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BAB 5 

PENUTUP  
 

5.1 Kesimpulan 

Dari pemaparan yang telah dibahas di atas, mengenai Keutamaan Negeri 

Syam, hasil dari penelitian tersebut dapat diketahui secara silsilah periwayatan 

hadis, bahwa hadis yang menyebutkan keutamaan Negeri Syam adalah  “Syam 

dinaungi Sayap Malaikat Rahmat” diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dan Ahmad 

bin Hanbal berstatus Hasan Ghorib. 

 Kemudian “Doa Nabi Saw untuk Negeri Syam” diriwayatkan oleh at-

Tirmidzi berstatus Hasan Shahih, selanjutnya “Pujian Nabi Muhammad Saw 

pada Negeri Syam” diriwayatkan oleh Abu Daud berstatus Shahih, lalu yang 

terakhir “Cahaya Iman Memancar dari Syam Saat Fitnah Berkecamuk” 

diriwayatkan oleh Ahamad bin Hanbal berstatus Shahih. Adapun maksud dari 

hadis ini bahwa, Negeri Syam adalah negeri yang memiliki keutamaan 

(Fadhilah) dibandingkan Negeri-negeri lainnya. 

Sehubungan itu,  di Negeri inilah risalah-risalah kenabian banyak 

diturunkan, para Rasul banyak diutus dan menjadi tempat hijrah para Nabi Allah 

Swt. Didalamnya terdapat Kiblat pertama kaum muslimin, diisra`kannya Nabi 

Shallallahu ‘alaihi wa Sallam. didalamnya Dajjal akan binasa di tangan al-

Masih ‘alaihi Salam, demikian pula Ya’juj dan Ma’juj serta bangsa Yahudi akan 

binasa.  

Para ahli tafsir menerangkan bahwa yang dimaksud dengan berkah disini 

ialah keberkahan dari sisi dunia, yaitu dengan makanan yang melimpah, buah-

buahan, sungai serta tanaman, dan kelapangan serta kemudahan memperoleh 

rizki. Ada sebagian ulama yang mengatakan, yang dimaksud dengan barokah 

disini ialah barokah dari segi Agama, sebab disanalah terdapat banyak kisah para 

Nabi Allah Swt, dan juga disanalah sebagai tempat turunnya Malaikat dan 

Wahyu. Natijahnya, dengan kajian ini, dapat dibuktikan bahwasanya Negeri 

Syam memiliki keistimewaan yang berbeza dengan negeri-negeri  selainnya 

sejak dulu, kini dan selamanya. 
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5.2 Saran 

Saran-saran yang dapat penulis berikan adalah: 

Penulis sarankan agar penelitian ini dapat di teliti dengan lebih 

mendalam agar dapat menyelesaikan probelamatika masyarakat sekarang. 

Penulis berpendapat penelitian ini harus dibuat dari segi  isu semasa keadaan di 

Negeri Syam pada masa kini. 

Kajian terhadap hadits masih diperlukan pada zaman yang semakin 

komplek sebagaimana sekarang ini, terutama terhadap matan dan pemahaman 

kandungan hadits menuju kearah konstektual. Sebabkajian atau penelitian 

terhadap matan maupun pemahaman hadits masih belum cukup memadai untuk 

menjawab tantangan zaman, utamanya yang menyangkut dengan keadaan isu 

semasa di Negeri Syam tersebut. Oleh karena itu, penulis menyarankan kepada 

peniliti selanjutnya yang memiliki kepedulian terhadap masalah umat disamping 

membantu saudara se-islam yang masih bergolak di negeri itu. Dengan 

demikian, keistimewaan di Negeri Syam banyak memberi pengajaran yang 

penuh hikmah kepada penulis dan pembaca. 

 

 


