
BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, dapatlah diambil sebuah kesimpulan

bahwa hadis Nabi Muhammad saw. tentang melewati jalan berbeda setelah

shalat ‘Ȋd, di tinjau dari segi kualitas sanad hadis riwayat tirmidzi dan Ibnu

Majah berstatus shahih, karena seluruh sanadnya tsiqah, sedangkan pada

riwayat Bukhari terdapat seorang sanad yang dinilai dha’if oleh para kritikus

hadis yaitu Fulaih bin Sulaiman, yang mana dia merupakan salah seorang yang

mempunyai beberapa jarah dari kritikus hadis, namun berdasarkan penjelasan

dari para ulama, bahwa apabila sanad tersebut tidak dijelaskan sebab

penjarahannya, maka didahulukan penta’dilannya. Dengan demikian riwayat

Imam Bukhari tersebut berstatus shahih dan dapat dijadikan hujjah dalam

beramal.

Selanjutnya, pemahaman tentang matan hadis yang menggunakan kata

Tharȋq di dalam redaksinya dan bukan menggunakan kata Sabȋl atau Shirȃt

adalah bahwa sesungguhnya kata tersebut sesuai dengan hadis yang digunakan,

szkarena makna Tharȋq adalah untuk sesuatu yang nyata, sedangkan Sabȋl

biasa digunakan untuk sesuatu yang tidak nyata seperti Fi Sabȋlillah (di jalan

Allah) yang mana maksudnya melakukan sesuatu dengan mengharapkan ridha

Allah SWT. dan untuk Shirȃt maknanya sama dengan Tharȋq.

Mengenai pemahaman tentang melewati jalan yang berbeda setelah

shalat ‘Ȋd, para ulama telah mengemukakan beberapa hikmah yang terkandung



di dalamnya sehingga dapat diamalkan sebagai sunnah Rasul saw. dan sunat

hukumnya dalam melaksanakannya. Adapun tujuan dari melewati jalan yang

berbeda setelah shalat ‘Ȋd tentu ada kebaikan di dalamnya, terutama untuk

menguatkan silaturrahȋm dengan saling menyapa atau mengucapkan salam,

bersedekan dan saling bergembira sesama mereka. Apalagi pada Hari Raya

‘Ȋdul Fithri, yang mana pada hari itu kaum muslimin telah selesainya

melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadhan dan merekapun

mengeluarkan harta mereka untuk disedekahkan. Sedangkan pada Hari Raya

‘Ȋdul Adhȃ, kaum muslimin teleh selesai melaksanakan ibadah Haji dan pada

hari itu kaum muslimin menyembelih hewan kurban untuk dibagikan sama

rata. Maka semua itu merupakan nikmat terbesar yang telah diberikan oleh

Allah untuk hambaNya yang senantiasa mengharapkan ridhaNya. Wallȃhu

A’lam.

B. Saran

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa hadis yang menjelaskan tentang

Rasulullah yang melewati jalan berbeda ketika pergi dan pulang dari shalat ‘Ȋd

berstatus shahih, maka marilah bersama-sama kita amalkan dengan mengambil

hikmah yang terkandung di dalamnya. Apabila selama ini kita jarang atau tidak

terpintas sama sekali mengamalkannya, mungkin kita masih bisa mengamalkan

untuk kedepannya, karena dengan mengamalkannya kita dapat mengambil

manfaat untuk menguatkan silaturrahim yang mana hal tersebut dilakukan pada

hari besarnya umat Islam, di mana pada hari tersebut manusia saling berbagi kasih

sayang dengan saling memberi saling mengucapkan selamat Hari Raya, saling



bergembira dan sebagainya. Maka hal tersebut dapat kita lakukan dengan

mengambil hikmah dari melewati jalan yang berbeda tersebut. Mudah-mudahan

dengan mengamalkannya kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad saw.


