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Karena sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya setelah 
kesullitan itu ada kemudahan 

Maka apabila kamu selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu 

berharap 
 

(QS: al-Nashr : 5-8)  
. 
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Hadiah Pahala Terhadap Orang Yang Meninggal Dunia  ( Studi Kritik Sanad dan 

Matan hadis)”ini. 

Doa keselamatan serta penghormatan luhur, senantiasa penulis suguhkan 

kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menyampaikan, mengajar, 

mendiktekan al-Qur'an, serta menganjurkan pada para sahabatnya untuk menjaga 

orisinalitas al-Qur'an. Sehingga kita dapat merasakan kemukjizatan agung dari al-

Qur'an, saat semua mukjizat para utusan Allah telah sirna. 

Skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan orang-orang di sekitar 

penulis. Oleh karena itu, penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima 

kasih yang setinggi-tingginya kepada ibu Dr. Sekar Ayu Ariyani, selaku dekan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN1 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan 

huruf, dalam tranliterasi ini dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan 

tanda dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus, sebagai berikut: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

 ا

 ب

 ت

 ث

 ج

 ح

 خ

 د

 ذ

 ر

 ز

 س

 ش

 ص

 ض

 ط

 ظ

 ع

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha' 

Kha 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Zai 

Sin 

Syin 

Sad 

Dad 

Ta' 

Za 

‘Ain 

Tidak dilambangkan 

B 

T 

S| 

J 

H{ 

Kh 

D 

Z| 

R 

Z 

S 

Sy 

S{ 

D{ 

T{ 

Z{ 

‘- 

Tidak dilambangkan 

Be 

Te 

Es (titik di atas) 

Je 

Ha (titik di bawah) 

Ka dan ha 

De 

Zet (titik di atas) 

Er 

Zet 

Es 

Es dan Ye 

Es (titik di bawah) 

De (titik di bawah) 

Te (titik di bawah) 

Zet (titik di bawah) 

Koma terbalik (di atas) 

                                                 
1 Pedoman transliterasi ini dikutip dari Pedoman Penulisan Proposal, Skripsi dan 

Munaqasyah yang diterbitkan olah Fakultas Ushuluddin  UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 
2002, hlm. 39-42. 



 

 غ

 ف

 ق

 ك

 ل

 م

 ن

 و

 هـ

 ء

 ي

Gain 

Fa’ 

Qaf 

Kaf 

Lam 

Mim 

Nun 

Wawu 

Ha’ 

Hamzah 

Ya 

G 

F 

Q 

K 

L 

M 

N 

W 

H 

’- 

Y 

Ge 

Ef 

Qi 

Ka 

El 

Em 

En 

We 

Ha 

Apostrof 

Ye 

 

2. Vokal 

a. Vokal Tunggal: 
 

 

Tanda Vokal Nama Huruf Latin Nama 
——— 

——— 

——— 

Fathah 

Kasrah 

Dammah 

a 

u 

u 

A 

I 

U 

 

b. Vokal Rangkap 

 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 ي

 و

Fathah dan Ya 

Fathah dan wawu 

Ai 

Au 

a-i 

a-u 

 

 

Contoh : 

 h}aula                 حول                          kaifa                     آيف



 

c. Vokal Panjang (maddah) 

 

Tanda Nama 
Huruf 

Latin 
Nama 

 ا

 ي

 ي

 و

Fathah dan Alif 

Fathah dan Ya 

Kasrah dan Ya 

Dammah dan Wawu 

——— 

——— 

——— 

——— 

a dengan garis di atas 

a dengan garis di atas 

I dengan garis di atas 

u dengan garis di atas 

 

Contoh : 

 qi>la                     قيل                 qa>la                         قال

 yaqu>lu                     یقول               <rama                      رمى

 

3. Ta Marbu>t}ah 

a. Transliterasi Ta' Maftu>h}ah hidup adalah "t". 

b. Transliterasi Ta' Marbu>t}ah mati adalah "h" 

c. Jika Ta' Marbu>t}ah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "__" 

("al") dan bacaannya terpisah, maka Ta' Marbu>t}ah tersebut 

ditransliterasikan dengan "ha". 

Contoh : 

 raud}ah al-at}fa>l      روضةاألطفال

المنورة المدینة        al- Madi>nah al-Munawwarah 

 T{alh}ah                  طلحة



 

 DAFTAR ISI 
 

HALAMAN JUDUL  ........................................................................................  i 

NOTA DINAS  ...................................................................................................  ii 

HALAMAN PENGESAHAN  ..........................................................................  iii 

HALAMAN MOTTO  ......................................................................................  iv 

PERSEMBAHAN  .............................................................................................  v 

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN  ...........................................  vi 

KATA PENGANTAR  ......................................................................................  ix 

DAFTAR ISI ......................................................................................................  xi 

ABSTRAK .........................................................................................................  xii 

BAB I:      PENDAHULUAN ...........................................................................  1 

A. Latar belakang Masalah  ................................................................  1 

B. Rumusan Masalah  ..........................................................................  7 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  .................................................  7 

D. Telaah Pustaka  ...............................................................................  8 

E. Metode Penelitian  ...........................................................................  10 

1. Pengumpulan Data ....................................................................  10 

2. Analisis Data ..............................................................................  11 

F. Sistimatika Pembahasan  ................................................................  13 

BAB II:    HADIS-HADIS TENTANG KEHIDUPAN SETELAH 

KEMATIAN .....................................................................................  14 

A. Hidup Sesudah Mati  ......................................................................  14 

B. Alam Barzakh (kubur)  ..................................................................  20 



 

C. Hadis Sampainya Hadiah Pahala Terhadap Orang Yang 

Meninggal Dunia: Deskripsi Umum  .............................................  23 

BAB III:   KRITIK SANAD MATAN HADIS TENTANG SAMPAINYA 

HADIAHPAHALA TERHADAP ORANG YANG 

MENINGGAL DUNIA  ..................................................................   

A. Kritik Sanad  ...................................................................................  38 

B. Kritik Matan Hadis  ........................................................................  63 

 
BAB IV:   KEHUJJAHAN HADIS TENTANG SAMPAINYA HADIAH 

PAHALA TERHADAP ORANG YANG MENINGGAL 

DUNIA 

BAB V:    PENUTUP 

A. Kesimpulan  .....................................................................................  79 

B. Saran-saran  .....................................................................................  80 

DAFTAR PUSTAKA  

CURRICULUM VITAE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 



 

ABSTRAK  
 

Rasionalisasi sebuah pesan adalah kemestian untuk dimengerti atau 
dipahami. Disamping itu, seorang pembawa pesan tentulah bukan agen pasif 
dengan kewenangan yang sangat terbatas. Dalam Islam, Nabi Muhammad Saw. 
sebagai agen atau pembawa pesan bersifat aktif dan senantiasa terlibat dengan inti 
pesan tersebut.  Maka wajar, Nabi Muhammad Saw. dan Hadis-Hadisnya 
diletakkan sebagai sumber pokok ajaran Islam  setelah al-Qur'an. Salah satu 
persoalan yang juga banyak disinggung dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. 
adalah mengenai “sampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal 
dunia”. Seorang yang mengaku beriman seharusnya tidak perlu ragu terhadap 
kasih sayang dan kekuasaan Allah SWT. Kalau hanya untuk menyampaikan 
pahala kepada orang yang meninggal dunia, tentu saja hal itu sangatlah mudah 
bagi Allah SWT. Dan perlu diingat, bahwa ukhuwah Islamiyah (persaudaraan 
diantara sesama umat Islam) tidak akan putus karena kematian. 

 
Tema atau isi riwayat ini adalah penjelas mengenai sampainya hadiah pahala 

terhadap orang yang meninggal dunia, maka untuk menuju ke arah itu tentunya 
dibutuhkan sebuah penelitian secara khusus terhadap riwayat tersebut, Penelitian 
tersebut adalah penelitian sanad dan matan hadis dengan menggunakan kaidah-
kaidah ke-s}ahi>h-an hadis yang dikemukakan oleh para ulama sebagai acuan. 
Sebagai pencarian mengenai keberadaan hadis-hadis, penulis menggunakan 
metode takhri>j bi al-lafz\ dengan mengambil lafaz\ Inqoto’a sebagai paduan. 
Untuk meneliti riwayat hadis tersebut penulis menggunakan CD Mausu’ah, kitab-
kitab rija>l al-h}adi>s\, serta untuk proses analisa digunakan kitab-kitab 'ulu>m 
al-h}adi>s\. 

 
Jenis penelitian yang peneliti lakukan adalah library research, sedangkan 

pendekatan yang penulis pakai adalah dengan menggunakan metode Takhrijul 
hadis. 

 
Dari hasil penelitian penulis, Hadis tentang sampainya hadiah pahala 

terhadap orang yang meninggal dunia, dilihat dari segi sanad adalah shahih, dari 
segi matan juga shahih,. Dari segi periwayatannya diterima secara makna juga 
secara lafal. Dengan demikian hadis tersebut dapat dikatakan isnaduhu shahih wa 
matanuhu s}hahih. Di samping itu juga, banyak pandangan-pandangan para ulama 
yang mendukung statement bahwa hadis sampainya hadiah pahala terhadap orang 
yang meninggal dunia demikian adanya, dan dengan begitupula hemat penulis 
bisa dipakai sebagai hujjah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

A. Latar Belakang Masalah      

Allah SWT mengakhiri risalah kenabian dengan disyariatkannya agama Islam 

yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw. sebagai rahmat bagi semesta alam 

(rahmatan lil alamin).1 Dengan demikian beliau menghabiskan seluruh umurnya 

untuk berdakwah, memberikan pengajaran, bimbingan, mendialogkan dakwah dan 

risalah yang beliau emban, memberi bimbingan pada para sahabat, membawa mereka 

kepada sesuatu yang membawa kemaslahatan dan petunjuk serta merasakan suka 

duka bersama mereka.  

Karena itulah, Nabi Muhammad Saw. merupakan panutan terbaik yang jejak-

jejaknya akan selalu diikuti dalam segala manifestasi kehidupan. Beliau benar-benar 

menjadi tauladan yang baik bagi para sahabat yang berbaur, menyaksikan dan 

mendengar langsung dari Rasulullah Saw. Para sahabat mengenal Nabi Muhammad 

Saw sampai ke masalah yang paling pelik – yang semua itu merupakan sunnah – dan 

kemudian mewariskannya kepada kita dengan penuh keikhlasan dan ketelitian.2 

             Sejak masa sahabat, kaum muslimin telah memberikan perhatian yang 

sungguh-sungguh terhadap studi Hadis, mereka telah melakukan penelitian yang 

akurat terhadap para periwayat berkenaan dengan keadilan (integritas pribadi) 

                                                 
1Lihat QS al-Anbiya’ (21): 107.  
 
2 M. ‘Ajjaj al-Khatib Pokok-pokok Ilmu Hadis. Terj. HM Qodirun Nur dan Ahmad Musyafik 

(Jakarta: Gaya Media Pratama, 1998), hlm. 44. 
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maupun ke-dhabit-an (kapasitas intelektual) mereka. Dari dua sudut itu pula mereka 

melakukan tarjih dan ta’dil maupun tautsiq (menyatakan ke-tsiqah-an) para rawi. 

Maka sangat bisa dimengerti jika sampai hari ini sunnah yang kita jalankan adalah 

sunnah yang benar-benar otentik dari Nabi Saw.3 

             Di samping itu, nalar manusia yang paling sederhana tak akan mengingkari 

bahwa kehadiran agama di muka bumi adalah membawa sejumlah pesan dan nilai-

nilai, demikian halnya dengan agama Islam, ada sejumlah nilai-nilai dasar (basic 

values) dan pesan-pesan universal yang dibawa dan kemudian disampaikan oleh 

Nabi Muhammad Saw. kepada umatnya, guna dijadikan sebagai way of life dan 

weltanchauung dalam kehidupan sehari-hari.4 

 Rasionalisasi sebuah pesan adalah kemestian untuk dimengerti atau dipahami. 

Disamping itu, seorang pembawa pesan tentulah bukan agen pasif dengan 

kewenangan yang sangat terbatas. Dalam Islam, Nabi Muhammad Saw. sebagai agen 

atau pembawa pesan5 bersifat aktif dan senantiasa terlibat dengan inti pesan 

tersebut.6 Maka wajar, Nabi Muhammad Saw. dan Hadis-Hadisnya7 diletakkan 

sebagai sumber pokok ajaran Islam  setelah al-Qur'an.8 

                                                 
3, Shalihuddin ibn Ahmad al- Adlabi, Kritik Metodologi Matan Hadis terj. M. Qodirunnur, 

Ahmad Musyafik (Jakarta : Gaya Media pratama 2004). Hlm.4  
 
4 Nilai-nilai dasar Islam dan pesan-pesan universal yang terkandung di dalam risalah yang 

dibawa oleh Nabi Muhammad Saw. ini tidak hanya ditujukan kepada umatnya (Islam) melainkan 
kepada seluruh umat manusia, agar mereka kembali kepada keyakinan sejati mengenai Tuhan. Lihat 
Tariq Ramadan, Menjadi Moderen Bersama Islam: Islam Barat dan Tantangan Modernitas, Terj. 
Zubair dan Ilham B. Saenong (Jakarta: Teraju, 2003), hlm. 13.  

 
5 Ada dua bentuk pesan yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw., antara lain al-Qur'an dan 

Hadis, dan salah satu karakter yang menonjol dari dua bentuk pesan ini adalah kemestian melalui 
proses pemahaman. Artinya, pesan-pesan ini akan berdialog dengan audiensnya sebelum dapat 
diterapkan. Lihat Zuhairi Misrawi dan Novriantoni, Doktrin Islam Progressif (Jakarta: LSIP, 2004), 
hlm. 54-55. 

6 Nabi Muhammad Saw. senantiasa terlibat aktif dengan inti pesan yang dibawanya. Persis  
yang dikatakan Aisyah, isteri Rasulullah, ketika ditanya tentang apa bentuk moral (akhlaq) yang 
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Pada prinsipnya untuk memahami Hadis Nabi haruslah memperhatikan 

beberapa petunjuk al-Qur'an dan kondisi sosio-kultural di masyarakat, Dan tiadalah 

yang diucapkannya itu (Al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu 

tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). Ringkasnya, Hadis 

sebagai salah satu sumber hukum Islam disamping al-Qur'an, pada hakikatnya juga 

ditujukan kepada semua umat manusia. Namun walaupun demikian, fitrah seorang 

manusia pada setiap generasi dan tempat, selain memiliki persamaan juga memiliki 

perbedaan. Begitupula dengan figur Nabi Muhammad Saw.  

Di satu sisi Nabi Muhammad Saw. diutus oleh Allah SWT kepada umat 

manusia untuk semua umat manusia,9 sehingga beliau disebut sebagai Rasulullah,10 

tetapi beliau juga dinyatakan dalam al-qur’an sebagai manusia biasa.11 Maka segi-

segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi Muhammad Saw. dan suasana yang 

melatar-belakangi atau apapun yang menyebabkan terjadinya Hadis Nabi 

Muhammad Saw., mempunyai kedudukan penting dalam memahami dan memaknai 

Hadis.12 

                                                                                                                                           
dijalankan oleh Nabi Muhammad SAW., dengan tegas Aisyah menjawab bahwa moral (akhlaq) Nabi 
Muhammad SAW. adalah al-Qur'an. Ibid.  

 
7 Penggunaan kata H{adis dalam skripsi ini identik dengan sunnah, yaitu suatu berita yang 

dinisbahkan kepada Nabi Muhammad SAW., baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, sifat dan 
taqrir beliau. Lihat Subhi al-Salih, 'Ulu>m al-H{adi>s| wa Mus{tal{a>h{uh (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), hlm. 6  

 
8 Abdul Hamim Mahmud, al-Sunnah fi>  Maka>natiha> wa fi> Tar>ikhiha (Mesir: Dar al-Kutub 

al-'Arabi, 1967), hlm. 26. 
  
9 Lihat QS Saba' (34): 28.  
 
10 Lihat QS Ali Imran (03): 144. 
 
11 Lihat QS al-Kahfi (18): 10. 
12 Lihat  Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi (Jakarta: Inti Media dan 

Insan Cemerlang, tt), hlm. 189. 
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Para ulama sepakat bahwa Hadis bersifat menjelaskan (baya>n al-tafsi>l) 

dan juga bersifat menafsirkan (baya>n al-tafsi>r) dari isi-isi kandungan al-Qur'an.13 

Melihat begitu pentingnya posisi Hadis, maka tidaklah mengherankan begitu 

kerasnya usaha umat Nabi Muhammad Saw. dalam mengumpulkan, menghafalkan 

dan menyebarluaskan Hadis. Hanya saja problematika Hadis dalam kenyataannya 

cukup kompleks. Hadis tidak semua periwayatannya berlangsung secara mutawatir 

seperti halnya al-Qur'an, Hadis sebagian periwayatannya berlangsung secara 

mutawa>tir dan sebagian lagi secara ah}ad.14  Sejarah juga mengungkap bahwa 

tidak semua Hadis tertulis di masa Nabi Muhammad Saw., Hadis juga sering 

dipalsukan oleh kepentingan-kepentingan mazhab, dihimpun dalam jangka waktu 

yang lama dengan metode yang beragam, adanya periwayatan bi al-ma'na>,15 dan 

juga dalam kenyataannya sebuah Hadis terkadang dipahami dalam paradigma yang 

berbeda di masyarakat. 

Berangkat dari kenyataan ini, salah satu persoalan yang juga banyak 

disinggung dalam Hadis Nabi Muhammad Saw. adalah mengenai “sampainya hadiah 

pahala terhadap orang yang meninggal dunia”. Seorang yang mengaku beriman 

seharusnya tidak perlu ragu terhadap kasih sayang dan kekuasaan Allah SWT. Kalau 

hanya untuk menyampaikan pahala kepada orang yang meninggal dunia, tentu saja 

hal itu sangatlah mudah bagi Allah SWT. Dan perlu diingat, bahwa ukhuwah 
                                                 

 
13  Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, Us}u>l al-Hadis  'Ulu>muhu wa Mus}t}alahuh  (Beirut: Dar al-

Fikr, 1989), hlm. 34. Lihat pula QS al-Ahzab (33): 21.  
 
14  Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi}r Must}alah al-H}adis (Beirut: Dar al-Qur'an al-Karim, 1979), 

hlm. 18-22. Lihat juga Ali Hasballah, Usul Tas}yri’ al-Islami>y  (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1964), hlm. 15. 
 
15 M. Syu>hudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dengan Pendekatan 

Ilmu Sejarah (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 7-21 
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Islamiyah (persaudaraan diantara sesama umat Islam) tidak akan putus karena 

kematian.16  

Bukankah Nabi Muhammad Saw telah memberi contoh kepada umatnya 

untuk memberi hadiah pahala kepada orang yang meninggal dunia. Jika diperhatikan 

secara seksama, pengertian hadiah pahala sesungguhnya memiliki arti luas. Menurut 

istilah hadiah adalah pemberian atau sedekah dari perbuatannya untuk orang lain 

sedangkan pahala adalah ganjaran Tuhan atas perbuatan baik manusia (buah atau 

hasil dari perbuatan baik).17 

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa hadiah pahala adalah ganjaran 

atau hasil dari perbuatan baik kita untuk untuk orang lain baik yang masih hidup 

maupun yang sudah meninggal dunia. hadiah pahala untuk orang yang meninggal ini 

sampai padanya dan menjadi amal baik baginya dan bagi orang yang 

mengerjakannya. Dari pengertian yang umum tersebut penulis berusaha untuk lebih 

mengkerucutkan terhadap persoalan diterimanya hadiah pahala terhadap orang yang 

meninggal dunia.  

Hal ini erat kaitannya dengan perbuatan baik seseorang kepada orang lain 

dengan tujuan orang yang meninggal dunia itu mendapatkan pahala dari apa yang 

dihadiahkan seseorang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. 

Sungguh banyak Hadis yang menerangkan tentang di diterimanya hadiah 

pahala terhadap orang yang meninggal dunia, baik yang berupa permintaan ampunan 

                                                 
16 Muhyiddin Abdusshomad, Tahlil, dalam Perspektif Al-Qur’an dan Sunnah: Kajian Kitab 

Kuning  (Malang: PP. Nurul Islam, 2004), hlm .05 
 
17 Hussein Bahreisj, Kamus Standar Hukum Islam: (Surabaya: Tiga Dua). hlm.177 
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kepada Allah ataupun hadiah pahala diperuntukkan bagi orang yang sudah 

meninggal dunia. seperti Hadis berikut : 

َأْو ِعْلٍم ِإَذا َماَت اْلِإْنَساُن اْنَقَطَع َعْنُه َعَمُلُه ِإلَّا ِمْن َثَلاَثٍة ِإلَّا ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة 
.ُيْنَتَفُع ِبِه َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه    

 

Artinya: “Jika manusia meninggal dunia terputuslah amalannya, kecuali dari tiga 

perkara: sadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak saleh yang 

mendoakannya”.18 

                                                                                            
Berdasarkan realita serta amaliyah para sahabat dalam Hadis di atas jelaslah 

bahwa anjuran tersebut tidak diragukan lagi bahwa bacaan Al-Qur’an atau amal 

ibadah lainnya dapat bermanfaat kepada orang yang sudah meninggal dunia. Sebab 

bila tidak ada manfaatnya, Nabi Saw tidak akan menganjurkan para sahabatnya 

melakukan sesuatu yang sia-sia tidak ada guna dan manfaatnya.  

Maka melalui penelitian ini, penulis ingin mencoba mengkaji dan meneliti 

sebuah Hadis tentang diterimanya pahala terhadap orang yang meninggal dunia dari 

beberapa sumber Hadis yang masyhur di kitab-kitab Hadis, sedangkan hadis yang 

kami teliti disini kami batasi dengan hadis dari Imam at-Turmidzi karena kami 

melihat beliaulah yang paling inovatif dalam mengelompokkan hadis, ini di buktikan 

dengan pengkategorian hadis menjadi tiga, yaitu sa}hih, hasan, da\{’if. melalui CD 

Mausu’ah baik dari segi sanad matannya, serta bagaimana kualitas Hadis menurut 

pandangan ulama hadis sehubungan dengan bahasan tersebut.  

 

                                                 
18 CD Mausu’ah al-Hadis| al-Syari>f al-Kutub al-Tis‘ah, Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor  2784 
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B. Rumusan Masalah 

Hadis yang berkenaan dengan masalah diterimanya pahala terhadap orang 

yang meninggal dunia memang banyak, tapi supaya penelitian ini sistematik dan 

terarah maka tulisan ini penyusun batasi pada Hadis-hadis yang an sich berkenaan 

dengan diterimanya pahala terhadap orang yang meninggal dunia. Adapun pokok 

masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini antara lain:  

1. Bagaimanakah kualitas Hadis tentang sampainya hadiah pahala terhadap 

orang yang sudah meninggal dunia? 

2. Bagaimana kehujjahan Hadis tentang sampainya hadiah pahala terhadap 

orang yang sudah meninggal?    

 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Studi atas Hadis tentang sampainya hadiah pahala terhdap orang yang 

meninggal dunia yang penulis angkat sebagai judul tulisan ini bertujuan untuk: 

1. Mengetahui dengan jelas kualitas Hadis tentang sampainya hadiah pahala 

terhadap orang yang sudah meninggal dunia. 

2. Mendapatkan informasi tentang pandangan ulama atas kehujjahan Hadis 

tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang sudah meninggal. 

 
Adapun kegunanaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menambah pembendaharaan pemikiran tentang kualitas Hadis tentang 

sampainya hadiah pahala terhadap orang yang sudah meninggal dunia. 

2. Memberikan tambahan khazanah pemikiran keislaman khususnya dalam 

bidang kritik sanad dan matan hadits. 
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D. Telaah Pustaka 

Dalam memahami tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang 

sudah meninggal dunia, lazimnya lebih dulu  kita melihat kepada sumber-sumber 

pokok hukum Islam, antara lain adalah: Al-Qur’an, Hadis dan kesepakatan ulama. 

Al-Qur’an sebagai sumber hukum pertama menjadi acuan pokok dalam menentukan 

jawaban dalam segala persoalan umat (Islam) khususnya. 

Dalam banyak literatur yang penulis temukan, baik dari sumber primer 

ataupun sekunder, tidak banyak yang membahas secara langsung dan menyeluruh 

tentang diterimanya pahala terhadap orang yang meninggal dunia. memang ada 

pembahasan secara parsial dari beberapa ulama, baik ulama klasik ataupun moderen 

yang berusaha menguak tentang tabir diterimanya hadiah pahala terhadap orang yang 

meninggal dunia. 

Muhyiddin Abdusshamad dalam bukunya Tahlil dalam Perspektif al-Qur‘an 

dan as-Sunnah, berisi kumpulan dan penggalan kitab tafsir, hadits dan fikih yang 

terkait dengan soal tahlil, yang dirangkai dalam bentuk tanya jawab. Salah satu 

bahasannya juga menerangkan tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang 

meninggal dunia.19 

Di samping itu, kitab karangan Sayid Muhammad bin ‘Alwi al-Ma>liki, 

Tahqi>qul ‘Amal fi> Ma> Yanfa’u lil Mayyit Min al-A’mal menjelaskan tentang 

sampainya pahala bacaan Yaasin dan tahlil yang dihadiahkan pada orang yang sudah 

                                                 
19 Muhyiddin Abdusshomad, Tahlil, dalam Perspektif..., hal. 29 
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meninggal dunia.20 Ada juga buku yang ditulis oleh Islah Gusmian, Doa Menghadapi 

Kematian: Cara Indah Meraih H>>>}usnul Kha>timah juga mengamini bahwa 

dalam Islam mengenal konsep sampainya pahala pada orang yang sudah meninggal 

dunia.21 

Islahuddin dalam skripsinya berjudul Ruh Setelah Kematian dalam Al-

Qur’a>n: Analisa Terhadap Penafsiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tidak membahas 

kematian secara rinci melainkan membahasnya sebagai bagian tambahan informasi 

sesuai bahasan yang ia angkat yaitu tentang ruh. Dalam skripsinya, Islahuddin 

menyatakan bahwa secara ontologis, persoalan tentang eksistensi manusia pasca 

kematian hampir tidak menimbulkan perselisian yang fundamental di kalangan 

ulama. Sebab ayat-ayat al-Qur'an sendiri pada dasarnya sudah memberikan 

keterangan-keterangan yang cukup gamblang, bahwasannya manusia akan menerima 

balasan atas segala pahala dan dosa22. Tetapi bila muncul pertanyaan tentang apa 

yang dialami manusia semenjak kematian hingga hari kiamat, maka berbagai 

penjelasan berbeda akan muncul ke permukaan.23 

Dari pemaparan kitab atau buku-buku yang di sebutkan di atas, maka penulis 

merasa bahwa kajian tentang Hadis tentang sampainya hadiah pahala pada orang 

                                                 
20 Buku ini diterjemahkan oleh Ahmad Yunus al-Mukhdar ke dalam Bahasa Indonesia 

dengan judul, Sampaikah Pahala Bacaan Yaasin dan Tahlil Kepada Mayit 
 

21 Islah Gusmian, Doa Menghadapi Kematian: Cara Indah Meraih H}usnul Kha>timah, 
(Bandung: Mizania, 2007). 

 
22 Sibawaihi, Eskatologi al-Gazali dan Fazlur Rahman: Studi Komparatif Epistimologi 

Klasik-Kontemporer, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2004) Cet I, hlm. 91. 

 
23 Islahuddin, Ruh Setelah Kematian dalam Al-Qur’an: Analisa Terhadap Penafsiran Ibnu 

Qoyyim Al-Jauziyah (Yogyakarta: Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 44. 
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yang meninggal dunia menitik beratkan pada nilai Hadis dan pendapat ulama yang 

ada untuk dijadikan sebagai tambahan khazanah keilmuan bagi penulis dan 

pemerhati ilmu pengetahuan. 

 

E. Metode penelitian 

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan jenis penelitian pustaka 

(library research) karena data yang digunakan berasal dari bahan-bahan kepustakaan 

yaitu buku-buku dan kitab-kitab. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh agar 

tercapai hasil yang lebih akurat, dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Pengumpulan Data.  

 Pengumpulan data yang penulis gunakan ini adalah pengumpulan data yang 

bersifat literer (library research). Oleh karena itu penelitian ini akan memanfaatkan 

bahan-bahan pustaka yang relevan untuk mendukung dan menjawab permasalahan 

dalam penelitian ini. Dari sudut relevansinya, bahan pustaka dibagi menjadi dua 

sumber, yaitu sumber primer sebagai bahan penelitian. Dalam hal ini yang dimaksud 

adalah kitab Sunan al-Tirmuz\i yang meriwayatkan Hadis tentang sampainya hadiah 

pahala terhadap orang yang meninggal dunia. Sedangkan sumber sekunder merujuk 

pada pustaka penunjang, yaitu berupa kitab-kitab Hadis lain dan syarah-nya, serta 

buku-buku yang secara tidak langsung mendukung penelitian ini. Sementara untuk 

penelitian sanad diambil dari kitab-kitab biografi periwayat Hadis yang secara 

eksplisit menjelaskan dari berbagai segi dalam menentukan sebuah penilaian yang 

dilakukan oleh ulama kritikus Hadis. 

2. Analisis Data 
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 Data-data yang diperoleh dari penelitian perpustakaan tersebut kemudian 

dianalisis dengan berpedoman pada kaidah kesahihan Hadis yang meliputi sanad dan 

matan yang telah ditentukan oleh para ulama. Langkah selanjutnya setelah 

menganalisa data-data yang didapatkan adalah al-i'tiba>r.24 Dengan demikian dapat 

ditemukan sanad-sanad lain yang mendukung baik dari tingkatan sahabat maupun 

ta>bi'in dan ta>bi'at al-ta>bi'in. Untuk memperjelas dan memudahkan proses al-

'Itiba>r, maka sangat diperlukan sekali pembuatan skema seluruh sanad Hadis yang 

menjelaskan tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia. 

Adapun langkah pembuatan skema terserbut adalah: 

a. Jalur seluruh sanad Hadis yang menerangkan tentang sampainya hadiah 

pahala terhadap orang yang meninggal dunia. 

b. Nama-nama ra>wi (periwayat) dari seluruh sanad Hadis yang menjelaskan 

tentang ampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia. 

c. Metode periwayatan yang digunakan oleh masing-masing periwayat.25 

Langkah selanjutnya adalah penelitian terhadap matan Hadis yang meliputi: 

a. Meneliti susunan lafal yang semakna. 

Dalam penelitian ini, penulis mencoba mencari lafal-lafal yang semakna dari 

beberapa riwayat Hadis yang sudah didapatkan melalui proses takhri>j al-h}adi>s. 

Proses pencarian ini dimaksudkan untuk menetukan apakah Hadis tersebut 

diriwayatkan secara makna ataukah lafaz. 

                                                 
24 Al-I'tibar adalah menyertakan sanad-sanad yang lain untuk sanad Hadis tertentu, yang 

Hadis itu pada bagian sanadnya tampak hanya terdapat  seorang periwayat saja, dan dengan 
menyertakan sanad yang lain tersebut akan dapat diketahui apakah ada periwayat yang lain ataukah 
tidak ada untuk bagian sanad  dari Hadis dimaksud. Lihat M.Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian 
Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), hlm. 51.  

 
25 M.Syuhudi Ismail, Metodologi.., hlm. 42. 
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b. Meneliti kandungan Hadis. 

Penelitian kandungan matan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

matan Hadis tersebut memang benar-benar perkataan Nabi ataukah bukan. Karena itu 

melalui penelitian kandungan Hadis ini, penulis mencoba mengkaji kembali makna-

makna yang terkandung dalam sebuah Hadis dan mencoba merelevansikannya 

dengan kebutuhan zaman yang keberadaannya selalu berubah.   

c. Menyimpulkan hasil penelitian matan.  

Setelah meneliti matan Hadis dari segi susunan lafal, kandungan matan dan 

juga aspek-aspek lain seperti apakah pada matan tersebut mengandung ziya>dah 

ataukah tidak, maka akan diperoleh kesimpulan bahwa Hadis tersebut secara matan 

dikatakan sahih atau da'if.     

 

 

 

 

F. Sistematika Pembahasan  

Penelusuran dan kajian permasalahan di atas di tuangkan dalam empat bab 

agar lebih sistematis dalam mengkaji persoalan-persoalan tersebut yang antara bab 

yang satu dengan yang lainnya.  

Bab pertama, memuat  tentang pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metodologi penelitian 

dan sistematika pembahasan. Bab satu ini merupakan ide dasar dari penelitian skripsi 
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ini yang memuat segala permasalahan yang timbul sehingga menyebabkan 

terpanggilnya penulis untuk membahas topik ini.  

Pada Bab kedua, merupakan pembahasan umum tentang eskatologi, yaitu hadis-hadis 

tentang kehidupan setelah kematian. Bab ketiga, melakukan kritik sanad dan matan 

Hadis tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia. Bab 

keempat, memaparkan ke-h}ujjah-an Hadis tentang sampainya hadiah pahala 

terhadap orang yang meninggal dunia 

Selanjutnya bab kelima adalah penutup yaitu berisi kesimpulan dari 

pembahasan-pembahasan yang telah di lakukan penulis dalam mengkaji nilai dan 

kualitas Hadis serta saran-saran yang dibutuhkan penulis guna menyempurnakan 

hasil dari skripsi ini. 
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BAB II 
 

HADIS-HADIS TENTANG KEHIDUPAN SETELAH KEMATIAN 
 

A. Hidup Pasca Mati.  

Istilah kematian berasal dari kata dasar “mati” yang berarti  sudah 

hilangnya nyawa atau tidak hidup lagi.1 Selanjutnya arti mati yang sering 

dijumpai dalam istilah sehari-hari mengandung tiga macam pengertian yaitu: 

pertama, kemusnahan dan kehilangan total jasad dan ruh; dan kedua, terputusnya 

antara jasad dan ruh.2 Terhentinya budi daya total.3 Kematian dalam kamus 

Bahasa Indonesia, kematian adalah perihal mati, perkumpulan yang mengurus 

atau memberi bantuan dan sebagainya apabila ada anggota keluarga yang 

meninggal.4  

Kematian bukanlah akhir dari segala-galanya tapi awal dari kehidupan 

yang baru, Kematian adalah misteri yang senantiasa mengintai jiwa manusia, 

kedatangannya secara tiba-tiba dimana manusia tidak akan mengerti kapan dan 
                                                 

 
1 Purwa Darminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1976) , hlm. 

638. Untuk pengertian mati dalam Bahasa Arab lihat Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-
Munawwir Arab-Indonesia (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1984). 

 
2 Kata ruh dalam kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan dengan sesuatu yang hidup yang 

tidak berbadan jasmani yang berakal budi dan berperasaan (seperti malaikat, setan dan sebagainya) 
juga diartikan dengan jiwa dan semangat. WJS Poerwadarminta, kamus Umum Bahasa Indonesia, 
(Jakarta: Balai Pustaka, 1985) . hlm. 830. Dalam masyarakat sering kali kata ruh dikaitkan dengan 
penyebab kehidupan manusia yang akan pergi dari raga manusia jika manusia tersebut meninggal 
dunia serta berpindah ke alam lain. Jika lihat dari kata aslinya, kata ruh berasal dari bahasa arab 
yang merupakan bentuk mas{dar dari asal kata (  .yang berarti sebangsa hawa atau udara 2( َح – َو – َر
Dari kata tersebut dapat diturunkan menjadi kata-kata lain seperti  ٌنَْريَحا ,  َِرياٌح ِ,رْيٌح  َ,ْروٌح  serta 
kata-kata lain. Dari makna di atas maka adalah lumrah bila salah satu dari derivasi kata tersebut 
bermakna angin yaitu ْريٌح.ِ Dalam satu hadis disebutkan bahwa sebagai satu rahmat dari Tuhan 
untuk hamba-Nya بعباده رحمته من اى اهللا روح من الريح .  Abi> al-Fad{l Jama>l al-Di>n   Muhammad 
bin Mukarram, Lisa>n al-Arab, (Beirut: Da>r S{a>>dir, 1990) cet II, hlm 455. 

 
3 M. Munandar Sulaiman, Ilmu Budaya Dasar (Bandung : PT Eresco, 1992) hlm. 85 
 
4 Purwa Darminta, Kamus Umum...., hlm. 639 



 

dimana ajal menjemputnya, karena kematian merupakan hal yang wajib di terima 

oleh setiap makluk yang hidup di dunia. Setiap orang mukmin pasti percaya 

bahwa tiada satupun sesuatu yang hidup di bumi dan di langit  yang luput  dari 

pengawasan Allah dan luput dari kematian.5 

Pembahasan mengenai kematian tampaknya tidak bisa semata-mata 

didekati secara rasional-ilmiah. Filsuf-filsuf besar sekalipun, semisal Karl Marx 

(1818-1883), Sigmund Freud (1856-1939), dan Jean Paul Satre (1905-1980), bila 

hanya mengandalkan rasionalitas atau indrawi, akan “gagal” mengkonsepsikan 

kematian. Pada akhirnya tokoh-tokoh ini sampai pada kesimpulan bahwa 

kematian adalah akhir dari segalanya; kesimpulan yang sama sekali bertentangan 

dengan doktrin eskatologi dalam setiap agama.6 

                                                 
 
5 Memang umat Islam secara umum mengimani bahwa alam yang pertama kali akan 

dialaminya setelah kematian adalah alam barzakh. Secara ontologis, persoalan tentang eksistensi 
manusia pasca kematian hampir tidak menimbulkan perselisian yang fundamental di kalangan 
ulama. Sebab ayat-ayat al-Qur'an sendiri pada dasarnya sudah memberikan keterangan-keterangan 
yang cukup gamblang, bahwasannya manusia akan menerima balasan atas segala pahala dan 
dosa5. Tetapi bila muncul pertanyaan tentang apa yang dialami manusia semenjak kematian hingga 
hari kiamat, maka berbagai penjelasan berbeda akan muncul ke permukaan. Tentang kematian ini, 
al-Qur ‘an sudah dengan ekplisit menerangkan: “Dia yang menciptakan kematian dan kehidupan. 
Denmgan cara itu Dia mendidik dan melihatmu, dan untuk memberikan nilai bagi siapa yang 
lebih baik  amalannya. Dan Dia itu Maha Perkasa dan Maha Melindungi (QS al-Mulk [67]: 02). 

 
6 H.M Amin Abdullah, Eskatologi Al Gazali dan Fazlur rahman studi komparatif 

Epistemologi Klasik-Kontemporer (Yogyakarta: Islamika, 2004), hlm. 77. Masyarakat Mesir purba 
misalnya percaya akan adanya alam lain dan adanya keabadian, seperti yang diajarkan oleh "buku 
mati", inti kepercayaan itu adalah ruh. Orang-orang Israil percaya bahwa manusia terdiri dari ruh 
dan badan, ketika meninggal, badan kembali ke tanah sedangkan ruh juga kembali ke Tuhan. 
Begitu juga dengan agama Zoroaster berpendapat bahwa alam ini dipenuhi dengan ruh-ruh jahat 
dan baik yang selalu berperang dengan diakhiri kemenangan ruh-ruh baik di akhir zaman begitu 
juga dengan agama Kristen yang bahkan menganggap ruh menjadi salah satu sentra teologinya 
dengan lahirnya istilah Ruh Kudus. Sidi Gazalba, Sistematika Filsafat: Pengantar pada 
Metafisika, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996) hlm. 163. pandangan agama-agama Timur seperti 
Hindu, Buddha dan Jainisme yang berpegang pada circle concept of time atau waktu itu melingkar 
daripada linear concept of time seperti agama-agama monoteistik. 

 



 

Hidup dan mati adalah dua hal yang pasti dirasakan oleh setiap makhluk 

yang berjiwa. Kalau makhluk itu hidup pasti akan mati. Sebab di dalam al-Qur’an 

telah dikemukakan dalam berbagai tempat tentang firman-firman Allah yang 

menegaskan bahwa Allah yang menjadikan hidup dan mati, dan Allah yang 

menghidupkan dan mematikan. Jadi kita sebagai makhluk yang berjiwa 

(manusia), yang mana kita telah benar-benar merasakan hidup, sudah barang tentu 

kitapun pasti akan merasakan mati.7  

Lalu pertanyaannya “Apakah arti kematian?”. Jasad adalah sebuah alat 

roh, yang memerintah dan mengendalikan semua anggota,sel, dan partikel-

partikel kecilnya. Ketika waktu yang telah ditentukan telah tiba, berbagai penyakit 

atau kesalahan pada fungsi-fungsi tubuh berarti sebuah undangan izra’il, malaikat 

kematian. Kenyataannya, Tuhan-lah yang menyebabkan manusia mati. 

Bagaimanapun, manusia seharusnya manusia tidak mengeluhkan ini kepada 

Tuhan, seperti yang dapat di benarkan oleh banyak orang, Tuhan menggunakan 

izra’il sebagai tirai atau selubung dalam mencabut nyawa. Juga, Dia meletakkan 

penyakit atau sejumlah malapetaka sebagai tirai antara izra’il dan kematian 

sehingga manusia tidak akn menyalahkannya karena kematian.8 

Nabi bersabda: “Orang yang paling bijaksana diantara kita adalah orang 

yang dapat mengendalikan dan tetap terikat kepada sesuatu yang dapat menolong 
                                                 

7 Dalam hal ini menarik membaca Ibnu Tufaill dalam Hayy bin Yaqz{oh, terj: Nur Hidayah, 
(Yogyakarta: Navila, 2002),  yang merupakan sebuah novel filsafat yang berisi tentang pencarian 
seorang anak manusia yang diasuh oleh rusa sejak kecil dan ia mengalami goncangan jiwa ketika 
menghadi kematian induknya. Dan sejak itu pulalah ia mulai memikirkan realitas lain dari 
kehidupan ini. Termasuk sesuatu yang menjadi penyebab kehidupan makhluk hidup yang akan 
mengalami kematian jika sesuatu itu pergi dari jasadnya. Lihat “Gerak Melingkar Kehidupan 
(CircleConceptofTime)”dalamHTTP://AIDAVYASA.MULTIPLY.COM/JOURNAL/ITEM/98?&ITEM_ID=98
&VIEW:REPLIES=REVERSE. Diakses tanggal 11 April 2008. 

  
8 Ibid. 



 

di kehidupan nanti.” Seseorang tidak dapat mempersiapkan apapun jika tidak 

merenungi proses persiapan yang diperlukan. Barang siapa terobsesi dengan 

urusan dunia, berarti dia sedang menjalani kehidupan yang penuh tipuan. Dia 

adalah korban rayuan dunia dan lupa akan hal kematiannya”. Allah berfirman: 

Katakanlah: “Sesungguhnya kematian yang kamu lari dari padanya, maka maka 

sesungguhnya ia akan menemui kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada 

Allah, yang Mengetahui, yang Gaib, dan yang Nyata, lalu ia beritakan kepadamu 

apa yang telah kamu kerjakan” (QS al-Jumu’ah (62): 8)9 

Para ulama mengatakan bahwa mati bukanlah sekedar ketiadaan, bukan 

pula sekedar kebinasaan, akan tetapi mati adalah terputusnya hubungan ruh 

dengan badan, keterpisahan dan keterhalangan antara keduanya, perubahan 

keadaan, perpindahan dari satu alam ke alam lainnya. Sahabat Bilal bin Sa’ad 

pernah menyampaikan satu nasihat berkaitan dengan kematian. Katanya, “Wahai 

kaum yang menghuni keabadian, sesungguhnya kalian diciptakan tidak untuk 

kefanaan, akan tetapi untuk keabadian. Oleh karena itu kalian hanya di pindahkan 

dari satu alam ke alam lainnya. Kematian manusia adalah jalan manusia untuk 

bisa berpindah dari satu alam ke alam lainnya. “ Yang dimaksud dengan pemilik 

keabadian adalah ruh, karena ruh itu bersifat abadi. 10     

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang 

bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan dimana ia akan menemui ajal, 

                                                 
 
9 Khawaja Muhammad Islam, Mati Itu Spektakuler, terj. Abdullah Ali dan Satrio Wahono 

(Jakarta: Serambi, 2001). hlm. 25 
 

10 Spiriritualitas Kematian, Menyingkap Tabir Ajal dan Kehidupan Usai Kematian, terj. 
Imam Jalaluddin al-Suyuthi (Yogyakarta: DIVA Press,  2007), hlm. 9 

 



 

dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba tidak ada yang dapat 

memajukan ataupun mengundurkannya. Oleh karena itu, sebaiknya kita 

menyiapkan diri untuk menghadapi kematian, agar nantinya kita menemui ajal 

dalam keadaan khusnul khatimah. Allah SWT berfirman:  

≅ä. <§øtΡ èπ s)Í←!# sŒ ÏNöθ pR ùQ$# 3 $yϑ̄ΡÎ) uρ šχ öθ ©ùuθ è? öΝ à2u‘θ ã_é& tΠ öθtƒ Ïπyϑ≈ uŠ É)ø9 $# ( ⎯yϑsù yyÌ“ ôm ã— Ç⎯tã Í‘$ ¨Ψ9$# 

Ÿ≅Åz ÷Š é&uρ sπ ¨Ψ yfø9 $# ô‰ s)sù y—$ sù 3 $ tΒuρ äο 4θ uŠy⇔ø9 $# !$u‹ ÷Ρ‘$!$# ωÎ) ßì≈ tFtΒ Í‘ρãäóø9 $#   

 
Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. dan Sesungguhnya pada 

hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. barangsiapa dijauhkan 

dari neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, Maka sungguh ia Telah 

beruntung. kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang 

memperdayakan” (QS Ali Imran [3]: 185). 

 

‘≅ä. <§øtΡ èπ s)Í←!# sŒ ÏNöθ yϑø9 $# 3 Νä.θ è= ö7 tΡuρ Îh¤³9 $$Î/ Îösƒ ø:$# uρ Zπ uΖ÷FÏù ( $uΖ øŠ s9 Î)uρ tβθ ãèy_öè?   

Artinya: “Tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. kami akan menguji kamu 

dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenar-

benarnya). dan Hanya kepada kamilah kamu dikembalikan” (QS al-

Anbiya’ [21]: 35).11   

 
Kemanakah kita setelah mati? Pertanyaan ini mengguncang akal manusia 

sepanjang masa. Maka tak heran bila Alquran pun mengabadikan pertanyaan ini: 

Dan manusia bekata, “Betulkah apabila aku telah matti bahwa aku sunguh-

sungguh aka dibangkitkan menjadi hidup kembali?” Dan tidaklah manusia itu 

memikirkan bahwa Kami sesunguhnya telah menciptakannya dahulu sedang ia 

tidak ada sama sekali? (Q.S. Maryam [19]: 66-67).  

                                                 
11 M. Afnan Chafid dan A. Ma’ruf Asrori, Tradisi Islam, Panduan Prosesi Kelahiran-

Perkawiana-kematian (Surabaya : Khalista, 2007), hlm.178 



 

Banyak yang menganggap kematian sebagai kelenyapan, akhir dari 

segalanya. Akibat pandangan demikian, tak sedikit orang menebarkan kerusakan 

di muka bumi ini. Mereka hidup sesukanya. Tak ada yang perlu dipertanggung 

jawabkannya. 12 Sebaliknya penulis juga melihat tak jarang orang-orang yang 

frustasi, fatalistk, dan hampa makna. Karena, mati bagi mereka amat menakutkan. 

Kematian dipandang kekuatan mendasyat yang siap merenggut eksistensi 

seseorang kapan saja dan dimana saja.  

Menakutkan? Ya, setidaknya menurut penulis, ada tiga alasan mengapa 

mati begitu mengerikan. Pertama, sepeti dibincangkan di atas karena manusia 

tidak tahu apa yang akan terjadi setelah mati. Memasuki belantara gelap dan 

senyap didunia ini saja begitu mencekam, bagaimana ia memasuki kubur yang 

sempit?. Kedua, bagi kita yang merasa dimanjakan oleh kenikmatan duniawi, 

kematian adalah akhir dari sekian banyak kenikmatan yang telah kita peluk 

selama ini. Maka, memasuki hari tua berarti memasuki fase penyesalan. Dan, 

kematian merupakan puncak kekalahan dan penderitaan.13 Ketiga, karena merasa 

banyak dosa-lebih banyak amal kejahatannya dari pada kebaikannya. Inilah 

ketakutan yang dirasakan orang soleh. Kalau kita takut mati karena keterikatan 

                                                 
 
12 Contohnya kaum materialis yang tidak percaya dengan kehidupan setelah mati. Setelah 

mati badan fisik, maka ikut rusaklah badan kesadaran kita dan yang lainnya sehingga proses 
kehidupan selesai atau dengan kata lain pada saat kematian terjadi pada jasad, maka jiwa juga turut 
mati bersama dengan jasad. Lihat  “Gerak Melingkar Kehidupan (Circle Concept of Time)” 
dalamHTTP://AIDAVYASA.MULTIPLY.COM/JOURNAL/ITEM/98?&ITEM_ID=98&VIEW:REPLIES=REVER
SE. Diakses tanggal 11 April 2008. 

13 Pandangan penulis berangkat dari sebuah riwayat antara lain: Pada saat Ali r.a. ditanya 
mengapa orang takut mati, ia menjawab, “Karena kalian memakmurkan duniamu dan 
menghancurkan duniamu! Bagaimana mungkin kalian mau pindah dari kemakmuran menuju 
kehancuran?” Ya, mati seakan pindah dari istana kepenjara” 



 

kita kepada dunia, orang soleh takut mati karena merasa belum cukup bekal. 

Inilah rasa takut yang dianjurkan.14  

 Kembali pada pertanyaan diatas, kalau “dunia hanyalah persinggahan”-

demikian lirik lagu Rhoma Irama; begitu pula kematian. Kematian bukanlah akhir 

dari kehidupan. Ia garis transisi (barzakh), satu fase perkembangan manusia. 

Sementara perkembangan kita sebelum dilahirkan lebih bersifat fisik, 

perkembangan kita setelah lahir lebih bersifat moral dan spiritual (baca: QS. 

[23]:12-26; [22]: 5; [40]: 67). Sementara lahirnya kita dalam kehidupan ini benar-

benar merupakan manifestasi kematangan fisik kita didalam rahim, kebangkitan 

kembali kita diakhirat benar-benar merupakan manifestasi kematangan spiritual 

kita didunia.15 

 
B. Alam Barzakh (Kubur) 

Alam barzakh adalah alam kubur dimana manusia melakukan “penantian” 

untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Jadi waktunya bisa berjalan jutaan tahun 

atau mungkin malah miliaran tahun. Sejak dia meninggal sampai Kiamat Sughra, 

dan kemudian dilanjutkan sampai hari berbangkit.16 Dengan demikian, yang 

menarik dari keberadaan alam barzakh ini adalah waktunya. Banyak sekali ayat 

                                                 
 
14 Seperti ‘Ali Zayn al-Abidin, berdoalah dengan khusuk, “Ya allah, kepada-Mu aku 

berlindung dari habisnya usia sebelun siap sedia!” 
 
15 Aid Ibn Abd-Alla>h Al-Qarni, Drama Kematian Persiapan Menyongsong Akhirat, terj. 

Lukman Junaidi (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), hlm. 7-8 
16 Dalam QS. Al Mu’minun (23): 99 – 100: "Hingga apabila datang kematian kepada 

seseorang di antara mereka, dia berkata : Ya Tuhanku kembalikanlah aku (ke dunia)". Dalam 
Bahasa Arab, Barzakh berarti penghalang antara dua benda. Allah berfirman: “Dan Dia membuat 
penghalang di antara keduanya” (QS al-Furqan: 53). Adapun menurut syariat, barzakh berarti 
tempat yang berada di antara maut dan kebangkitan. Umar Sulaiman al-Asyqar, Ensiklopedia 
Kiamat: Dari Sakratul Maut hingga Surga Neraka (Yogyakarta: Serambi, tt), hlm. 26.  



 

Al Qur'an yang menjelaskan bahwa masa peralihan antara alam dunia dan akhirat 

itu terasa demikian singkat. Kebangkitan kita dari alam kubur itu diibaratkan 

orang tidur, yang kemudian dibangunkan. Dia tidak merasakan berapa lama tidur 

yang barusan dialaminya.17 

Setelah membaca ayat-ayat yang berhubungan dengan bahasan tersebut, 

kita memperoleh kesan terhadap ayat-ayat di atas, bahwa ketika berada di alam 

kubur itu manusia seperti tidak sadar sebagaimana ketika masih hidup. Sehingga 

ketika dibangkitkan, ya seperti orang yang terbangun dari tidurnya. Sehingga 

sewaktu ditanyakan kepada mereka tentang lamanya tinggal di alam kubur itu, 

mereka tidak bisa menjawab dengan benar. Kata mereka, hanya sebentar saja. Dan 

Allah mengatakan, itu tidak benar. Karena mereka sebenarnya telah tinggal di 

alam kubur itu selama jutaan tahun atau bahkan miliaran.18 

Ringkasnya, alam barzakh adalah alam penantian jiwa yang akan 

dibangkitkan. Ketika seseorang mati, badannya hancur terurai menjadi unsur-

unsur dalam tanah. Tetapi jiwanya “melayang” memasuki Alam Barzakh. Sebuah 

                                                 
 
17 Dalam QS. Yasin (36) : 52: "Mereka berkata : Aduhai celakalah kami! Siapakah yang 

membangkit-kan kami dari tempat tidur kami (kubur)?. Dalam QS. Al Israa (17): 52: "Yaitu pada 
hari Dia memanggil kamu, lalu kamu mematuhiNya sambil memujiNya dan kamu mengira bahwa 
kamu tidak berdiam (di dalam kubur) kecuali sebentar saja". Dalam QS. Ar Ruum (30) : 55 – 56: 
"Dan pada hari terjadinya kiamat, bersumpahlah orang-orang yang berdosa : "mereka tidak 
berdiam (di dalam kubur) melainkan sesaat saja. " Seperti demikianlah mereka selalu dipalingkan 
(dari kebenaran). Dan berkata orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan dan keimanan : 
sesungguhnya kamu telah berdiam (di dalam kubur) menurut ketetapan Allah, sampai hari 
berbangkit, maka inilah hari berbangkit itu, akan tetapi kamu selalu tidak meyakininya”. 

 
18 Mereka tidak merasakan apa-apa. Seperti orang yang tidur atau pingsan. Bahkan di 

beberapa ayat lainnya, mereka dibuat terkejut oleh peristiwa kebangkitan itu. Dalam QS. Ash 
Shaaffaat (37) : 20 diterangkan: "Dan mereka berkata Aduhai celakalah kita! Inilah Hari 
Pembalasan". Dalam QS. Thahaa (20) : 103 – 104: “Mereka berbisik-bisik di antara mereka : 
kamu tidak berdiam (di dunia) melainkan hanya sepuluh (hari). Kami lebih mengetahui apa yang 
mereka katakan, ketika berkata orang yang paling lurus jalannya di antara mereka kamu tidak 
berdiam (di dunia) melainkan hanya sehari saja” 



 

alam yang memiliki dimensi berbeda dengan dunia manusia. Di sana kata Allah, 

ada dinding yang membatasi jiwa supaya tidak bisa kembali ke dunia. Seorang 

manusia atau pun jin yang telah meninggal, jiwanya tetap hidup di alam barzakh. 

Kebanyakan kita tidak bisa melihatnya atau mendengamya lagi. Akan tetapi 

orang-orang tertentu bisa mengobservasinya. Secara umum, Allah mengatakan 

bahwa eksistensi mereka itu tertangkap secara samar-samar.19  

Allah memberi informasi kepada kita bahwa di sekitar kita ada alam 

barzakh yang berisi jiwa-jiwa yang menanti kebangkitan. Mereka hidup di sana, 

meskipun kita tidak bisa mengobservasinya secara jelas. Kadang-kadang, ada di 

antara kita yang bisa menangkap keberadaannya, meskipun samar-samar saja, kata 

Allah. Dan yang menarik, jiwa-jiwa itu ternyata memiliki 'kesadaran' yang 

berbeda dengan ketika hidup di dunia. Terbukti ketika dibangkitkan kelak, mereka 

terkejut. Tidak menyangka. Antara orang tidur dengan orang terjaga. Keduanya 

memiliki 'kesadaran' yang berbeda. Orang tidur, sebenarnya memiliki 'kesadaran' 

Tetapi di alam tidurnya sendiri. Sehingga ia bisa bermimpi. Mengalami 'kejadian' 

di alam tidur itu. Mimpi, sesungguhnya adalah sebuah 'kenyataan' di dunia mimpi 

itu sendiri. Dan sebenarnya, juga memiliki korelasi atau hubungan tertentu dengan 

dunia kenyataan.20 

                                                 
 
19 Dalam QS. Maryam (19): 98: "Dan berapa banyak telah Kami binasakan umat-umat 

sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang dari mereka atau kamu dengar suara mereka 
yang samar-samar?". Dalam QS. Al Baqarah (2) : 154: "Dan janganlah kamu mengatakan 
terhadap orang-orang yang gugur dijalan Allah, mati. Bahkan mereka hidup, tetapi kamu tidak 
menyadarinya". Dalam QS. Ali Imran (3): 169 diterangkan: "Janganlah kamu mengira bahwa 
orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan 
mendapatkan rezeki".  

20 Sehingga, bagi orang yang memiliki kemampuan untuk menafsirkan mimpi, ia bisa tahu 
bahwa suatu mimpi, memiliki makna tertentu dalam kehidupan nyatanya. Kemampuan seperti itu 



 

Demikian pula jiwa di alam Barzakh suatu ketika akan kembali kepada 

badan masing-masing. Dan sebagian mereka yang tidak percaya pada hari 

Berbangkit akan dibuat terkejut saat itu. Mereka memperoleh kesadaran 

Kehidupannya kembali. Bahkan inderanya lebih tajam dibandingkan dengan 

ketika masih hidup di dunia, Mereka justru bisa mengobservasi banyak hal yang 

tidak bisa diobservasinya pada saat hidup di dunia.21 

 

C. Hadis Sampainya Pahala Pada Orang yang Meninggal Dunia: Deskripsi 

Umum  

Imam An-Nawawi menyatakan, berdasarkan kepada hadis ini, sedekah 

untuk si mati dapat memberi manfaat kepada si mati dan pahalanya juga boleh 

sampai kepada si mati. Perkara ini telah di-ijma’-kan oleh ulama. Adapun 

membaca Al-Qur’an kepada si mati, ulama berselisih pendapat tentang hal ini. 

Berdasarkan kepada pendapat yang masyhur dalam mazhab As-Syafi’i, pahala 

membaca Al-Qura’n tidak sampai kepada si mati.22 

Walau bagaimanapun, berdasarkan pada pendapat satu jamaah ulama-

ulama bermazhab Mazhab Syafi’i,  bahwa pahala bacaan Al-Qur’an sampai juga 

kepada si mati. Pendapat Mazhab As-Syafi’i ini menyamai dengan pandangan 

Imam Ahmad bin Hanbal. Adapun salat dan seluruh amalan berbentuk taat, tidak 

sampai pahala kepada si mati berdasarkan pada pendapat jumhur ulama. Pendapat 

                                                                                                                                      
diceritakan di dalam Al Qur'an  dimiliki oleh Nabi Yusuf as. Beliau bisa melihat korelasi antara 
mimpi dengan dunia nyata. 

 
21Lihat http://mail.yahoo.com (diakses tanggal. 8 Februari 2008) 
 
22  Ibid. 
 



 

ini menyalahi pendapat Imam Ahmad bin Hanbal yang menyatakan, semua pahala 

amalan-amalan taat sampai kepada yang mati sebagaimana sampainya pahala 

mengerjakan haji untuk yang mati. 

Kalau al-Qur’an sudah menjelaskan bahwa orang mukmin dapat 

memperoleh manfaat dari amal orang lain, di dalam Hadis juga menerangkan 

dalil-dalil di antaranya : 

 

1. Hadis yang di riwayatkan oleh Abu Hurairah RA.. 

 لَىَص اِهللا وَلُسَر ُتْعِمَس اَلَق ُهْنَع ُهللا ا َيِضَر َة َرْي َرُه يِبَا ْنَع 
 .اَءَع الدُّ ُهَل واُصِلْخ َأَف ِتيَِّماْل ىَلَع ْمُتْيلََّص اَذِإ وُلُقَي َملََّسَو ِهْيَلَع اُهللا

 
Artinya: “Dari Abu Hurairah RA., “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 

“jika kamu semua menshalati mayit, maka berdo’alah dengan ikhlas 

untuknya” 23 

 
Hadis| tersebut secara jelas menerangkan bahwa Rasulullah SAW 

memerintahkan kepada umat Islam untuk mendo’akan orang yang sudah 

meninggal dunia dengan tulus ikhlas. Hal ini berarti bahwa do’a yang dibaca 

dengan ikhlas dapat bermanfaat bagi mayit yang dimaksud. 

 

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Auf bin Malik RA.. 

 ِهْيَلَع اُهللا ىلََّص اِهللا وُلُسَر َلاَق ُهْنَع اُهللا َيِضَر ٍكِلاَم بِنْ ِفْوَع ْنَع
 ُهَلْرِفاْغ مََُّهاللَّ وُلُقَي َوُه َو ِهِئ اَعُد ْنِم ُتْظِفَحَف ٍةاَزَنَج ىَلَع َملََّسَو
 ُهْلِساْغَو ُهَلَخْدَم ْعسَِّوَو ُهَلُزُن ْمِرْآَأَو ُهْنَع ُفاْعَو ِهاِفَعَو ُهـْمَحاْرَو

                                                 
23 CD Mausu’ah al-Hadis| al-Syari>f al-Kutub al-Tis‘ah, Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor  2784,  



 

 َضَيْب اَأل َبْوالثَّ َتْيقََّن اَمَآ ااَيَطالَخ َنِم ِهقَِّنَو ِدَرَباْلَو ِجْلوالثَّ اِءلَمْاِب
 ِهِلْهَأ ْنِم اًرْيَخ ًالْهَأَو ِهاِرَد ْنِم اًرْيَخ ااًرَد ُهْل ِدْبَأَو ِسَندَّال َنِم
 ْنِمَو ِرْبَقاْل اِبَذَع ْنِم ُهْذِعَأَو َةنََّجاْل ُهْلِخْدَأَو ِهِجْوَز ْنِم اًرْيَخ اًجْوَزَو
  .النَّاِر اِبَذَع

 
Artinya: “Diriwayatkan  dari ‘Auf bin Malik RA., “ia berkata, Rasulullah SAW 

pernah menshalati jenazah dan saya hafal do’a Ra.sulullah SAW 

tersebut. Do’a yang Beliau baca adalah, “Ya Allah, ampunilah dosanya, 

kasihanilah dia, selamatkan dan maafkanlah dia. Ya Allah, baguskanlah 

tempat kembalinya, luaskanlah kediamanya, bersihkanlah ia dengan air 

embun, bersihkanlah ia dari dosa-dosanya sebagaimana Engkau 

membersihkan baju yang putih nan suci dari kotoran. Berilah ia rumah 

yang lebih bagus, karuniakanlah isteri yang lebih baik dari isterinya 

(ketika di dunia), masukkanlah ia kedalam surga, dan selamtkanlah ia 

dari siksa kubur dan siksa api neraka” 24 

 

Hadist tersebut menerangkan bahwa Rasulullah SAW pernah mendo’akan 

orang yang sudah mati dan memohon agar dosanya di ampuni. Maka semakin 

jelas bahwa orang mati dapat memperoleh manfaat dari amal orang-orang yang 

masih hidup. 

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Buraidah bin Khashib RA.. 

 صلى اهللا رسول آان قال عنه اهللا رضى الخصيب بن بريدة عن
 فى وُلُقَي ْمُهُلاِئَق اَنَكَف ِراِبَقَماْل ىَلِا واُجَرَخ اَذِإ ْمُهُلَمْعَي وسلم عليه اهللا

 الُمالسَّ زهير رواية وفى اِرَيالدِّ ِلْهَا ىَلَع الُمالسَّ بكر ابى رواية
 ْمُكِب اُهللا اَءَش نِا انَِّاَو َنْيِمِلْسُماْلَو َنْيِنِمْؤُماْل َنِم اِرَيالدِّ َلْهَا ْميُكَلَع
  .َةَياِفَعاْل ُمُكَلَو اَنَل اَهللا ُلَأْسَن وَنُقِحَال

 

                                                 
24 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah,  shahih muslim{: 1600}. 



 

Artinya: “Diriwayatkan dari Buraidah bin Khasib RA., “ia akan berkata,” 

Rasulullah SAW mengajari kaum muslimin jika berziarah ke 

pemakaman. Dalam riwayat Abu Bakar, (hendaklah seseorang 

mengucapkan) “salam sejahtera. atas engkau semua wahai ahli kubur”. 

Sedangkan menurut riwayat Zuhair, hendaklah mereka mengucapkan, 

“salam sejahtera. atas engkau semua ahli kubur dari golongan mukminin 

dan muslimin, Insya Allah kami akan menyusul kalian. Kami memohon 

semoga Allah SWT melimpahkan keselamatan atas kami dan kalian 

semua” 25 

 

4. Hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah RA..  

 َفْيَآ َملََّسَو ِهْيَلَع اُهللا ىلََّص يَِّبالنَّ ُتْلَأَس اَهْنَع اُهللا َىِضَر َةَشاِئَع ْنَع
 اِرَيالدِّ ِلْهَا ىَلَع ُمَالالسَّ ىوِلُق اَلَق وِرُبُقاْل ِلْهَال ُتْرَفْغَتاْس اَذِا وُلُقَا
 يَنِرِخْأَتْسُماْلَو انَِّم يَنِمِدْقَتْسُماْل اُهللا ُمَحْرَيَو َنْيِمِلْسُماْلَو َنْيِنِمْؤُماْل َنِم
 .وَنُقِحَال ْمُكِب اُهللا اَءَش نِا انَِّاَو

 
Artinya: “ Sesungguhnya ‘Aisyah RA. bertanya kepada Rasulullah SAW, “ Apa 

yang harus di baca ketika kami memohon ampun bagi ahli kubur? “ 

Rasulullah SAW menjawab,” ucapkanlah, “ ucapkanlah salam sejahtera. 

atas engkau semua wahai ahli kubur dari golongan mukminin dan 

muslimin. Semoga Allah SWT melimpahkan Rahmat-Nya bagi orang-

orang yang mendahului serta orang yang datang kemudian dari kami. 

Dan Insya Allah kami akan menyusul kalian” 26 

 

5. Hadis riwayat Aisyah RA..  

 ِهْيَلَع اُهللا ىلََّص اِهللا وَلُسَر نََّا ْتاَلَق اَهْنَع اُهللا َيِضَر َةَشاِئَع ْنَع
 ْمُكْيَلَع ُمَالالسَّ اَلَقَف ِعْيِقَباْل ىَلِا ِلْياللَّ ِرِخآ ْنِم اَهِتَلْيَل ىِف َجَرَخ َملََّسَو

                                                 
25 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Shahih Muslim, {1720}. 
26 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Shahih Muslim, {1619} 
 



 

 اُهللا اَءَش نِا انَِّاَو وَنُلجَِّؤُم اًدَغ وَنُدوَعاُتَم ْماُآَتَاَو يَنِنِمْؤُم ٍمْوَق اَرَد
  .ِدَقْرَغاْل ِعْيِقَب ِلْهَالِ ْرِفاْغ مَُّهاللَّ وَنُقِحَال ْمُكِب

 

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Aisyah RA., “ia berkata, “Sesungguhnya Rasulullah 

SAW keluar dimalam gilirannya di akhir malam ke makam Baqi’. 

Kemudian Rasulullah SAW mengucapkan, “Salam sejahtera atas kalian 

semua wahai (penghuni) rumah kaum mukminin. Akan datang janji yang 

telah di akhirkan kepada kalian semua. Dan Insya Allah kami akan 

menyusul kalian. Ya Allah, berilah ampunan bagi Ahli Baqi’ Al-

Gharqad” 27 

 

Hadis-Hadis di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW senang berziarah 

kubur dan mengucapkan salam kepada ahli kubur. Bisa dipahami bahwa ahli 

kubur dapat mendengar salam Rasulullah SAW dan memperoleh manfaat dari 

do’a beliau. 

6. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Utsman bin Affan RA..  

 ِهْيَلَع اُهللا ىلََّص يُِّبالنَّ اَنَآ اَلَق َهْنَع اُهللا َيِضَر اَنفََّع َنْب اَنَمْثُع ْنَع
 ْمُكْيِخَال واُرِفْغَتاْس اَلَقَف ِهْيَلَع َفَقَو ِتيَِّماْل ِنْفَد نِمَ غَرَف اَذِا َملََّسَو
  .ُلَأْسُي َناَال ُهنَِّاَف بيِتِثْتالَِّب ُهَل واُلَسَو

 
Artinya: “ Dari Utsman bin Affan RA., “ia berkata, “ Jika Nabi Muhammad SAW 

selesai menguburkan jenazah, beliau berdiri di dekat kubur dan 

bersabda, Hendaklah kamu sekalian memintakan ampunan bagi 

saudaramu (yang meninggal ini) dan mohonkanlah ketetapan (keteguhan 

iman) baginya karena saat ini dia sedang ditanya oleh Malaikat” 28 

                                                 
27 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Shahih Muslim: {1618}.  

 
28 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Sunan Abi Dawud, {2804}. 



 

 
Hadis ini menerangkan agar kita mendo’akan mayit yang baru dikebumikan 

supaya ia di ampuni dosa-dosanya, serta di beri ketetapan iman dan islam dan 

menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir.  

7. Hadis riwayat Aisyah ra. 

 ْنِم اَم َملََّسَو ِهْيَلَع اُهللا ىلََّص بيِّالنَِّ ِنَع اَهْنَع اُهللا َيِضَر َةَشاِئَع ْنَع
 ُهَل وَنُعَفْشَي ْمُهلُُّآ ًةاَئِم وَنغُِّلَبُي يَنِمِلْسُماْل َنِم ٌةمَُّا ِهْيَلَع يلََّصُت ٍتيَِّم
  .ِهْيِف واُعَفَش الَِّا
 

Artinya: “Dari Aisyah RA. Dari Nabi SAW bersabda: “seorang mayit yang 

disholati oleh seratus orang muslimin yang sama-sama memintakan 

ampun (syafa’at) baginya tentu permohonan mereka diterima” 29 

 

 

8. Hadis riwayat ‘Aisyah RA..  

 عليه اهللا صلى النبي اتى رجال ان عنها اهللا رضي عائشة عن
 واظنها توص ولم هانفس افتلتت امي ان اهللا رسول يا فقال وسلم
 .نعم قال عنها؟، تصدقت ان اجر افلها تصدقت تكلمت لو

 

Artinya: “Dari ‘Aisyah RA., “seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW: “Ibu 

saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. 

Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. 

Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? 

Nabi SAW menjawab, “ya”. 

 

9. Hadis riwayat Abi Hurairah RA..  

                                                                                                                                      
 
29 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Shahih Muslim: 1576. 



 

 عليه اهللا صلى للنبي قال رجال ان عنه اهللا رضي ةهرير ابى عن
 .نعم قال عنه؟، تصدقت ان افينفعه يوص ولم مات ابى ان .وسلم

 
Artinya:  “Dari Abu Hurairah RA., “Ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi 

SAW, “Ayah saya meninggal dunia dan tidak berwasiat. Apakah beliau 

akan mendapatkan kemanfaatan jika saya bersedekah atas namanya: 

Nabi SAW menjawab, “ya”30 

 

11. Hadis Abu Dzar RA..  

 صلى اهللا رسول اصحاب من ناسا ان عنه اهللا رضي ذر ابى عن
 ذهب اهللا رسول يا وسلم، عليه اهللا صلى نبيلل قالو وسلم عليه اهللا
 نصوم آما ويصومون نصلى آما يصلون باالجور الدثور اهل

 ما لكم اهللا جعل قد اوليس :قال اموالهم، بفضول ويتصدقون
 وآل صدقة تكبيرة وآل صدقة، تسبيحة بكل ان تصدقون؟
 .صدقة تهليلة وآل صدقة تحميدة

 
Artinya: “Dari Abu Dzar RA., ada beberapa sahabat berkata kepada Nabi SAW, 

“Ya Rasulullah, orang-orang yang kaya bisa (beruntung) mendapatkan 

banyak pahala. (Padahal) mereka shalat seperti kami shalat. Mereka 

berpuasa seperti kami berpuasa. Mereka bersedekah dengan kelebihan 

harta mereka. Nabi SAW menjawab, “bukankah Allah SWT telah 

menyediakan untukmu sesuatu yang dapat kamu sedekahkan? 

Sesungguhnya setiap satu tasbih (yang kamu baca) adalah sedekah, 

setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah dan setiap 

tahlil adalah sedekah” 31 

 

12. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA..  

                                                 
30 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah,  Ibn Majah: 2707. 
31 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Sahih Muslim: 1674. 
 



 

 صلى النبي الى رجل جاء قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن
 شهر صوم وعليها ماتت امي ان اهللا رسول يا فقال وسلم عليه اهللا

  .يقضى ان احق اهللا فدين قال نعم قال عنها؟ يهافأقض
Artinya: “Dari Ibn Abbas RA., ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, 

“Wahai Rasulullah, ibu saya meninggal dan mempunyai tanggungan 

puasa Ramadlan, apakah saya boleh meng-qadla’nya? Rasulullah SAW 

menjawab, “ya, hutang kepada Allah SWT lebih berhak untuk dilunasi” 
32 

 

13. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas RA.. 

 صلى النبي الى رجل جاء قال عنهما اهللا رضي عباس ابن عن
 ماتت وانها تحج ان نذرت قد اختي ان له فقال موسل عليه اهللا
 قاضيه؟، اآنت دين عليها آان لو وسلم عليه اهللا صلى النبي فقال
 . بالقضاء احق فهو اهللا فاقض قال نعم قال

 
Artinya: “Dari Ibn Abbas RA., “ia berkata, “Ada seorang laki-laki datang kepada 

Nabi SAW lalu bertanya, “saudara perempuan saya bernadzar haji 

namun ia meninggal dunia (sebelum melaksanakan nadzar-nya)” 

Rasulullah SAW kemudian menjawab, “Apakah jika engkau mempunyai 

hutang akan membayarnya?, laki-laki itu menjawab, “Ya”. Lalu 

Rasulullah SAW bersabda “Tunaikanlah hutang kepada Allah SAW 

karena hutang kepada-Nya lebih berhak untuk dilunasi” 33 

 

14. Hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah RA..  

 امر وسلم عليه اهللا صلى النبي ان عنها اهللا رضي عائشة عن
 فأتي سواد فى وينظر سواد فى ويبرك سواد فى يطأ اقرن بكبش
 اشحذيها قال ثم المدية هلمي عائشة يا لها فقال به ليضحي به

                                                 
32  CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Sahih Bukhari: 1817. 
33  CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Sahih Bukhari: 6205. 



 

 قال ثم ذبحه ثم فأضجعه الكبش واخذ اخذها ثم ففعلت بحجر،
  .به ضحى ثم محمد امة ومن محمد وال محمد من تقبل اللهم

 
Artinya: “Dari Siti ‘Aisyah RA., bahwa Nabi SAW menyuruh menyediakan satu 

kambing domba yang bertanduk, kaki, perut, dan matanya sehat untuk 

dijadikan kurban. Kemudian Nabi SAW bersabda, “wahai ‘Aisyah, 

ambilkan pisau, dan asahlah pisau itu dengan batu asahan!”. ‘Aisyah lalu 

mengerjakan perintah Nabi SAW tersebut. Setelah itu Nabi SAW 

mengambil pisau lalu membaringkan kambing itu dan menyembelihnya 

sambil berdoa: “Ya Allah, hendaklah Engkau menerima dari Muhammad 

dan keluarganya dan dari umat Muhammad. Lalu daging kambing 

dijadikan kurban” 34 

 

15. Hadis riwayat Ibnu Abbas RA..  

 وسلم عليه اهللا صلى النبي مر قال عنه اهللا رضي عباس ابن عن
 فكان احدهما اما آبير فى يعذبان وما ليعذبان انهما فقال بقبرين

 جريدة اخذ ثم بالنميمة يمشى فكان االخر واما البول من يستتر ال
 اهللا رسول يا قالوا واحدة، قبر آل فى فغرز نصفين فشقها رطبة

  . ييبسا لم ما عنهما يخفف لعله قال هذا؟ فعلت لم
 

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn Abbas RA., ia berkata: “Suatu hari Nabi SAW 

berjalan melewati dua pemakaman. Kemudian beliau bersabda, “Kedua 

orang yang berada dalam kubur ini sekarang sedang disiksa. Namun 

keduanya disiksa bukan karena dosanya besar. Yang satu disiksa karena 

ia kencing dan tidak menutup auratnya. Dan yang lain disiksa karena 

suka mengadu domba. Lalu Nabi SAW mengambil pelepah kurma dan 

membelahnya menjadi dua, kemudian menancapkannya di atas kubur 

masing-masing. Para sahabat bertanya, “Mengapa engkau melakukan hal 
                                                 

34 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Sahih Muslim: 3637. 
 



 

tersebut? “Nabi SAW menjawab, “Semoga keduanya mendapatkan 

keringanan siksa selama pelepah kurma itu belum kering” 35 

 

 

 

 

16. Hadis riwayat Ma’qil bin Yasar RA.. 

 ويس قال وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول ان يسار بن معقل عن
 االخرة لداروا وتعالى تبارك اهللا يريد رجل يقرؤها ال القران قلب
 .موتاآم على واقرؤها له غفر اال

 
Artinya: “Diriwayatkan dari Ma’qil bin Yasar RA Bahwa Rasulullah SAW 

bersabda, “Surat Yasin adalah intisari al-Qur‘an. Tidaklah seseorang 

membacanya dengan mengharap rahmat Allah SWT kecuali Allah SWT 

akan mengampuni dosa-dosanya. Maka bacalah Surat Yasin atas orang-

orang yang telah meninggal di antara kamu sekalian” 36 

 

17. Hadis riwayat ‘Ali RA.. 

 رََّم ْنَم :اَلَق ُمَالالسََّو ُةَالالصَّ ِهْيَلَع ُهنََّا ،ُهْنَع اُهللا َيِضَر ٍىِلَع ْنَع
 اَهَرْجَا َبهََّو مَُّث ًةرََّم َرَشَع ىَدْحِا ٌدَحَا اُهللا َوُه ْلُق َأَرَقَو ِراِبَقَماْل ىَلَع
  .اِتَوْماَال ِدَدَعِب ِرْجاَال َنِم َيِطْعُا اِتَوْمَالِل

Artinya: “Dari Ali RA, Rasulullah SAW bersabda: “Barang-siapa berjalan 

melewati pemakaman, lalu membaca surat al-Ikhlas sebelas kali dan 

menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, maka ia akan diberi pahala 

                                                 
35 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Sahih Bukhari: 209. 
36 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Musnad Ahmad bin Hanbal: 

19415. 
 



 

sejumlah ahli kubur” 37 

 
18. Imam Nawawi berkata:  

 َأَرْقَي ْنَا بََّحَتاْس َرَمُع َناْب نََّا ٍنَسَح اٍدَنْسِاِب ىِقَهْيَباْل ِنَنُس ىِف اَنْيَوَرَو
  .اَهِتَماِتَخَو ِةَرَقَباْل ِةوَرُس َلوََّا ِنْفالدَّ َدْعَب ِرْبَقاْل ىَلَع

 
Artinya: “Telah kami riwayatkan dalam Sunan al-Baihaqi dengan sanad yang 

hasan, bahwa Ibn Umar mensunnahkan membaca awal dan akhir dari 

surat al-Baqarah di atas kubur setelah mayit selesai (dikubur)” 38 

 
Demikianlah, uraian-uraian di atas agaknya memperkuat pandangan bahwa 

sesungguhnya banyak keterangan-keterangan dari Nabi SAW dan sahabat yang 

menunjukkan sampainya hadiah pahala terhadap si mayit.  

 

  

                                                 
37 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah (Diriwayatkan oleh Abu 

Muhammad al-Samarqandi, al-Rafi’i dan al-Da>ruqutni, lihat Haula Khashaish al-Qur‘an: 45).  
 
38 Ai-Nawawi, Al-Adzkar (Semarang: Thoha Putra,tt), hlm. 206 
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BAB IV 

KEHUJAHAN 
HADIS TENTANG SAMPAINYA HADIAH PAHALA 
TERHADAP ORANG YANG MENINGGAL DUNIA 

 
 

 Dalam tatanan hukum Islam bahwa segala sesuatunya dalam hal apapun, 

ketika melakukan, mengambil keputusan atau membuat sebuah ketetapan baik itu 

berhubungan dengan masalah mu'amalah terlebih lagi dalam masalah ibadah 

harus bersandarkan kepada sumber hukum atau dalil-dalil secara pasti. Dalam hal 

ini sebagai mana telah diketahui, Islam memiliki dua sumber hukum yang harus 

dijadikan patokan dalam menentukan berbagai hal di atas. Di mana dua sumber 

hukum itu adalah al-Qur’an dan al-sunnah 

  Al-sunnah yang merupakan sumber kedua setelah al-Quran, dalam 

kepentingannya sama-sama memiliki otoritas hukum. Dan dalam pelaksanaannya 

pun antara keduanya saling berkesinambungan. Al-Quran memuat undang-undang 

pokok-pokok dan kaidah-kaidah bagi Islam, mencakup bidang aqidah, ibadah, 

akhlaq, mu'amalah dan adab sopan santun. Sedangkan al-sunnah merupakan 

penjelas teoritis dan praktik aplikatif bagi al-Qur’an.1  

Al-Qur’an tidak hanya membahas  tentang ilmu agama saja akan tetapi di 

dalamnya mengandung pembahasan yang sangat luas sekali, dari mulai ekonomi, 

geografi, sejarah, biologi, fisika, astronomi dan sebagainya. Maka dari sinilah 

secara garis besar terjadi adanya pemisahan tentang pengertian ulama, di mana 

ada ulama tradisional yang kajiannya hanya terbatas pada wilayah keagamaan, 

                                                 
1 Yusuf Qardhawi, Al-Quran dan Al-Sunnah, Referensi Tertinggi umat Islam, terj. 

Bahruddin Fananni (Jakarta: Robbani Press, 1997), hlm. 61-62.  



 

 

kemudian ada ulama modern yang fokus kajianya pada wilayah-wilayah umum 

(non agama). 

Terjadinya pemetaan terhadap ulama tradisional dan modern, hanyalah  

merupakan sebuah istilah saja, sebab pada prinsinya semua ilmu yang mereka 

miliki bermanfa'at, dan dari ilmu yang mereka miliki mengantarkan dirinya  

khasyah kepada Allah atas ke Maha Besaran-Nya 

Demikian pentingnya terhadap sunnah, maka dari itu suatu keharusan 

dalam mengikuti dan mengamalkan hukum-hukum dan pengarahan yang 

diberikan oleh Rasulullah SAW., yang seperti kita lihat telah dikemas berupa 

berbagai macam kitab hadis dengan kualifikasi yang berbeda. 

 Dengan banyaknya kitab hadis tersebut, maka permasalahan yang timbul 

yaitu apakah dari semua kitab-kitab hadis yang ada, jika dilihat dari segi kualitas 

apakah kesemuanya memiliki kualitas yang sama ataukah tidak. Yang kemudian 

apakah semua hadis dari berbagai corak kitab-kitab hadis yang ada bisa dijadikan 

landasan hukum (hujjah) ataukah tidak. Karena tidak menutup kemungkinan 

hadis-hadis itu merupakan hasil rekayasa sekelompok golongan untuk sebuah 

kepentingan dengan mengklaim bahwa Nabi pernah meriwayatkan sesuatu yang 

tidak pernah beliau katakan.  

 Kendatipun demikian, berbagai permasalahan yang timbul kaitannya 

dengan masalah hadis, para ulama telah memberikan sumbangan besar bagi 

perkembangan hadis, yaitu berupa disiplin ilmu hadis. Dengan adanya studi 

keilmuan tersebut, maka berbagai permasalahan yang terjadi dalam hadis bisa 

terselesaikan, terutama dalam menetapkan ke-hujjah-an sebuah hadis.             



 

 

Bersandarkan dari segi kualitas maka hadis terbagi menjadi tiga yaitu: 

s}ahih, h}asan dan da'if.2 Dalam aplikasinya, para ulama telah sepakat tentang 

kehujjahan hadis sahih, baik ulama hadis, ulama ushul, baik periwayatannya 

sendiri atau ada periwayat lain, atau masyhur dengan diriwayatkan oleh tiga orang 

atau lebih namun tidak mencapai derajat mutawatir.3 Juga hadis yang berstatus 

s}ahih liz\atihi maupun s}ahih ligairihi dapat dijadikan hujah.4  

 Adapun tentang ke-hujjah-an hadis da'if  telah banyak dikaji oleh para 

ulama, bahkan terjadi banyak persoalan dan perdebatan di dalamnya. Berbagai 

argumentasi muncul sehubungan dengan ke-hujjah-an hadis da'if.           

Beberapa pendapat sehubungan dengan hadis da'if : 

1. Melarang secara mutlaq baik untuk menetapkan hukum atau amalan 

utama. Ini dikatakan oleh Ibn H{ajar, Bukha>ri dan Muslim. 

2. Membolehkan dalam hal amalan utama. Ini dikemukakan oleh sebagian 

fuqoha dan ahli hadis, seperti Ibn Abi Barr. 

3. Menggunakan hadis da'if kalau soal yang diperkatakan tidak diperoleh 

hadis sahih dan hasan. Ini didasarkan perkataan Abu Dawud.5 

Ibn H{ajar al-Asqalani  dapat menerima hadis da'if asal dengan syarat: 

                                                 
2 S{ubh}}i al-S{a>lih, 'Ulu>m al-Hadi>s\ wa Mus}t}ala>h}uhu (Beirut: Da>r al-'Ilmu lil Malayin, 

1959), hlm. 141. 
 
3 Nurudin Itr, 'Ulu>m al-H{adi>s, terj. Mujiyo (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994), 

hlm. 6. 
 
4 Munazir Suparta dan Utang Ranuwijaya, Ilmu Hadis (Jakarta: PT. Raja Grapindo 

Husada, 1993), hlm. 122. 
 
5 H}asbi al-Sٍhiddi>qi, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis (Jakarta: Bulan Bintang, 1954), 

hlm. 226. 
 



 

 

a. Telah disepakati untuk diamalkan, yaitu hadis dai'f yang tidak terlalu 

dai'f sehingga tidak bisa diamalkan hadis yang hanya diriwayatkan 

oleh seorang pendusta atau dituduh dusta atau orang yang banyak 

salah. 

b. Hadis da'if yang bersangkutan berada dibawah suatu dalil yang umum 

sehingga tidak dapat diamalkan hadis da'if yang sama sekali tidak 

memiliki dalil pokok. 

c. Ketika hadis da'if yang bersangkutan diamalkan tidak disertai 

keyakinan atas kepastian keberadaannya untuk menghindari 

penyandaran kepada Nabi SAW., sesuatu yang tidak beliau katakan.6  

Dalam hal ini penulis menggunakan jumhur ulama yang menjadikan hadis 

sahih dan hasan menjadi hujjah, sedangkan untuk hadis da'if penulis mengambil 

pendapat Ibn H{ajar al-Asqalani yang membolehkan penggunaan hadis da'if  

dalam hal semata-mata untuk berhati-hati  dengan tidak meng'itikadkan hadis itu 

berasal dari Nabi SAW. 

Pendapat ulama tentang hadis sampainya hadiah pahala terhadap orang 

yang meninggal dunia : 

Dalam Syarh dari kitab al-Kanz, Imam al-Syaukani menyatakan: 

ْرِح اْلكَ  ي َش اَل ِف ِرِه   َوَق ُه ِلَغْي َواَب َعَمَل َل َث اَن َأن َيْجَع ـِز ِإنَّ اِإلْنَس ْن
ِر         ْرَءاٍن َأْو َغْي َراَءَة ُق َدَقًة َأْو ِق ا َأْو َص ْوًما َأْو َحجَّ اَن َأْو َص َصَالًة َآ
ِل      َد َأْه ُه ِعْن ِت َوَينَفُع َذِلَك ِمْن َجِميِع َأْنَواِع اْلِبرِّ َوَيِصُل َذِلَك ِإَلى ِاْلَميِّ

  .لسُّنَِّةا
 

                                                 
6 Nuruddin Itr, 'Ulu>m Al-H{adi>s, hlm. 58.  



 

 

Artinya:“Dalam Syarh al-Kanz disebutkan bahwa seseorang boleh 

menghadiahkan pahala perbuatan baik yang ia kerjakan kepada orang 

lain, baik berupa salat, puasa, haji, sadaqah, bacaan al-Qur’an, atau 

semua bentuk perbuatan baik lainnya, dan pahala perbuatan tersebut 

sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit tersebut 

menurut ulama Ahlussunnah” 7 

 

Sedangkan ayat al-Qur’an yang sering digunakan oleh para ulama untuk 

menguatkan hal itu adalah QS. Al-Hasyr (59): 10, yang berbunyi: 

š⎥⎪ Ï% ©! $#uρ ρ â™!% y` .⎯ÏΒ öΝ Ïδ Ï‰÷èt/ šχθä9θ à) tƒ $ uΖ−/u‘ ö Ï øî$# $oΨs9 $ oΨÏΡ≡ uθ÷z \} uρ š⎥⎪Ï% ©! $# $ tΡθ à) t7 y™ 

Ç⎯≈yϑƒM} $$Î/ Ÿωuρ ö≅yèøg rB ’Îû $ uΖÎ/θè=è% yξÏî t⎦⎪ Ï% ©#Ïj9 (#θãΖ tΒ#u™ !$ oΨ−/u‘ y7 ¨Ρ Î) Ô∃ρâ™u‘ îΛ⎧ Ïm§‘ ∩⊇⊃∪   

 

Artinya: “Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), 

mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan Saudara-

saudara kami yang Telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah 

Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang 

yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun 

lagi Maha Penyayang." 8 
 

Hadis lain yang sering digunakan oleh para ulama untuk menyatakan 

pendapat para ulama tentang sampainya hadiah pahala kepada mayit adalah hadis 

yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitabnya (jami’ al-Hadis : 1672) 

dengan jalur periwayatan dari Umm al-Mukminin ‘Aisyah ra. Dengan 

menniadakan jalur periwayatan hadis, hadis tersebut berbunyi: 
                                                 

7 Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani, Nail al-Awta>r, (Kairo: Maktabah Dar 
al-Turas, tt) Juz 4, hlm. 142 

 
8  QS. Al-Hasyr (59): 10 
 



 

 

َعْن َعِائَشَة َرِضَي اهللا َعْنَها َأنَّ َرُجال َأَتى النَِّبَي َصلَّى اهللا َعَلْيِه 
ْقُتَلْت َنْفُسَها َولَم ُتوِص َوَأُظنَُّها َلو َوَسلََّم َفَقاَل َيا َرُسوُل اِهللا ِإنَّ ُأمِّي ُأ

  .َتَكلََّمْت َتَصدَّْقِت َأَفَلَها َأْجٌر ِإْن َتَصدَّْقُت َعْنَها؟ َقاَل َنَعْم 
 

Artinya: “Dari Aisyah RA, “ Seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW, “Ibu 

saya meninggal dunia secara mendadak dan tidak sempat berwasiat. 

Saya menduga seandainya ia dapat berwasiat, tentu ia akan bersedekah. 

Apakah ia akan mendapat pahala jika saya bersedekah atas namanya? 

Nabi SAW menjawab, “ya” 9 

 

Menurut Ibnu taimiyah, tidak terdapat keterangan dalam al-Qur’an dan As 

Sunnah yang menjelaskan bahwa sesungguhnya do’a orang yang masih hidup 

tidak bermanfaat bagi si mati. Bahkan menurut beliau, sebenarnya bukan hanya 

do’a yang sampai kepada orang yang mati, semua perbuatan manusia yang hidup 

bisa berpengaruh terhadap orang yang sudah mati. Para ulama telah sepakat 

mengenai manfaat do’a bagi orang yang sudah mati ini, dan dalil-dalilnya sudah 

sangat jelas, baik dalam Al-Qur’an maupun As sunnah. Maka barang siapa yang 

berbeda mengenai hal ini, berarti ia ahli bid’ah.10 

Al-‘Alla>mah al-Marghina>ni menyebutkan dalam permulaan bab Haji 

untuk orang lain: “ Setiap orang bisa menjadikan pahala amalannya untuk orang 

lain, baik itu berupa shalat atau puasa atau sedekah dan amalan-amalan lainnya.” 

Menurut pandapat para Ulama Ahlissunnah wa al-Jama’ah sampainya hadiah 

pahala untuk orang lain ini juga mengambil I’tibar dari sebuah hadis yang 

                                                 
9 CD Mausu’ah al-Hadis al-Syarif al-Kutub al-Tis‘ah, Sahih Muslim. 16721 
10 Ibnu Taimiyah, Majmu’ Fatawa, juz 24, hal.306, Saudi Arabia, lihat, Badruddin 

Hsubky, Bid’ah-bid’ah di Indonesia, (Jakarta : Gema Insani Press, 1993).  Hlm.66 
 



 

 

diriwayatkan bahwa Nabi Saw pernah menyembelih binatang qurban berupa dua 

ekor kambing yang gemuk, satu untuk beliau sendiri sedangkan satunya lagi untuk 

siapapun yang mengakui ke-esaan Allah SWT dan kerasulan beliau dari semua 

umat islam11 

Sayyid Alwi bin Abbas al-Maliki al-Hasani berpendapat: Terputusnya 

amal anak adam akibat kematian sudah sangat  jelas sekali karena si mayyit sudah 

tidak dapat melakukan apapun dan tidak dituntut apapun setelah kematiannya, 

yang dimaksud disini adalah bahwa sebagian amalannya tetap membuahkan hasil 

meski setelah kematiannya tanpa terputus sedikitpun pahalanya dengan sebab 

amal-amal itu dilakukan berulangkali. 

Oleh karena itu, dikatakan dalam sabda Nabi Saw, “kecuali tiga perkara”; 

pertama, “sedekah  jariyah” yaitu amalan yang tidak terputus seperti menggali 

sumur, mewakafkan al-Qur’an, membangun masjid dll. Kedua, “ilmu yang 

bermanfaat” artinya ilmu syari’at yang membawa keberuntungan memperoleh 

kenikmatan abadi dan selamat dari siksa neraka, termasuk diantaranya mengarang 

kitab-kitab dan mewakafkannya karena pada  intinya yang dimaksud adalah dapat 

memberi manfaat baik secara langsung maupun dengan perantara. Ketiga, “anak 

yang saleh” yaitu muslim yang mendo’akannya karena dari hasil usahanya, 

Alla>h telah berkenan menuliskan pahalanya seperti pahala amal kebajikan yang 

dilakukan oleh anak-anaknya tanpa menuliskan dosa dari perbuatan buruk 

mereka.12 

                                                 
11 Muhammad bin Alwi al-Maliki, Sampaikah Pahala Yasin Dan Tahlil kepada Mayit, 

terj. Ahmad Yunus al-Mukhdar (Surabaya: Cahaya Ilmu, 2007), hlm. 37 
12 Ibid, hlm. 18 



 

 

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa tidak hanya terbatas pada tiga 

perkara ini saja karena pemahaman tentang batas jumlah tidak bisa dijadikan 

hujjah, atau karena Nabi Saw kala itu mengungkapkan tentang tiga perkara ini 

kemudian Allah memberitahu beliau Nabi Saw akan tambahannya sebagai tanda 

karunia dan kemurahan-Nya. 

Karena hadis Rasulullah Saw riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra, ia 

berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda:  

ِه َد َمْوِت َناِتِه َبْع ِه َوَحَس ْن َعَمِل ْؤِمِن ِم ُق ِاْلُم ا َيْلَح َرُه : ِإنَّ ِممَّ ا َنَش ِعْلًم

ِبْيِل  َوَوَلًدا َصاِلًحا َتَرَآُه َوُمْصَحًفا َورََّثُه َوَمْسِجًدا َبَناُه َوَبْي ًتا ِالْبِن السَّ

ِه    حَِّتِه َوَحَياِت ي ِص ِه ِف ْن َماِل ا ِم َدَقًة َأْخَرَجَه َراُه َوَص ًرا َأْح اُه َوَنْه َبَن

  )رواه ابن ماجه(  َتْلَحُقُه ِمن َبْعِد َمْوِتِه

 
Artinya: ”Sesungguhnya yang diikut sertakan dalam amalan dan kebaikan seorang 

mukmin setelah kematiannya adalah ilmu yang ia sebarkan, anak saleh 

yang ia tinggalkan, mushaf yang ia wariskan, masjid yang ia bangun, 

rumah untuk para musafir yang ia bangun, air sungai yang ia alirkan, dan 

sedekah yang ia keluarkan dari hartanya sendiri saat ia masih sehat dan 

masih hidup dan diteruskan setelah ia meninggal.”  
Mayoritas Ulama menyatakan bahwa mayit dapat memperoleh manfaat 

dari usaha (amal) orang yang masih hidup. Di antara mereka adalah: 



 

 

1. Imam al-Qurt}ubi: 

َماُم َاْحَمَد بَن َحنَبٍل َرِضَي اُهللا َعنُه َيُقوُل ِاَذا َدَخْلُتْم َآاَن اِال
اَلمَقاِبِر َفاْقَرُؤو َفاِتَحَة اْلِكَتاِب َواْلُمَعوَِّذَتْيِن َوُقْل ُهَو اُهللا َاَحٌد 

  َواْجَعُلوا َثَواَب َذِلَك َالْهِل اْلَمَقاِبِر َفِإنَُّه َيِصُل ِإَلْيِهْم 
 

Artinya:  “Imam Ahmad bin Hanbal RA berkata, “apabila kamu berziarah ke 
pemakaman, maka bacalah surat al fatihah, A-Mu’awwidzatain, 
dan surat Al-Ikhlas. Kemudian hadiahkanlah pahalanya kepada ahli 
kubur. Maka sesungguhnya pahala tersebut sampai kepada mereka. 
13 

 
2. Ibnu Taimiyyah menyatakan:  

َقاَل َشْيُخ اِإلْسَالِم َتِقُي الدِّيِن َاْحَمُد ْبُن َتْيِمَيِة ِفى َفَتاِويِه الصَِّحيِح 
ِبَجِمْيِع اْلِعَباَداِت اْلَبَدِنيَِّة ِمَن الصََّالِة َوالصَّْوِم  َأنَّ ِاْلَميَِّت َيْنَتِفُع

َواْلِقَراَءِة َآَما َيْنَتِفُع ِباْلِعَباَداِت اْلَماِلَيِة ِمَن الصََّدَقِة َوَنْحِوَها ِباتَِّفِاق 
  اَألِئمَِّة َوَآَما َلْو ُدِعَي َلُه َواْسَتْغِفْر َلُه 

 
Artinya: “Syaikhul Islam Taqiyudin Ahmad bin Taymiyah dalam kitab 

Fatawanya berkata, “pendapat yang benar dan sesuai dengan 
kesepakatan para Imam, bahwa mayit dapat memperoleh manfaat 
dari semua ibadah, baik ibadah badaniyah, (ibadah fisik) seperti 
shalat, puasa, membaca Al-Qur’an, atau ibadah maliyah (ibadah 
materil) seperti sedekah dan lain-lainnya. Hal yang sama juga 
berlaku untuk berdo’a dan membaca istigfar bagi mayit” 14 

 

                                                 
13  Abd al-Wahhab al-Sya’rani, mukthtasar tadzkirat Al-Qurthubi, (Surabaya: Dar al-

Ihya al-Kutub, tt), hlm.25 
 
14 Hasanain Muhammad Makhluf, H}uku>m Al-Syaria>h Al-Islamiyah fi Ma’tamil Arba’ain 

(Beirut: Musthafa Bab al-Hallaby, 1968) ,hlm. 36 



 

 

3. Ibnu H{ajar 
َمْذَهُب َاْهِل السُّنَِّة َانَّ : َقاَل ابُن ُحْجٍر َنْقًال َعْن َشْرِح اْلُمْخَتِار

  .ِلِالْنَساِن َان َيْجَعَل َثَواَب َعَمِلِه َوَصَالِتِه ِلْلَميِِّت َوَيِصُلُه
Artinya:  “Ibnu Hajar dengan mengutip Syarh Al-Mukhtar berkata, “Madzhab 

Ahlusunnah berpendapat bahwa seseorang dapat menghadiahkan 

pahala amal dan do'anya kepada orang yang telah meninggal dunia. 

Dan pahalanya akan sampai kepadanya” 15 
 
4. Ibnu Al-Qayyim al-Jauzi  
 

َقَال اْبُن َقيِِّم اْلَجْوِزيَِّة َفَاْفَضُل َما ُيْهَدى ِالَى اْلَميِِّت اْلِعْتُق 
ُه َوَامَّا ِقَراَءُة َوالصََّدَقُة َواِإلْسِتْغَفاُر َلُه َوالُّدَعاُء َلُه َواْلَحجُّ َعْن

اْلُقْرَء اِن َوِاْهَداُؤ َها َلُه َتَطوٌُّعا ِبَغْيِر ُاْجَرٍة َفَهَذا َيِصُل ِاَلْيِه َآَما 
   .َيِصُل َثَواُب الصَّْوِم َواْلَحجِّ

 
Artinya: “ Ibnu Qayyim Al-jauziyah berkata, Sebaik-baik amal yang 

dihadiahkan kepada mayit adlah memerdekakan budak, sedekah, 

istigfar, do’a dan haji. Adapun pahala membaca Al-Qur’an secara 

suka rela(tanpa mengambil upah) yang di hadiahkan kepada mayit, 

juga sampai kepadanya. Sebagaimana pahala puasa haji” 16 

 

5. Ibnu Abi Al-‘Izz Al-H{anafi menjelaskan:  
 

 ُها َلَه اُءَدْهِاَو َقاَل ابُن ابى الِعّز الَحَنِفى َواَََما ِقَراَءُة الُقْرَء اِن
 ِمْوالصَّ اَبَوَث ُلِصا َيَمَآ ِهْيَلِا ُلِصا َيَذَهَف ٍةَرْجُا ِرْيَغا ِبًعوَُّطَت
  . جَِّحاْلَو

 
                                                 

15 Abu Abd al-Mu’ti bin Umar bin Ali al-Nawawi, Niha>yah Al-Zain ( Bandung: Al-
Ma’arif, tt), hlm.  193 

 
16  Ibnu Qayyim al-Jauziyah, Al-Ru>h ( Beirut: Da>r al-Kutub, 2002), hlm. 142. 



 

 

Artinya:“Ibnu Abi Al-‘Izz Al-Hanafi berkata, “pahala membaca Al-Qur’an 

secara suka rela (tanpa mengambil upah) yang di hadiahkan kepada 

mayit adalah sampai kepanya. Sebagai mana puasa pahala puasa dan 

haji” (keterangan ini di kutip dari kitab Syarh Al-‘Aqidah Al-

Thahawiyah : 517, salah satu kitab wajib di seluruh perguruan tinggi 

Arab Saudi)17.  
6. Dalam kitab Is’af al-Muslimi>n wa Al-Muslima>t dinyatakan:  

 
َوَان َلْيَس (ِفى السَُّؤاِل َعن َقْوِلِه َتَعاَلى  ِفى آِخِر َنَواِزِل ابِن ُرشٍد َوَقاَل

َقاَلِ اْن َقَرَأ َوُوِهَب َثَواَب ِقَراَءَتُه ِلَميٍِّت َجاَز َذِلَك ) ِلِإلْنَساِن ِاالَّ َما َسَعى
  . َوَحَصَل ِلْلَميِِّت َاْجُرُه

 

Artinya: “Ibnu Rusyd dalam kitab al-Nawazily berkata tentang firman Allah 

SWT   وان ليس لال نسان اال ما سعى  . “kalau ada orang membaca al-Qur‘an 

dan menghadiahkan pahalanya untuk orang yang meninggal dunia, 

hukumnya boleh dan mayit akan memperoleh pahala bacaan 

tersebut.18 

 

7. Imam Al-Qurt}ubi menyatakan:  

 
َقاَل اإلَماُم اْلُقْرُطِبى َرِحَمُه اُهللا، َوَقْد َاْجَمَع اْلُعَلَماُء َعَلى ُوُصوِل 
َثَواِب الصََّدَقِة لَالْمَواِت َفَكَذِلَك اْلَقْوُل ِفى ِقَراَءِة اْلُقْرآِن َوالدَُّعاِء 

َقْوِلِه ِعِلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم ُآلُّ  َواإلْسِتْغَفاِر ِاْذ ُآلُّ َصَدَقٍة ِبَدِلْيِل
 .َفَلْم ُيَخصِّ الصََّدَقُة ِباْلَماِل). رواه البخاري ومسلم(َمْعُروٍف َصَدَقٌة 

 
Artinya: “Imam al-Qurtubi berkata, “para ulama telah sepakat mengenai 

sampainya pahala sedekah kepada orang yang telah meninggal dunia. 
Begitu juga mengenai bacaan al-Qur‘an, doa dan istighfar, karena 
semua itu adalah sedekah. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, 
“setiap kebaikan adalah sedekah (HR Bukhari dan Muslim). Nabi 

                                                 
17 Muhyiddin Abdusshomad, Tahlil …, hlm. 50 
 
18 Ibid.,hlm. 50 



 

 

SAW tidak mengkhususkan sedekah itu hanya berupa harta benda 
saja (namun juga bisa berupa bacaan al-Qur‘an, do’a istighfar dan 
sebagainya 19 

  
8. Ibnu Taymiyah mengemukakan beberapa alasan mengenai sampainya hadiah 

pahala kepada orang yang telah meninggal dunia. 20 
 

َفَقْد َقاَل اْبُن َتْيِميَِّة، َمن ِاْعَتَقَد َانَّ اِالْنَساَن َال َيْنَتِفُع ِاالَّ ِبَعَمِلِه 
  . َخَرَق اإلْجَماَع َوَذِلَك َباِطٌل ِمْن ُوُجوٍه َآِثْيَرٍة

 
Artinya: “Ibnu Taimiyah bekata, “Barang siapa yang berkeyakinan bahwa 

manusia tidak dapat memperoleh manfaat kecuali dari amalnya 
sendiri, maka ia telah menentang ijma’ . hal itu batal karena beberapa 
hujjah sebagai berikut :  

 
 

9. Dalam kitab Nail al Autha>r, Al-Syaukani mengutip Syarh kitab Al-Kanz: 

 

َوَقاَل ِفى َشْرِح اْلَكْنِز َأنَّ ِلِإلْنَساِن َأْن َيْجَعَل َثَواَب َعَمِلِه ِلَغْيِرِه 
قًََة َاْو ِقَراَءَة ُقْرَءاٍن َاْو َغْيِر َصَالًة آََاَن َاْو َصْوًما َاْو َحجا َاْو َصَد

َذِلَك ِمْن َجِميِع َأْنَواِع اْلِبرِّ َوَيِصُل َذِلَك ِإَلى اْلَميِِّت َوَيْنَفُعُه ِعنَد 
 . َاْهِل السُّـنَِّة

  
 Artinya: “ Dalam kitab Syarah Al-Kanz disebutkan bahwa seorang boleh 

menghadiahkan pahala perbuatan baik yang ia kerjakan kepada orang 

lain, baik berupa shalat, puasa, haji, shadaqah, bacaan Aal-Qur’an 

atau semua bentuk perbuatan baik lainnya, dan pahala perbuatan 

                                                 
19Abdul Wahab  al- Sya’rani, Mukhtasa>r Tadzkirat al-Qurthu>bi, (Surabaya : Dar al-Ihya’ 

al- Kutub al-‘arabi, tt), hlm. 25 
 
20 Muhyiddin Abdusshomad, Tahlil …, hlm .51  
 



 

 

tersebut sampai kepada mayit dan memberi manfaat kepada mayit 

tersebut menurut ulam Ahlussunnah. 21 

 
10. Hampir seluruh ulama telah sepakat tentang sampainya pahala bacaan al-

Qur’an atau z}ikir lainnya kepada mayit, Sayyid Alawi Al-Ma>liki, salah 
seorang guru besar di Masjid Al-Haram pada zamannya berkata:  

 

َفِإْن َزَعَم َاَحٌد َانََّها َحَراٌم َفُقوُلوا َلُه َاْيَن َتْحِرْيُمَها ِفى ِآَتاِب اِهللا َاْو 
ُقوُلوا ِفى ُسنَِّة َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم َواْتُلوا َعَلْيِه َوَال َت

ِلَما َتِصُف َاْلِسَنُتُكُم اْلَكِذَب َهَذا َحَالٌل َوَهَذا َحَراٌم ِلَتْفَتُروا َعَلى 
اِهللا اْلَكِذَب َانَّ الَِّذيَن َيْفَتُروَن َعَلى اِهللا اْلَكِذَب َال ُيْفِلُحوَن ، َوُقوُلوا 

َاْوَلى ِبالصََّواِب  َلُه َاْيًضا ِاْن َزَعْمَت َانََّك ُمْجَتِهٌد َفَلْيَس اْجِتَهاُدَك
ِمن َقْوِل َهُؤَالِء اَالِئمَِّة الَِّذيَن َحَكْيَنا َعْنُهُم اِالَباَحَة َمَع َما 
ُيَعضُِّدُهْم ِمْن َاِدلَِّة السَُّنِة النََّبِويَِّة، َوِان ُآنَت ُمَقلًِّدا َسَقَط اْلَكَالُم 

 َمَعَك َوالسََّالُم 
Artinya : “kalau ada orang menyangka bahwa hal tersebut (menghadiahkan 

pahala kepada orang mati) hukumnya haram, maka tanyakanlah 

kepadanya, “pada bagian manakah di dalam Al-Qur’an atau hadits 

yang mengharamkan hal tersebut?” kemudian bacalah ayat yang 

artinya “Dan janganlah kamu mengatakan terhad apa yang disebut-

sebut oleh lidahmu secara dusta “ini halal dan ini haram, untuk 

mengada-adakan kebohongan terhadap Allah SWT. Sesungguhnya 

orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah 

SWT tiadalah beruntung” (QS.Al-Nahl, 116). Katakan juga 

kepadanya, “kalau memang anda merasa sebagai seorang mujtahid, 

mak ijtihad Anda tidak lebih benar dari Ijtihad para imam yang di 

sebut di atas, yang berpendapat boleh menghadiahkan pahala kepada 

                                                 
21Muhammad bin Ali bin Muhammad al-Syaukani , Nail Al-Autha>r ( Beirut: Da>r al-

Kutub, 1998),juz IV, hlm 142  



 

 

orang lain berdasarkan dalil yang kuat dari hadits Nabi  SAW. 

Namun jika Anda masih dalam tingkatan muqallid, maka selesailah 

diskusi ini dengan anda” 22 

Demikianlah, dari uraian-uraian di atas, melalui pendapat-pendapat yang 

disampaikan oleh para ulama, penulis bisa mengambil kesimpulan bahwa 

sejatinya pendapat terkuat sepakat bahwa sangat mungkin hadiah pahala kepada si 

mayit itu sampai kepadanya. Sehingga dari pendapat ini penulis berpendapat 

bahwa hadis ini dapat dipakai sebagai hujjah terhadap masalah ini. Wallahu a’lam 

bissawab. 

 

 

                                                 
22 Muhyiddin Abdusshomad, Tahlil …, hlm. 61  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan    

 Dari hasil penelitian terhadap hadis riwayat al-Tirmiz\i> tentang sampainya 

hadiah pahala terhadap orang yang meninggal dunia, diperoleh kesimpulan 

bahwa:  

1. Hadis tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang meninggal 

dunia, dilihat dari segi sanad adalah sah}ih}, dari segi matan juga sah}ih},. 

Dari segi periwayatannya diterima secara makna juga secara lafal. 

Dengan demikian hadis tersebut dapat dikatakan isnaduhu Sah}ih} wa 

matanuhu s}ah}ih}. 

2. Hasil penelitian di atas adalah bahwa hadis tersebut boleh dijadikan 

sebagai hujjah, tentang sampainya hadiah pahala terhadap orang yang 

meninggal dunia. 

 

B. Saran-saran  

 Bagi para pengkaji selanjutnya alangkah lebih pentingnya lagi yaitu 

penelitian tentang matan, yang kemudian kajiannya lebih difokuskan lagi kepada 

kontekstualisasi.dari matan tersebut, sebagai jawaban atas segala fenomena  

yang terjadi diluar masa ketika suatu hadis dikemukakan oleh Nabi SAW. 

 Alangkah baiknya kalau kajian terhadap hadis sekarang lebih difokuskan 

pada masalah-masalah kontemporer, karena disitu akan memunculkan motifasi 



 

untuk melakukan hal-hal yang sekiranya menurut dugaan  tidak ada di dalam 

hadis, dan juga sebagai salah satu jalan untuk menghidupkan sunnah dalam hal 

menjawab persoalan-persoalan melalui kontekstualisasi matan hadis. 

 Akhirnya tidak lupa mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada 

Allah yang senantiasa memberi petunjuk kepada penulis dan kepada semua pihak 

yang telah banyak membantu terselesaikannya penulisan skripsi yang sangat 

elementer ini. Walla>hu‘alam bissawa>b. Alhamdullla>hi Rabbil ‘A<lami>n.  
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