis kelamin, karena Nabi saw. menginginkan agar

anak-anak mengabdi dan berbakti kepada orang tua sama rata, baik dari kualitasnya

maupun kuantitasnya, sebagaimana sabdanya:

73.َيُسرَُّك َأْن َيُكونُوا إِلَْيَك ِيف اْلِربِّ َسَواًء؟أَ 

Artinya:

“Apakah engkau bahagia jika mereka berbakti dengan sama baiknya?”

Dengan demikian, ‘at}iyyah pada dasarnya bertujuan baik, karena pada

asasnya adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan

73Muslim, op. cit., Juz. III, h. 1241.
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pahala dari Allah swt. Faktor yang paling dalam disyariatkan ‘at}iyyah dan wasiat ini

adalah faktor kemanusiaan, keikhlasan dan ketulusan dari pemberi ‘at}iyyah.

Walau demikian, sebagai warga negara Indonesia, dalam pembagian harta

agar tetap memperhatikan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. Mengacu aturan

di Indonesia tentang ‘at}iyyah yang lebih dikenal dengan istilah hibah, maka sampai

saat ini masih berlaku lebih dari satu hukum yang mengatur perihal hibah,

sebagaimana halnya hukum waris. Artinya, perihal hibah diatur baik oleh hukum

Islam yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perdata

(KUHPerdata) yang bersumber pada Burgerlijk Wetboek (BW), maupun hukum

adat. Pada dasarnya pengaturan masalah hibah menurut ketiga sistem hukum

tersebut di atas memiliki unsur-unsur kesamaan, meskipun dalam beberapa hal satu

sama lain mengandung perbedaan.

Dalam Kitab KUHPerdata, hibah bersumber pada pasal 1666 yang dinyatakan

bahwa:

“Hibah adalah suatu perjanjian di mana sipenghibah di waktu hidupnya
dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu
yang guna keperluan sipenerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-
undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang
masih hidup”.74

Dan dalam pasal 1667 KUHPerdata menyebutkan bahwa:

“Hibah hanyalah mengenai benda-benda yang sudah ada, jika hibah itu meliputi
benda-benda yang baru akan ada di kemudian hari maka hibahnya adalah batal”.75

Dari pengertian hibah dalam KUHPerdata tersebut dapat diketahui unsur-

unsur hibah sebagai berikut:

74R. Subekti Tjitrosudibjo, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Cet. XI; Jakarta:
Paramita, 1979 M.), h. 387.

75Ibid., h. 387.
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1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan dengan cuma-cuma.

Artinya tidak ada kontra prestasi dari pihak penerima hibah.

2. Dalam hibah selalu disyaratkan bahwa penghibah mempunyai maksud

untuk menguntungkan pihak yang diberi hibah.

3. Yang menjadi objek perjanjian hibah adalah segala macam harta benda

milik penghibah, baik berwujud maupun tidak, benda tetap maupun

bergerak, termasuk segala macam piutang penghibah.

4. Hibah tidak dapat ditarik kembali.

5. Penghibahan harus dilakukan pada waktu penghibah masih hidup.

6. Hibah harus dilakukan dengan akta notaris.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah bersumber pada Buku II

Hukum Kewarisan Bab I Ketentuan Umum Pasal 171, hibah diartikan sebagai:

“Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari
seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki”.76

Hibah yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dimuat dalam Bab VI

(Hibah pasal 210-214). Ketentuan hibah diatur secara singkat yang terdiri dari 5

pasal yaitu:

Pasal 210

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun berakal sehat tanpa
adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta
bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk
dimiliki.

(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Pasal 211

Hibah orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

76Dikutip dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Direktorat Pembinaan Peradilan Agama
Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001.
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Pasal 212

Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

Pasal 213

Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang
dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

Pasal 214

Warga negara Indonesia yang berada di negara asing dapat membuat surat
hibah di hadapan Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang
isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.77

Dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam telah jelas dan pasti nilai-nilai, tata

hukum Islam di bidang perkawinan, wasiat, wakaf, warisan dan Hibah. Bahasa dan

nilai-nilai hukum yang dipertarungkan di forum Pengadilan Agama oleh masyarakat

pencari keadilan, sama kaidah dan rumusannya dengan apa yang mesti diterapkan

oleh para hakim di seluruh Nusantara.78

Namun demikian, perumusan hukum hibah yang diatur dalam Kompilasi

Hukum Islam mengalami modifikasi dan ketegasan kepastian demi untuk tercipta

adanya persepsi yang sama baik bagi aparat penegak hukum (dalam hal ini Pejabat

Pembuat Akta Tanah dan para hakim) maupun bagi anggota masyarakat.

Modifikasi yang berupa penegasan dan pengembangan persepsi tersebut

antara lain:

1. Pembatasan secara definitif tentang umur penghibah minimal 21 tahun,

kebolehan jumlah harta yang dihibahkan tidak lebih dari 1/3.

Selama ini, terdapat kesimpangsiuran pendapat tentang kebolehan

menghibahkan seluruh harta. Ada sementara ulama dan hakim yang berpendirian

77Ibid.
78Cik Hasan Bisri, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum

Nasional (Jakarta: Logos, 1999 M.), h. 31.
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boleh menghibahkan seluruh harta. Sebaliknya, banyak pula yang berpendapat

penghibahan tidak boleh melenyapkan hak ahli waris. Selebihnya, ada yang

berpendapat hanya boleh 1/3. Memperhatikan berbagai ragam pendapat tersebut

telah timbul dalam praktek dan dalam putusan-putusan pengadilan yang sangat

berdisparitas tinggi. Akibatnya penegakkan hukum dalam perkara hibah

menimbulkan kebingungan anggota masyarakat.

2. Secara kasuistik, hibah dapat diperhitungkan sebagai warisan. Penghibahan

yang dilakukan orang tua kepada anaknya, dalam hal tertentu dapat

diperhitungkan sebagai warisan.

Hanya saja, Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan patokan secara jelas

kapan suatu hibah kepada anaknya diperhitungkan sebagai warisan. Secara kasuistik

dapat dikemukakan beberapa patokan, antara lain:

a. Harta yang diwarisi sangat kecil, sehingga kalau hibah yang diterima salah

seorang anak tidak diperhitungkan sebagai warisan, ahli waris yang lain tidak

memperoleh bagian warisan yang berarti.

b. Penerima hibah hartawan yang berkecukupan, sedangkan ahli waris yang lain

tidak berkecukupan sehingga penghibahan itu memperkaya yang sudah kaya dan

memelaratkan yang sudah melarat. Oleh karena itu, pantas dan layak untuk

memperhitungkannya sebagai warisan.

3. Orang tua boleh menarik hibah yang diberikan kepada anak.

Masalah ini pun bersifat ikhtila>f selama ini. Ada yang berpendapat tidak

boleh dicabut kembali. Larangan ini bersifat mutlak. Sebaliknya, ada yang

berpendapat boleh secara kasuistik. Ternyata Kompilasi Hukum Islam memiIih

pendapat yang membolehkan penarikan secara kasuistik apabila penghibahan yang
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terjadi antara orang tua dengan anak. Misalnya, anak penerima hibah sama sekali

tidak memperdulikan kehidupan orang tua yang sudah tua dan miskin; sedangkan

kehidupan anak berkecukupan.

Dengan demikian, ketiga sistem hukum di atas, yakni Kompilasi Hukum

Islam, KUHPerdata maupun sebagian hukum adat yang berlaku di Indonesia, dapat

ditarik beberapa persamaan antara lain:

1. Hibah merupakan perjanjian sepihak yang dilakukan tanpa kontra prestasi

dari pihak penerima hibah atau perjanjian cuma-cuma.

2. Hibah adalah jenis pemberian yang diberikan seseorang ketika masih hidup.

3. Hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali dalam Kompilasi Hukum Islam,

hibah orang tua terhadap anak dapat ditarik kembali.

4. Benda-benda yang dapat dihibahkan adalah segala benda milik penghibah

yang telah ada pada saat dilakukan hibah, baik benda bergerak maupun

benda tetap.

5. Menurut hukum adat, hibah dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis,

sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah harus dilakukan secara

tertulis. Sementara KUHPerdara, hibah harus dengan akta notaris.

Dengan tetap mempertimbangkan bahwa harta yang akan diberikan adalah

hak mutlak pemilik harta karena Islam mengakui hak bebas pilih (free choice) dan

menjamin bagi setiap muslim dalam melakukan perbuatan hukum terhadap haknya.

Jika seorang ayah atau ibu akan memberikan hartanya, maka tidak

seorangpun dapat menghalanginya, karena sedekat-dekatnya hubungan anak dengan

ayah atau ibunya masih lebih dekat ayah atau ibunya itu dengan dirinya sendiri.
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Di samping itu, ‘at}iyyah kepada orang lain seharusnya dibatasi dengan

menentukan ‘at}iyyah tidak melebihi 1/3 harta dari warisan ayah yang menjadi hak

anak. Sedangkan ‘at}iyyah kepada anak-anak yang diperhitungkan sebagai warisan

maka seharusnya mempertimbangkan keadilan dan persamaan di antara anak-

anaknya tanpa membedakan bagian-bagian mereka secara signifikan antara bagian

anak laki-laki dan anak perempuan. Di samping itu, ‘at}iyyah agar memperhatikan

skala perioritas dan kebutuhan anak-anak, sehingga anak yang sudah berkecukupan

tidak diberikan bagian yang sama dengan anak-anak yang belum berkecukupan.

Penting untuk diperhatikan bahwa pada dasarnya, ‘at}iyyah tidak

menimbulkan masalah hukum, karena ‘at}iyyah adalah pemberian yang bersifat final

yang tidak ada seorangpun yang ikut campur, namun apabila ‘at}iyyah dikaitkan

dengan wasiat, apabila wasiat berhubungan dengan kewarisan, maka akan

menimbulkan masalah hukum, namun karena jarang terjadi sengketa yang sampai

diselesaikan di Pengadilan Agama, maka dengan sendirinya belum ada permasalahan

hukum yang timbul di luar yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

‘at}iyyah sebagai salah satu tugas pokok atau wewenang Peradilan Agama

berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, namun diantara perkara

yang diajukan ke Pengadilan Agama jarang sekali, bahkan hampir tidak ada yang

diselesaikan melalui Pengadilan Agama dibandingkan dengan perkara perceraian dan

yang assesoir dengan perkara perceraian, seperti pemeliharaan anak, nafkah anak, harta

bersama dan lain-lain serta perkara kewarisan. Hal ini mungkin karena ‘at}iyyah

dianggap perbuatan baik, maka tidak diperlukan akta sebagai alat bukti atau nilai

objeknya tidak bernilai ekonomi tinggi, atau mungkin sudah dilakukan menurut
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ketentuan hukum yang berlaku, dan kemungkinan lain karena tidak memiliki bukti,

walaupun terjadi sengketa, maka tidak diselesaikan melalui Pengadilan Agama.

Dengan demikian, sulit mendapatkan putusan yang bernilai yurisprudensi

(stare decicis) tentang penemuan hukum oleh hakim di bidang ‘at}iyyah untuk

dianalisis dan dikaji secara ilmiah serta diuji dengan metode dan teori hukum Islam.

Oleh karena itu, agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari antara penerima

hibah dengan pihak lain, maka penting kiranya dibuat akta notaris sebagai alat bukti

telah terjadi hibah atau ‘at}iyyah dan berketetapan hukum. Di samping itu,

pembuatan akta notaris merupakan aplikasi terhadap QS. al-Baqarah/2: 282 yang

memerintahkan pencatatan terhadap segala bentuk transaksi, termasuk di dalamnya

‘at}iyyah, meskipun secara tekstual ayat tersebut terkait dengan hutang piutang.

ــــــوا ِإَذا تَــــــَدايـَْنُتْم بِــــــ ــــــَنُكْم َكاتِــــــٌب يَــــــا أَيـَُّهــــــا الَّــــــِذيَن َآَمُن ــــــْب بـَيـْ َدْيٍن ِإَىل َأَجــــــٍل ُمَســــــمى فَــــــاْكتُُبوُه َوْلَيْكُت
). 282..(.بِاْلَعْدلِ 

Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai
untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah
seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar…”.79

Al-S|a‘a>labi> mengutip pendapat mayoritas ulama bahwa perintah dalam ayat

tersebut bertujuan untuk menjaga harta benda dan menghilangkan keraguan

sekaligus sebagai kepercayaan dan sewaktu-waktu dibutuhkan jika kelak terjadi hal-

hal yang tidak diinginkan,80 bahkan al-Jauzi> menegaskan bahwa sebenarnya catatan

atau akta  notaris bertujuan untuk menghindari kezaliman orang lain sebab seseorang

79Departemen Agama RI, op. cit., h. 70.
80‘Abd al-Rah}ma>n ibn Muh}ammad ibn Makhlu>f al-S|a‘a>labi>, al-Jawa>hir al-H{asa>n fi> Tafsi>r al-

Qur’a>n, Juz. I (Beirut: Muassasah al-A‘lami> li al-Mat}bu>‘a>t, t.th.), h. 229.
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yang memiliki bukti seperti akta notaris sangat sedikit keinginan orang lain untuk

mengotak-atik hak tersebut.81

Agar ‘at}iyyah tidak dicabut kembali dalam kasus pemberian orang tua

terhadap anak-anaknya dengan alasan hadis Nabi saw., maka seharusnya dalam akta

notaris dimuat pernyataan orang tua untuk tidak menarik kembali pemberiannya.

Selama ini, pelaksanaan ‘at}iyyah seringkali disepelekan oleh pelaku atau

masyarakat secara umum sehingga karena dianggap sepele cenderung dilakukan

tanpa perlu dibuatkan akta notaris sebagai alat bukti, padahal ‘at}iyyah berkenaan

dengan perbuatan hukum dan peristiwa hukum. Dengan demikian, terkadang

‘at}iyyah yang dilakukan orang tua terhadap anak-anaknya dan telah disepakati oleh

ahli waris serta disaksikan oleh beberapa saksi menjadi tidak berguna hanya karena

tidak ada akta notaris sebagai alat bukti di depan hukum.

81‘Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Ali> ibn Muh{ammad al-Jauzi>, Za>d al-Masi>r fi> ‘Ilm al-Tafsi>r, Juz. I
(Cet. III; Beirut: al-Maktab al-Isla>mi>, 1404 H.), h. 336.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya dapat dibuat beberapa poin

kesimpulan sebagai jawaban atas sub-sub masalah yang dibahas dalam penelitian

tentang ‘at}iyyah sebagai berikut:

1. Hadis yang dikaji dan dikritik dalam penelitian ini, baik sanad maupun

matannya sebanyak enam buah. Dari keenam hadis tersebut yang dikritik,

hanya satu hadis yang d}a‘i>f, yaitu hadis tentang ‘at}iyyah sebagai media

silaturrahmi di mana hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh al-Turmuz\i>

dan Ah}mad ibn H{ambal. Kelemahan hadis tersebut terletak pada salah satu

perawinya, yaitu Abu> Ma‘syar Nujaih{ ibn ‘Abd al-Rah}ma>n yang dianggap

cacat oleh mayoritas kritikus hadis. Meski demikian, peneliti tetap

menggunakan hadis tersebut dalam penelitian karena kandungan hadis

tersebut tidak terkait dengan akidah dan ibadah, akan tetapi terkait dengan

fungsi hadiah atau termasuk fad}a>il al-‘amal. Sedangkan hadis yang lain

dianggap s}ah{i>h{ oleh peneliti karena memenuhi lima unsur kaedah kesahihan

atau syarat kesahihan, yaitu ketersambungan sanad, keadilan, hafalan yang

kuat, bebas dari sya>z\ dan bebas dari ‘illah/penyakit.

2. Kandungan hadis Nabi saw. tentang ‘at}iyyah secara garis besar dapat

diklasifikasi dalam dua bagian, yaitu:

a. Kriteria ‘at}iyyah secara umum ada dua. Pertama; rasa keadilan dalam pemberian

dan pembagian harta. Maksudnya pemberian, baik kepada orang lain maupun

anak kandung tetap mempertimbangkan keadilan bagi mereka semua. Oleh
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karena itu, pemberian seluruh harta kepada orang lain tidak diperkenankan

karena akan menimbulkan masalah kepada anak-anak yang menjadi tanggung

jawab orang tua. Begitu juga pemberian kepada anak-anak agar tetap

memperhatikan rasa keadilan bagi mereka dengan tidak mengistimewakan salah

satu di antara mereka agar kualitas dan kuantitas bakti mereka sama kepada

orang tua. Kedua; pemberian agar tetap mempertimbangkan skala perioritas

dengan memperhatikan kebutuhan, kemaslahatan dan kemanfaatan bagi anak-

anak. Seorang anak yang telah mapan bagiannya tidak mesti sama dengan

bagian anak yang belum mapan. Begitu juga kepada kerabat dan orang-orang

yang ada di sekitarnya, khususnya yang tidak mendapatkan harta warisan.

b. Urgensi ‘at}iyyah yang ditemukan dalam hadis Nabi paling tidak mencakup

beberapa hal.

1) ‘At}iyyah dapat memupuk solidaritas antarsesama, khususnya pada saat

bencana alam seperti kebakaran, tsunami, tanah longsor dan sejenisnya

yang membutuhkan uluran tangan dan bantuan.

2) ‘At}iyyah dapat menjadi media silaturrahmi, baik skala kecil seperti kerabat,

skala sedang seperti tetangga, relasi bisnis, masyarakat, warga negara dan

antaragama, maupun skala besar seperti antarnegara. Dengan demikian,

‘at}iyyah bukan hanya membina dan mempererat hubungan dan persatuan

akan tetapi juga dapat menumbuhkan kasih sayang antarsesama tanpa

memandang jenis kelamin, suku, ras, negara dan agama.

3) ‘At}iyyah dapat difungsikan sebagai bentuk strategi agama, khususnya

dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas penganutnya. Dengan
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memberikan sesuau kepada orang yang lemah keimanannya akan

menumbuhkan kecintaan dan kepatuhan kepada agamanya dan dengan

memberikannya kepada penganut agama lain akan menarik perasaan

beragama sama dengan orang yang memberi atau paling tidak akan

memunculkan perasaan respek dan bangga terhadap agama tersebut.

4) ‘At}iyyah dapat dijadikan sebagai pengembangan harta, baik secara lahiriyah

maupun maknawiyah karena dengan memberikan sesuatu kepada orang lain

akan membuka jaringan dan koneksi terhadap orang tersebut dan orang-

orang yang ada di sekitatnya.

5) ‘At}iyyah dapat memberikan balasan ukhrawi. Karenanya, sebuah pemberian

akan tetap tergolong sebagai ibadah sosial yang bernilai di sisi Allah

sebagai modal dalam mengarungi perjalan abadi kelak.

3. ‘At}iyyah sebagai alternatif pembagian harta dapat dipahami jika

permasalahan yang terdapat pada wasiat dan warisan diungkap terlebih

dahulu. Ketentuan wasiat yang tidak boleh lebih dari 1/3 harta, wasiat tidak

boleh kepada ahli waris, wasiat berlaku setelah meninggal, dapat dibatalkan

sebelum meninggal, sedangkan warisan dengan ketentuan pembagiannya

yang telah ditentukan dalam al-Qur’an, warisan tidak boleh kepada bukan

ahli waris, warisan tidak boleh jika berbeda agama memunculkan masalah

dan problem tersendiri dalam masyakat, sementara ‘at}iyyah tidak terikat

dengan jenis kelamin, tidak dibatasi dalam pemberian sepanjang terpenuhi

rasa keadilan dan skala perioritas, tidak terhalang oleh agama dan keturunan

dan dikuasai saat itu juga dapat menjadi alternatif pembagian harta warisan
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sehingga masalah-masalah yang terdapat dalam masyarakat terkait dengan

hal tersebut dapat ditekan atau diminimalisasi.

Meski demikian, sebagai warga negara yang mempunyai aturan hukum, setiap

pemberian agar tetap memperhatikan aturan dan ketentuan-ketentuan yang diatur,

baik dalam KUHPerdata maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga kelak

tidak menimbulkan masalah atau gugatan. Di samping itu, akta notaris sangat

dibutuhkan setiap kali terjadi ‘at}iyyah agar pemberian tersebut berkekuatan hukum

dan dapat menjadi bukti hukum.

B. Implikasi dan Saran

Sebagaimana diketahui bahwa fungsi harta bagi manusia sangat banyak. Di

antaranya adalah harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kegiatan

positif maupun kegiatan negatif. Oleh karena itu, manusia selalu berusaha untuk

memiliki dan menguasai harta dan tidak jarang dengan memakai beragam cara yang

dilarang syariat dan hukum negara atau ketetapan yang disepakati oleh manusia,

padahal di satu sisi, manusia diperintahkan untuk mencari pekerjaan yang baik dan

makan dari hasil pekerjaan yang baik pula.

Oleh karena itu, diharapkan kepada orang tua yang menghibahkan hartanya

kepada anaknya agar tetap memperhatikan hak anak yang lain yang juga sebagai ahli

waris, sehingga di kemudian hari tidak terjadi gugatan atau tuduhan ketidakadilan

orang tua terhadap anak-anaknya, khususnya terkait dengan pembagian harta.

Di samping itu, seharusnya pemberian kepada anak-anak pada saat orang tua

masih ada agar dibuatkan akta notaris sebagai bukti pemberian tersebut, karena akta

notaris/akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan

pengadilan, sehingga anak merasa nyaman dengan pembagian tersebut dan tidak
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punya keinginan untuk menggugat karena akan berhadapan dengan bukti yang

berketetapan hukum.

Pemerintah agar meninjau kembali ketentuan Kompilasi Hukum Islam yang

memberikan opsi hibah dapat secara lisan atau tertulis di hadapan dua orang saksi

secara di bawah tangan, di mana dari kasus-kasus di Pengadilan Agama akta di

bawah tangan tidak bisa menjadi alat bukti yang kuat tanpa mendapatkan penetapan

pengadilan atau legalisasi terlebih dahulu.

Kompilasi Hukum Islam yang ada saat ini dikeluarkan dalam bentuk Instruksi

Presiden yang secara hirarki di bawah undang-undang, maka mengingat tujuan KHI

diterbitkan untuk dapat mengakomodir hukum Islam dalam bentuk kompilasi di

Indonesia sebaiknya dibuat dalam bentuk Undang-Undang, bukan lagi Instruksi

Presiden.

Secara umum, penelitian ini sebagai langkah awal untuk lebih mendalami dan

mengkaji tentang ‘at}iyyah sebagai alternatif pembagian harta sehingga kelak

‘at}iyyah dapat menjadi pedoman alternatif penerapan pembagian harta, khususnya

yang terkait dengan harta warisan sehingga fungsi hadis sebagai sumber hukum yang

bernafaskan kerahmatan/rahmatan li al-‘a>lami>n dapat terwujud dan membumi.
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