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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Secara geografis, Negeri Syam merupakan bagian barat dari Negara Saudi 

Arabia. Di mulai dari Tunisia sampai Suriah. Bumi Arab bergolak, memaksa 

Amerika harus kompromis dan merelakan rezim sekutunya gugur satu persatu.  

Pergolakan itu pun melanda tanah Syam, bumi yang dijanjikan Nabi Saw sebagai 

benteng terakhir pertahanan umat Islam di akhir zaman.
1
 

Secara khusus Negeri Syam yang paling lama bergolak. Syam meliputi 

Palestina, Suriah, Lebanon dan Yordania menjadi tempat paling panas. Palestina 

sudah puluhan tahun memanas akibat penjajahan yang dilakukan oleh Israel. 

Awal bangsa Yahudi datang ke tanah Palestina untuk menghindari dari 

pembantaian yang dilakukan Nazi.
2
 Mereka mendapat tanah 2,5 % dari Britania. 

Setelah mereka memproklamirkan Negara Zionis Israel, mereka balik menjajah 

bangsa Palestina yang telah menerima mereka. Sampai sekarang Israel telah 

mencaplok 85 % tanah Palestina.
3
 

Bentuk kejahatan Israel melewat batas. Mulai dari pembunuhan terhadap 

wanita dan anak-anak sampai pembatasan pasukan air. 85% pasukan air dialirkan 

ke warga Yahudi dan sisanya kepada warga Palestina setelah dicemari.  

Penindasan yang berkelanjutan, memunculkan perlawanan dari rakyat Palestina.  

Dimotori oleh Ikhwanul Muslimin dibentuklah HAMAS
4
 dengan pendirinya 

Syaikh Ahmad Yasin pada tahun 1987.  Tujuannya untuk membebaskan 

Palestina dari penjajahan Israel. Izzudin Al-Qassam, sayap militer bentukan 

                                                 
1
Syaikh Abu Mus‟ab As Suri dan Abdullah bin muhammad, Syam Bumi Ribath dan Jihad, Terbitan 

Jazera. Cet. 1434H.  Hlm. 34. 

 
2
Nazi, atau  secara resmi Nasional Sosialisme, merujuk kepada sebuah ideologi totalitarian Partai Nazi 

(Partai Pekerja Nasional-Sosialis Jerman, dibawah kepemimpinan Adolf Hitler, Britannica-NaziParty) 

20 Okt.2016 jam 2312 wib. 

 
3
http://www.arrahmah.com/jihad/syam-negeri-berkah-yang-terjajah.html. 9 Juni 2016, jam 2115 wib.  

 
4
Hamas adalah organisasi radikal muslim Palestina yang memiliki cabang politik dan militant yang 

diketuai oleh Khalid Mashal, Amazine.co-online popular knowledge www.amazine.co, 20 Oktober 

2016, jam 1803 wib. 

http://www.arrahmah.com/jihad/syam-negeri-berkah-yang-terjajah.html
http://www.amazine.co/


2 

 

HAMAS. Wadah perjuangan untuk melawan Israel.Izzudin Al Qassam dalam 

pertempuran dengan Israel pada tahun 2014, telah mengalami kemajuan.
5
 

 Mereka berhasil membuat roket dan pesawat  yang mampu menjelajah 

sampai Tel Aviv.
6
 Keteguhan Tentara HAMAS membuat frustasi

7
 Tentara Israel. 

Taktik gerilya bawah tanah membuat banyak korban dari pihak lawan.Suriah  

pula tidak kalah hebat dengan Palestina. Suriah dengan duo Assadnya, 

membantai ribuan Muslimin. Dimulai dengan pengejaran aktivis Ikhwanul 

Muslimin pada tahun 80‟an. Kemudian pada tahun 2011 ketika rakyat tidak puas, 

Basyar Assad sebagai Presiden tidak menampung aspirasi. Malah meniru 

bapaknya dengan menggunakan kekuatan untuk memberangus warganya sejak 

2011 sampai 2014 telah menelan korban 170 ribu jiwa. Sabda Nabi Shallallahu 

Alaihi Wasallam: 

اِم، َوُجْنًدا َعْن َعْبِد اللَِّو ْبِن َحَواَلَة قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّو َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم: "ِإنَُّكْم َسُتَجنَُّدوَن  َأْجَناًدا ُجْنًدا بِالشَّ
اِم َفَمْن َأََب فَ ْليَ ْلَحْق بَِيَمِنِو َوْلَيْسِق بِاْلِعَراِق، َوُجْنًدا بِاْلَيَمِن"، قَاَل: قُ ْلُت: يَا  َرُسوَل اللَِّو ِخْر ِل؟ قَاَل: َعَلْيَك بِالشَّ
 8.ِمْن ُغَدرِِه، فان اهلل تكفل ِل بالشام وأىلو

Artinya : Dari Abdillah bin Hawalah berkata, Rasulullah saw bersabda: Pada 

akhirnya umat Islam akan menjadi pasukan perang, satu pasukan di Syam, satu 

pasukan di Iraq, dan satu pasukan lagi di Yaman. Hendaklah kalian memilih 

Syam. Karena ia adalah negeri pilihan Allah. Allah kumpulkan di sana hamba-

hamba pilihan-Nya. Jika tak bisa, hendaklah kalian memilih Yaman dan berilah 

minum (hewan kalian) dari kolam-kolam (di lembahnya). Karena Allah 

menjamin untukku negeri Syam serta penduduknya. 

 

Dalam sebuah hadits lain disebutkan: 

ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو عليو وسلم يقول يا طوَب للشام يا طوَب للشام يا طوَب للشام  عن زيد بن ثابت قال َسَِ
 .9قالوا يا رسول اهلل ومب ذلك قال تلك مالئكة اهلل باسطوا أجنحتها على الشام

                                                 
5
Muhammad bin Sa‟id Al-Barudi, “Syam Bumi Ribath & Jihad”, Alih bahasa oleh Agus Wadi (Solo: 

Jazera,2013), Cet.2, Hlm. 63 

 
6
Tel Aviv – (Bahasa Arab تل أبيب) yaitu sebuah kota persisir dan merupakan sebuah kota metropolitan 

di Israel. 

 
7
Frustasi adalah perasaan kecewa akibat terhalang dalam pencapaian tujuan. Semakin penting 

tujuannya, semakin besar frustasi dirasakan. (https;//id.m.wikipedia.org) 20oktober 2016 jam 2335 

wib. 

 
8
Muhammad Nashrudddin Albani, Fadho‟il al-Syam wa Damsyik, Pdf. Hlm 13. 

 
9
Ibid. Hlm 12. 
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Artinya : Dari Zaid bin Tsabit berkata aku telah mendengar Rasulullah 

shalallahu alai wasallam bersabda: Keberuntungan bagi syam, keberuntungan 

bagi syam, keberuntungan bagi syam, lalu sahabat bertanya, wahai Rasulullah 

dengan apa mereka mendapat keberuntungan? Rasulullah menjawab, para 

malaikat Allah yang membentangkan sayap-sayapnya diatas syam. 
 

Diantara hikmah Allah, Allah melebihkan sebagian makhluknya di atas 

sebagian yang lain. Seperti bulan ramadhan sebaik-baik bulan, hari jumat sebaik-

baik hari dalam seminggu, kota suci Makkah dan Madinah adalah kota yang 

paling Allah cintai. Semua ini karena hikmah Allah  dan Allah memberikan 

karuniaNya kepada siapa saja yang dikehendaki. Adapun dalil dalam Al Qur‟an, 

yang Menunjukkan Keutamaan Negeri Syam seperti firman Allah SWT : 

فإ قُ راْيٍش  يَلا الصَّْيفإ  ِلإإ تااءإ وا ْم رإْحلاةا الشِّ فإهإ ْيتإ  إإيَلا ا اْلب ا ذا ْعُبُدوا رابَّ ها ْلي ا ْن  ف ا ُهْم مإ ي أاْطعاما الَّذإ

ْوفٍ  ْن خا ُهْم مإ آمان ا   ُجوٍع وا
10 

Artinya : Kerana kebiasaan aman tenteram kaum Quraisy (penduduk Makkah)2. 

(laitu) kebiasaan aman tenteram perjalanan mereka (menjalankan perniagaan) 

pada musim sejuk (ke negeri Yaman), dan pada musim panas (ke negeri Syam),3. 

maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Yang Menguasai Rumah (Kaabah) 

ini,4. Tuhan Yang memberi mereka penghidupan: menyelamatkan mereka dari 

kelaparan, dan mengamankan mereka dari ketakutan. 
 

Dari surah di atas dapat dijelaskan bahawa surah ini berkaitan dengan 

kaum Quraisy. Oleh yang demikian, hendaknya kaum Quraisy beribadah kepada 

tuhan mereka untuk mengungkapkan rasa syukur karena mereka telah 

dianugerahi kenikmatan dengan dua perjalanan niaga (bisnis). Perjalanan ke 

Yaman pada musim dingin untuk belanja minyak wangi dan merica yang datang 

dari India dan negara teluk. Perjalanan tersebut dilakukan pada musim dingin 

karena negeri-negeri tersebut bersuhu panas. Sementara itu, perjalanan ke Syam 

dilakukan pada musim panas untuk membeli biji-bijian tanaman pertanian. 

Perjalanan tersebut dilakukan pada musim panas karena negeri-negeri tersebut 

bersuhu dingin. Kaum Quraisy di Mekah bermata pencarian sebagai pedagang. 

Seandainya tidak ada dua perjalanan dagang ini, niscaya mereka tidak akan betah 

tinggal di kota Mekah. Dialah Tuhan Ka‟bah ini dan dialah yang memberi makan 

mereka untuk menghilangkan rasa lapar, melapangkan rezeki mereka, 

memudahkan jalan mencari rezeki dengan dua perjalanan dagang ini sehingga hal 

                                                 
10

Department Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung : Diponogero, 2009) cet. Ke -10, 

Hlm.602. 
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itu menolong mereka dari kelaparan yang mereka derita sebelum adanya dua 

perjalanan dagang ini.
11

 Sehubungan itu, Syam merupakan bagian dari Negara 

Arab yang telah diberkahi, sebagai mana firman  Allah dalam surah Al-Israa ayat 

1 

                          

                   12     

Artinya:  Maha suci Allah Yang telah menjalankan hambaNya (Muhammad) 

pada malam hari dari Masjid Al-Haraam (di Makkah) ke Masjid Al-

Aqsa (di Palestin), Yang Kami berkati sekelilingnya, untuk 

memperlihatkan kepadanya tanda-tanda (kekuasaan dan kebesaran) 

kami. Sesungguhnya Allah jualah Yang Maha Mendengar, lagi Maha 

mengetahui.  
 

Dan di dalam surah Al-Anbiyaa ayat 71: 

                   
13    

Artinya:  Dan Kami selamatkan Dia dan (sepupunya) Nabi Lut ke negeri Yang 

Kami limpahkan berkat padanya untuk umat manusia. 

 

Sheikh Imam Izz bin Abdulsalam seorang ulama Syam dalam Kitab 

Tarqibu Ahlul Islam Fii Suknah Baladisy Syam menafsirkan kalimat yang 

diberkahi adalah Syam. Sebagian ulama menafsirkan keberkahan yang terdapat 

di negara itu disebabkan para nabi dan para rasul. Sebagian lagi menyatakan 

bahwa keberkahan buah-buahan dan sumber air yang ada
14

. Adapun keutamaan 

Negara Syam itu adalah Malaikat menjaga negeri Syam, seperti yang dijelaskan 

dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam;  

ْعُت َرُسوَل اللَِّو َصلَّى اللَُّو عليو وسلم يقول يا طوَب للشام يا طوَب للشام يا طوَب للشام  عن زيد بن ثابت قال َسَِ
.لى الشامقالوا يا رسول اهلل ومب ذلك قال تلك مالئكة اهلل باسطوا أجنحتها ع

15
  

                                                 
11

Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir , jilid 15, juz 29-30, cet. 1 (Jakarta : Gema Insani, 

2014), Hlm. 681. 

 
12

Department Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahannya (Bandung : Diponogero, 2009) cet. Ke -10, 

Hlm. 282. 

 
13

Ibid., Hlm. 327. 

 
14

„Izz Al-Din Abdul Aziz Abdul Salam As-Sulami, Targhib Ahli Islam Fi Sukna Syam (Suriah, Dar 

Al-Fikri), Hlm. 13. 

 
15

Muhammad Nashrudddin Albani, Fadho‟il al-Syam wa Damsyik,  Hlm. 12. 
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Artinya :  Dari Zaid bin Tsabit berkata bahwa suatu hari Rasulullah shalallahu 

alaihi wasallam bersabda ketika para sahabat berada bersama beliau, 

“Beruntunglah negeri syam, sesungguhnya malaikat Rahman membentangkan 

sayapnya di negeri tersebut”. 

Berdasarkan dalil di atas, maka jelaslah di sini bahwa terdapat berbagai 

keistimewaan yang Allah kurniakan pada negeri tersebut, akan tetapi jika dikaji 

adakah keistimewaan itu masih wujud dan bagaimana keadaan di sana pada masa 

kini? Jawabannya adalah tidak menafikan keberkahan yang ada, namun 

keberkahan yang ada sekarang sedikit jika dibandingkan dengan zaman yang lalu 

sebagaimana digambarkan oleh Sheikh Izz bin Abdul Salam mengatakan- 

sedangkan dewasa ini setiap orang dapat melihat yang dia inginkan, dan 

melakukan apa yang dia mau? Hari ini negeri ini sedang menangis lebih-lebih 

kaum muslimin memandang sebelah mata tragedi di suriah, ada yang bilang itu 

hanya masalah politik, ada juga yang bilang itu urusan negara mereka, bagi 

mereka yang tahu hakikat perang yang terjadi di Suriah, merupakan perang 

aqidah antara haq dan batil.
16

 Dan dari sinilah perjalanan kaum muslimin menuju 

pembebasan masjidil Aqsa, agama islam akan dijaga oleh pemiliknya Allah azza 

wajalla, sehingga akhir zaman. 

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih 

dalam lagi tentang pemasalahan ini. Sehubungan dengan itu, penulis memberikan 

tema dengan “KEUTAMAAN NEGERI  SYAM (TELA’AH  MA’ANI  AL-

HADITS)”. Dengan harapan tulisan ini bisa bermanfaat untuk ummat islam di 

dunia dan akhirat. 

 

1.2 Alasan Pemilihan Judul 

Adapun yang memotivasi untuk melakukan penelitian terhadap 

permasalahan di atas disebabkan oleh beberapa faktor,diantaranya adalah:  

1. Sangat terkait dengan fenomena kekinian. Walaupun masalah ini sudah lama 

dibicarakan akan tetapi pada zaman moden ini dari kalangan-kalangan tertentu 

mempersoalkan akan ke autentikan hadis, antaranya masalah pergolakan yang 

berlaku pada masa kini. 

                                                 
16

„Izz Al-Din Abdul Aziz Abdul Salam As-Sulami, Targhib Ahli Islam Fi Sukna Syam,  Hlm. 4.  
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2. Untuk memastikan keistimewaan bumi Syam dapat dipelihara dengan konteks 

keadaan di sana yang sejalan dengan fadho‟il syam seperti yang digambarkan 

dalam hadis Nabi Saw. 

 

1.3 Penegasan Istilah 

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari terjadinya kesalah 

pahaman maka penulis mencoba untuk memberi penjelasan berkaitan dengan 

masalah judul ini. 

1. Tela‟ah dapat diartikan dengan penyelidikan; kajian; pemeriksaan; penelitian. 

Berarti tela‟ah mencakup beragam aspek penyelesaian setiap perkara dengan 

lebih mendalam. Tela‟ah tersebut meliputi dintaranya jumlah hadis, kualitas 

hadis, kuantitas hadis yang berkaitan dengan judul. Bagi penulis sendiri 

tela‟ah disini yang ingin dikaji adalah dari sudut yang bersangkutan dengan 

fakta dan hadis. 
17

  

2. Kata ma‟ani adalah bentuk jamak dari kata ma‟ana. Secara bahasa kata ma‟ani 

berarti maksud atau makna. Para ahli ilmu ma‟ani mendefinisikannya sebagai 

pengungkapan melalui ucapan tentang sesuatu yang ada dalam pikiran atau 

disebut juga sebagai gambaran dari pikiran. Adapun menurut istilah, ilmu 

ma‟ani hadits berarti ilmu yang mempelajari hal ihwal lafazh atau kata bahasa 

Arab (gaya bahasa) yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi.
18

  

3. Hadis adalah perkataan, perbuatan, ketetapan, dan sifat yang disandarkan 

kepada Nabi Muhammad Shalallahu alaihi wasallam.
19

 

4. Syam adalah nama sebuah Negeri, Sebuah riwayat menyebutkan nama Negeri 

Syam berasal dari kata Syam. Kata ini merujuk kepada Syam putra Nabi Nuh 

As. yang menepati kawasan ini,setelah banjir bandang menyapu dunia.
20

 

Dibawah Syam terdapat empat  buah negara yaitu Lebanon, Palestina, 

Yordania dan Suriah. Manakala di bawah Suriah terdapat ibu kota yakni, 

                                                 
17

http;//kbbi.web.id/studi, diakses pada 7 September 2016, jam 1040 wib. 

 
18

M. Syuhudi Ismail, Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Tela‟ah Ma‟ni al-Hadits tentang 

ajaran islam yang Universal, Temporal dan Lokal (Jakarta: Bulan Bintang,1994), Hlm.6. 

 
19

Mahmud al-Thahhan, Taisir Musthalah al-Hadits (Iskandariyah: Markaz al-Huda li al-Dirasah, 1415 

H), Hlm. 16. 

 
20

Imam Muhammad bin  Mukarram al-Ma‟ruf bin Manzur, Mukhtasar Tarikh Dimasqy Li Ibnu 

„Asakir (Damsyiq- Dar Fikr/1404H, 1984 M) cet. 1, Juz 1,Hlm. 40. 
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Bushra asyam(kota administrasi damaskus), Damaskus(ibu kota terbesar), 

Levant. 

Dengan demikian yang dimaksudkan dengan judul diatas adalah 

membincangkan penelitian bersangkutan keistimewaan yang terdapat di 

Negeri Syam berdasarkan hadits Nabi Muhammad Saw. dalam menyampaikan 

kebaikan dan keutamaan yang dikurniakan Allah terhadap negeri  tersebut. 

 

1.4 Permasalahan dan Pertanyaan Penelitian 

1.4.1 Batasan dan Rumusan Masalah  

Agar tidak melebar, masalah dalam penelitian ini perlu dibatasi. Sebab, 

jika tidak dibatasi, maka masalah tersebut tidak sesuai dengan kemampuan 

penulis, baik dari segi pengetahuan, ekonomi maupun waktu. Selain itu, 

hasilnya akan mengambang dan tidak memuaskan, sehingga tidak terwujud 

penelitian yang kokoh dan mendalam. Berdasarkan latar belakang masalah 

terungkap bahwa tela‟ah tentang keutamaan Negeri Syam  dalam hadis Nabi 

Saw. perlu difahami dengan lebih teliti, sehingga dapat membuahkan 

interpretasi yang tepat terhadap berbagai keistimewaan yang disampaikan 

dalam hadis tersebut, penulis akan membatasi hadis-hadis yang terdapat 

dalam al-kutub al-tis‟ah. Manakala, hadis yang   akan penulis teliti nantinya 

yaitu hadis yang diriwayatkan dari Sunan Abu Daud,  Sunan al-Turmudzi 

serta Musnad Ahmad bin Hanbal. Sehubungan itu, rumusan dari 

permasalahan tersebut adalah: 

1. Bagaimana kualitas hadis tentang hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan  

Negeri Syam? 

2. Bagaimanakah pemahaman keutamaan Negeri Syam di dalam hadis? 

 

1.5  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Pada dasarnya tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh 

fakta yang detail dan komprehensif dalam hadis, tentang tela‟ah (ma‟ani al-

hadits) terhadap keutamaan  Negeri Syam, agar mencapai maksud tersebut, 

maka secara rinci penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang kelebihan Negeri Syam. 

2. Untuk mengetahui pemahaman hadis mengenai keutamaan Negeri Syam. 
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3. Untuk menjadikan tulisan ini sebagai literatur islam yang bermanfaat bagi 

kemajuan islam, khususnya dalam masalah hadits, aqidah dan perkara-perkara 

ushul lainnya. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat, baik secara 

keilmuan, terapan, maupun institusional, yang mana, secara keilmuwan, 

kajian ini diharapkan dapat memberi wawasan bahwa Rasulullah sudah 

menginformasikan dalam hadis mengenai keutamaan Negeri Syam. 

Natijahnya, secara institusional, penelitian ini diharapkan dapat 

memperkaya khazanah kajian islam kontemporer. Secara akademis, berguna 

untuk membangun teori-teori dalam bidang ilmu akademis. Khususnya dalam 

ilmu hadis dari segi metode penelitian hadis.  Karena disiplin ilmu hadis 

inilah yang mengklasifikasikan hadis shahih,hasan dan dhoif, bahkan hadis 

maudhu‟ (palsu). Selain itu, penelitian ini berguna untuk memenuhi salah 

satu syarat mencapai gelar sarjana dalam bidang ilmu hadits di lingkuan UIN 

Suska Riau pada umumnya dan Fakultas Ushuluddin khususnya 

 

1.7  Tinjauan Pustaka  

Adapun literatur-literatur yang penulis gunakan dalam penelitian ini, 

merujuk kepada buku-buku, jurnal-jurnal, serta penelitian-penelitian yang 

membahas tentang keutamaan negeri syam (tela‟ah ma‟ani al-hadits), 

diantaranya : 

1. Pejuang Palestina Untukmu, sebuah buku yang telah diterjemahkan oleh 

Sonny Keraf, dengan judul asli  For A Palestinian, karya Janet Venn-Brown. 

Buku ini di dalamnya membahas tentang sebuah pendekatan kemanusiaan 

terhadap isu palestina, tanpa propaganda ataupun retorika. Perbedaan buku ini 

dengan penelitian yang akan peniliti tulis, buku ini lebih fokus kepada 

pejuang yang penuh berbakat dan bertanggungjawab terhadap tanah air nya 

yaitu Palestina. Sedangkan peneliti akan mengkaji tentang hadis-hadis yang 

berkaitan dengan keutamaan Negeri Syam. 

2. Izzuddin Al-Qassam Pemimpin Mujahidin Dari Syam, sebuah buku yang 

ditulis oleh Ali Ath-thanthawi yang telah diterjemahkan oleh Tim Penerjemah 
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Al-Manar, Desain Sampul Arif Muslian. Sebuah buku yang berisikan tentang 

perjalanan seorang lelaki zaman yang menjadikan jihad sebagai media 

penyadaran ummat; jalan yang membimbingnya pada peperangan paling 

dramatis. Apalagi, saat kaki-kaki kebatilan tidak mahu hengkang dari tempat 

mana mereka menjulang kezhaliman. Disini sangat terlihat perbedaannya 

dengan tulisan yang akan penulis tulis, karena dalam buku ini tidak memuat 

hadits-hadits yang berkenaan dengan salah satu keistimewaan negeri syam. 

Sedangkan tulisan yang akan penulis bahas adalah keutamaan negeri syam 

(tela‟ah ma‟ani al-hadits). 

3. Rahasia Tersembunyi Dibawah Al-Aqsa, oleh Dr. Wang Xiang Jun., PhD. 

Buku yang dikarang oleh Ardine, dan yang telah diedit oleh Wandy Barboy, 

serta diterbit oleh Pustaka Solomon. Buku yang di dalamnya membahas kisah 

perjalanan bangsa yahudi yang memang tidak akan ada habisnya, di balik 

mitos isu konspirasi fakta sejarah, agama dan pergolakan dunia selalu 

berkaitan dengan bangsa ini. Bangsa ini dibenci dan dilaknat tetapi sekali gus 

dipuja dan diberkati oleh sebagian ummat. Buku ini ditulis jauh dari sikap pro 

dan kontra, mendukung atau tidak, suka atau tidak suka, tetapi penulis  murni 

menyajikannya sebagai pengetahuan sejarah praktis karena betapa 

pengetahuan akan kaum Yahudi merupakan kunci peristiwa akhir zaman. 

Perbedaan buku ini dengan penilitian yang akan peniliti tulis, disini peniliti 

tidak menjelaskan secara rinci tentang rahasia yang tersembunyi dibawah al-

Aqsa. 

4. „As: Jabhah Nusrah
21

 Atau Jabhah Fath Al-Syam Tetap Menjadi Target‟ oleh 

Deddy Purwanto sumber: Al-Jazeera dalam JurnalIslam.com, (2016). Jurnal 

yang didalamnya membahas mengenai department luar negeri AS yang 

mengatakan bahwa jihadis Jabhah Nusrah atau Jabhah Fath Al-Syam tetap 

menjadi target bagi AS dan pesawat tempur Rusia di Suriah, meskipun 

mereka memutuskan hubungan dengan al-Qaeda dan mengubah namanya 

menjadi Jabhat Fatah al-Syam, lansir Al-Jazeera. Tentu saja terdapat 

                                                 
21

Jabhah Nusrah adalah pendukung untuk warga Levant, dan ia juga merupakan kelompok milisi dan 

cabang Al-Qaeeda yang sedang bertempur di Suriah melawan Presiden Bashar Asaad.  Zawahiri 

disbands main Qaeeda faction in Syiria.GlobalPost. Diakses pada tanggal  14 Oktober 2016, jam 0340 

wib. 
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perbedaan pembahasan dalam jurnal ini dengan yang akan peneliti kaji, 

karena penulis akan membahas tentang kelebihan serta keadaan di  Syam 

pada masa kini. 

5. “Pengungsi Palestina Di Lebanon (1948-1969)”, oleh Alifianti Garini dalam 

skripsinya (Skripsi Sarjana Humaniora yang sudah dipublikasikan secara 

online, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia Tahun 

2012). Penelitian yang telah dibahas oleh Alifianti dalam skripsinya tersebut, 

membahas tentang kepergian seseorang dari wilayahnya yang menyebabkan 

adanya tekanan, ancaman dan gangguan  pihak luar yang menimbulkan 

ketakutan dan dapat menghilangkan kestabilan penduduk yang telah tercipta 

dengan baik sebelumnya bagi penduduk untuk tetap berada di wilayahnya. 

Sehubungan itu, kedatangan para pengungsi Palestina di Lebanon tidak 

banyak membawa manfaat bagi negara tersebut sekaligus menimbulkan 

terganggunya kestabilan di Lebanon. Kajian ini sangat berbeda dengan kajian 

yang akan peniliti teliti, karena peniliti meniliti keutamaan Negeri Syam dari 

segi ma‟ani al-haditsnya. 

Dengan tidak mengabaikan kajian para penulis dan peniliti terdahulu, 

penelitian ini memiliki nuansa tersendiri, yaitu mencari hadis-hadis yang 

menginformasikan keutamaan Negeri Syam (tela‟ah ma‟ani al-hadits) yang 

pernah dilakukan oleh beberapa sahabat pada masa Rasulullah Saw, dengan 

mengumpulkan hadis-hadis tersebut menggunakan metode ma‟ani, kemudian 

meneliti kedudukan hadis tersebut serta mengaitkannya dengan keutamaan yang 

terdapat di Negeri Syam, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang baik 

mengenai penulisan ini. 

 

1.8 Metode Penelitian  

Adapun langkah-langkah operasionalnya adalah sebagai berikut: 

1.8.1 Pendekatan Ilmiah 

Menggunakan metode deskriptif  dan analisis , yakni sebuah metode yang 

bertujuan untuk memecahkan permasalahan yang ada pada saat sekarang ini, 

dengan teknik-teknik deskriptif yaitu penelitian, analisa, dan klasifikasi.  
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Adapun operasional dalam penelitian ini, penulis akan mencoba 

menerapkan metode pemaknaan hadis yang ditawarkan oleh Musahadi. Langkah-

langkah metodenya: 

1.8.1.1 Kritik historis, yaitu dengan menguji otentitas hadis yang akan diteliti 

atau dengan kata lain menguji tingkat kesahihan sanad hadits. 

1.8.1.2 Kritik praktis, yaitu suatu kajian terhadap situasi kekinian dan analisis 

berbagai realitas yang dihadapi. 

Dengan melalui ketiga tahap tersebut diharapkan dapat melahirkan sebuah 

pemahaman terhadap hadis yang lebih hidup, dinamis, dan kreatif.  

1.8.2 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library reseach), 

adapun yang dimaksud penelitian kepustakaan adalah teknik pengumpulan data 

dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, 

catatan dan laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang dipecahkan.  

1. Sumber Data 

a. Sumber data primer
22

  yaitu sumber utama dalam penelitian ini adalah 

kitab  Sunan Abu Daud, Sunan  At-Tirmidzi, dan Musnad Ahmad bin 

Hanbal, Miftah Kunuz Al-Sunnah, Kitab Tahzibu Tahzib, Taqribu 

Tahzib,  dan Tahzibu Kamal. 

b. Sumber data sekunder
23

  yaitu sumber data selain sumber data primer. 

Data ini berasal dari kitab-kitab atau karya terkait dengan bahasan tela‟ah 

(ma‟ani al-hadits) terhadap keutamaan  Negeri Syam sebagaimana telah 

penulis kemukakan sebahagian di antaranya saat menguraikan tinjauan 

                                                 
22

Data primer ialah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Lihat di : 

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2013), 225. Lihat 

juga di: Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Alfabeta, 

2009), Hlm. 145.  

Data primer juga disebut sumber data pokok atau sumber utamayang dijadikan rujukan dalam 

penelitian. Lihat di : Tim penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Ushuluddin UIN 

Suska Riau, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah [Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi], 72. 

 
23

Data sekunder ialah sumber data yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Bisa dilihat pada Sugiyono, Metode Penelitian 

Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 225 dan Djam‟an Satori dan Aan Komariah, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, Hlm. 145. 

    Atau disebut juga dengan sumber data pendukung, yakni sumber data pendukung, yakni 

sumber data lain yang relevan dengan penelitian ini. Bisa dilihat di: Tim Penyusun Pedoman 

Penulisan Karya Ilmiah Fajultas Ushuluddin UIN Suska Riau, Pedoman Penulisan Karya Ilmiah 

[Makalah, Sinopsis, Proposal, dan Skripsi], Hlm. 72. 
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pustaka. Bahan kepustakaan yang terpakai, berasal dari tulisan ulama 

dahulu maupun ilmuan kontemporer.  

2. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan 

data-data yang berkaitan dengan penelitian ini, dan teknik yang peneliti 

gunakan ialah sebagai berikut: 

a. Melacak hadis-hadis tentang keutamaan Negeri Syam dengan 

mentakhrijnya menggunakan metode takhrij pelacakan melalui tema. 

b. Mengumpulkan hadis-hadis tersebut dari  kitab induk hadis (al-kutub al-

tis‟ah) sesuai dengan informasi yang didapat ketika mentakhrij hadis 

tersebut. 

c. Membuat biografi periwayat serta penilaian Jarh dan ta‟dil. 

d. Mencari makna hadis keutamaan Negeri Syam di dalam kitab Syarah, 

serta mengumpulkan kitab-kitab serta buku-buku, baik dari literatur Arab 

maupun literatur Indonesia, yang membahas mengenai keutamaan Negeri 

Syam. 

 

3. Teknik Analisis Data 

a. Membuat skema dan i‟tibar sanad hadīts, skema sanad untuk mengetahui 

keadaan sanad hadits yang diteliti, sedangkan i‟tibar sanad untuk 

mengetahui hadis tersebut memiliki mutabi‟ dan syahid ataukah tidak. 

b. Menganalisa kebersambungan sanad (itishal al-sanad) yang satu dengan 

yang lainnya, mulai dari mukharij sampai kepada Rasulullah SAW 

dengan mengacu kepada: 

1) Liqa‟ (bertemu) antara satu sanad dengan sanad yang lain, yang dapat 

dilihat dari hubungan murid dengan gurunya atau sebaliknya atau 

sighat tahammul wa al-ada‟ yang dapat digunakan  atau pendapat 

yang lain yang menjelaskan bahwa sanad tersebut saling bertemu. 

2) Mu‟asyarah (sezaman)  antara satu sanad dengan sanad yang lainnya, 

hal ini dapat dilihat dari tahun lahir dan tahun wafat masing-masing 

sanad. 
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c. Meneliti kualitas sanad dengan menggunakan kitab Rijal al-Hadīts. 

Menentukan kualitas sanad hadits, yang mengacu kepada syarat-syarat 

keshahihan suatu sanad hadīts yaitu: sanadnya bersambung, sanadnya 

‟adil dan dhabit, serta terhindar dari syadz dan „illat. 

d. Meneliti matannya dengan mengacu kepada kaidah keshahihan matan, 

yakni tidak mengandung syadz dan „illat, serta dengan tolak ukur yang 

dianut oleh jumhur ulama, yakni tidak bertentangan dengan petunjuk al-

Qur‟an, tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat dan lebih tinggi  

kedudukannya, tidak bertentangan dengan akal sehat, indera, dan sejarah, 

serta susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda Nabi 

Muhammad SAW. 

e. Menjelaskan Ma‟ānī al-Hadīts. 

 

1.9 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah yang sistematis dan  

agar hasilnya dapat diperoleh secara optimal. Pembahasan di sini meliputi 

beberapa bab, yaitu: 

Bab pertama yang memuat informasi tentang seluk beluk penelitian ini, 

meliputi latar belakang penelitian, batasan dan rumusan masalah, tujuan 

penelitian, tinjauan pustaka, penjelasan istilah, serta metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Bab kedua, peneliti akan membahaskan mengenai sejarah 

yang berkaitan dengan sejarah Negeri Syam. Bab ketiga, pembahasan yang akan 

peneliti bahas ialah berkaitan dengan takhrij hadits. Bab keempat, merupakan 

analisis ma‟ani al-hadits tentang keutamaan Negeri Syam yang terkandung 

dalam hadis. Bab kelima, berkaitan dengan penutup yang meliputi kesimpulan 

sebagai jawaban ringkas dari permasalahan yang penulis teliti serta saran yang 

dapat dijadikan dasar kajian tersebut.  


