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BAB 1 

PENDAHALUAN 

  

A. Latar belakang Masalah 

 Orang yang mengerjakan suatu perbuatan atau amal, pasti akan menerima 

pembalasannya. Jika amal itu baik, balasannya pahala, dan jika amal itu buruk, 

balasannya siksa berdasarkan firman Allah SWT:  

 ومن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، ومن یعمل مثقال ذرة شرا یره 

“Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat 

balasannya.Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia 

akan melihat balasannya”. (Al-zalzalah:7-8)
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 Setiap manusia dibebani tugas kewajiban menurut kekuatannya secara 

manusiawi, dan menjadi logislah jika mereka mendapatkan pembalasan sesuai 

dengan amalnya. Namun demikian, dengan rahmat dan kemurahan Allah, orang-

orang yang mengerjakan amal yang baik, balasannya dilipatgandakan minimal 

sepuluh kali. Dan dengan keadilan Allah, orang yang mengerjakan kejahatan 

mendapat balasan yang setimpal, tanpa dilipatkan sebagaimana firman Allah SWT: 

 ثلھا وھم ال یظلمونم من جاء بالحسنة فلھ عشر أمثالھا، ومن جاء بالسیئة فال یجزى إال

“Barang siapa berbuat kebaikan mendapat balasan sepuluh kali lipat amalnya. Dan 

barang siapa berbuat kejahatan dibalas seimbang kejahatannya mereka sedikitpun 

tidak dizalimi”.(Al-An’am:160)
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Orang yang berbuat kebaikan, dialah yang memiliki pahala kebaikan itu. 

Sebaliknya orang yang berbuat kejahatan, maka hanya kepadanya lah kejahatan itu 

diminta dipertanggung-jawaban, bukan kepada orang lain. Firman Allah SWT: 

 ذا قربى  وزر أخرى، وإن تدع مثقلة إلى حملھا ال یحمل منھ شيء ولو كان وال تزر وازرة 

“Dan orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, Dan jika seseorang 

yang dibebani berat dosanya memanggil (orang lain) untuk memikul bebannya itu, 

tidak akan dipikul sedikit pun meskipun (yang dipanggilnya itu) kaum 

kerabatnya”.(Faatir :18)
3
 

 

Setiap muslim yang baligh berakal diberi pahala oleh Allah jika ia 

melaksanakan suatu amal ibadat. Seseorang yang bersedekah atau mendermakan 

kepada fakir miskin mendapat pahala atas amalannya itu. Seseorang yang 

memberikan harta wakaf mendapatkan pahala atas amalannya, seseorang yang 

berpuasa mendapat pahala atas puasanya itu dan begitulah seterusnya. Tentang hal ini 

seluruh umat Islam sepakat mempercayainya karena banyak ayat Al-quran dan hadits 

nabi yang menerangkannya.
(4)

 

Namun pahala amal kebaikan yang telah didapat oleh orang yang 

mengerjakan dan sudah berada dalam “simpanan”-nya, apakah boleh dihadiahkannya 

kepada orang lain, umpamanya kepada ibu bapaknya, kepada kaum kerabatnya, 
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kepada sanak familinya, atau kepada orang lain sesama muslim yang telah wafat, dan 

apakah bermanfaat hadiah pahala itu kepada mereka di akhirat?.  

Permasalahan tentang sampainya pahala yang dilakukan orang yang masih 

hidup kepada mayit telah menjadi satu pembahasan yang muktabar sejak berabad 

abad silam. Satu hal yang perlu digaris-bawahi adalah, bahwa para ulama sepakat 

akan sampainya pahala yang dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada si mayit 

sebatas yang disebut secara khusus oleh dalil seperti dalam soal doa,istighfar, 

sedekah, puasa, haji, Korban dan hutang. 

Yang menjadi khilaf di antara mereka adalah amal-amal selain yang disebut 

khusus oleh dalil. Apakah amal-amal tersebut boleh diqiyaskan secara mutlak atau 

tidak sehingga memberikan konsekuensi sampainya pahala kepada si mayit?. 

Sebagian ulama berpendapat boleh diqiyaskan, sebagian lain berpendapat tidak boleh 

diqiyaskan. Dari  sinilah kemudian khilaf muncul. 

Adapun khilaf tersebut boleh diterangkan sebagai berikut: 

1.Pendapat Pertama: Ulama berbeda pendapat tentang sampainya pahala ibadah 

badan murni seperti shalat dan bacaan al-Quran yang dilakukan oleh seseorang yang 

masih hidup kemudian diperuntukkan pahalanya kepada seorang muslim yang telah 

meninggal dunia, bahwasanya boleh dan pahalanya akan bermanfaat bagi orang yang 
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telah meninggal tersebut. Ini adalah pendapat dari Mazhab Hanafi, Hambali, maliki, 

dan generasi terakhir mazhab syafi’i. 
5
 

Contoh dalil yang dipergunakan oleh kelompok ini tentang sampainya hadiah pahala 

amalan seperti doa dan istighfar orang hidup kepada mayit; adalah:  

a. firman Allah SWT:  

وال تجعل في قلوبنا  ا باإلیماننمن بعدھم یقولون ربنا اغفرلنا وإلخواننا الذین سبقو والذین جاءو

 غال للذین ءامنوا ربنا إنك رؤوف رحیم

“Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (muhajirin dan Anshor) mereka 

berdoa: Ya tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara yang telah 

beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam 

hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya tuhan kami, sesungguhnya 

Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang”.(al-Hasyar:10)
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b. Hadith dari Sofwan bin Abdullah ra Sabda Rasulullah  saw : 
7
 

دعوة المرء المسلم ألخیھ بظھر الغیب مستجابة ، عند رأسھ ملك مؤكل ، كلما دعا ألخیھ بخیر ، 
  .قال الملك المؤكل بھ: آمین ولك بمثل

“Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah 

mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya 

dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu:semoga doa itu dikabulkan, 

dan bagimu semisalnya”. 
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c. Sampainya hadiah pahala sedekah berdasarkan hadits Aisyah ra, bahwasanya ada 

seorang laki-laki yang mendatangi Nabi SAW dan berkata:
(8)

 

یا رسول اهللا إن أمي اقتتلت نفسھا ولم توص وأظنھا لو تكلمت تصدقت أفال أجر إن تصدقت  
 عنھا ؟ قال نعم . 

“Bahwa ada seorang laki-laki mengatakan: “Ibuku telah meninggal mendadak 

(tanpa berwasiat sebelumnya, aku mengira bila ia sempat berbicara sebelum 

meninggalnya, pastilah ia akan bersedekah.Apakah ia akan memperoleh pahala bila 

aku bersedekah atas namanya (dan pahala pula untuknya)?” Beliau menjawab: 

“Benar”(lalu orang itupun bersedekah atas nama ibunya). 

d. Sampainya pahala puasa seorang wali (anak/ ahli waris) yang dihadiahkan kepada 

mayit; berdasarkan hadits Aisyah ra, bahwasanya Nabi saw pernah bersabda: 
(9)

  

 .من مات وعلیھ صیام صام عنھ ولیھ 

“Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa maka walinya 

yang menggantikannya”. 

 

2. Pendapat Kedua: bahwasanya tidak sampai kepada mayit kecuali apa yang yang 

diterangkan oleh dalil tentang pengesahan untuk memberikan pahala kepada mayit, 

yaitu doa, istighfar,  haji, puasa dan amalan-amalan lain yang terdapat dalilnya. 

Adapun diluar hal tersebut, seperti amalan bacaan al-Quran maka tidak 

disyariatkan diniatkan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang telah 
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meninggal dunia. Ini adalah pendapat yang masyhur menurut Imam Syafi’i serta 

generasi awal mazhabnya.
10

  

 Pada dasarnya dalil yang dipakai oleh kelompok pertama dipakai pula oleh 

kelompok kedua. Namun, kelompok kedua ini hanya mengkhususkan amalan-amalan 

yang sampai adalah sebatas yang disebut oleh dalil saja. Dalil yang dipergunakan 

untuk membangun pendapat tersebut adalah;  

a. Firman Allah SWT:   

 وأن لیس لإلنسان إال ما سعى

“Dan tidaklah seseorang itu mendapat balasan kecuali dari yang diusahakan”. 

(Al-Najm :39)
11

 

b. Hadits Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: 
12

 

إال من ثالث :  إذا مات ابن ءادم انقطع عنھ عملھقال :  أن رسول اهللا  عن أبي ھریرة 
 صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ.

 
Apabila anak Adam telah meninggal dunia, maka maka terputuslah segala amalnya 

kecuali tiga hal: Shadaqah jariyyah, ilmu yang dimanfaatkan dan anak shalih yang 

mendoakannya”. 

Imam Nawawi dalam Syarh Shahih Muslim mengatakan:
(13)
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وأما قراءة القرآن فالمشھور من مذھب الشافعي أنھ ال یصل ثوابھا إلى المیت ، ودلیل الشافعي 
دم انقطع آإذا مات ابن :  وأن لیس لإلنسان إال ما سعى ، وقول النبي وموافقیھ قول اهللا تعالى : 

  عملھ إال من ثالث : صدقة جاریة، أو علم ینتفع بھ، أو ولد صالح یدعو لھ

Dari keterangan di atas tampak bahawa dalam hal seseorang yang beramal 

kemudian menghadiahkan pahala dari amalnya itu kepada seseorang yang telah 

meninggal dunia (mayit), Terjadi khilaf dikalangan para ulama tentang sampai atau 

tidak sampainya pahala itu kepada mayit. 

Di kalangan masyarakat muslim Indonesia khususnya dan asia tenggara 

umumnya yang mayoritas menganut mazhab Syafi’i, terutama bagi mereka yang 

hidup di daerah perdesaan, sering terlihat tradisi atau semacam pratek dan ritual 

keagamaan seperti tahlilan, yasinan, bersedekah atas nama orang yang telah 

meninggal, menyembelih hewan kurban, dan lain sebagainya, yang dilakukan dengan 

niat untuk mengirim atau menghadiahkan pahalanya kepada anggota keluarga, 

saudara, kerabat dan sanak family mereka yang telah meninggal dunia.  

Ritual keagamaan seperti ini masih tetap eksis dalam kehidupan masyarakat 

meskipun ada kajian-kajian yang mengatakan bahwa amalan ibadat yang dilakukan 

kemudian pahalanya dihadiahkan kepada orang yang telah meninggal dunia bukan 

merupakan pendapat imam Syafi’i itu sendiri dan hadiah pahala itu tidak akan sampai 

kepada orang yang telah meninggal tersebut. 

Oleh karena itu, dirasakan perlu diadakan suatu penelitian untuk mendalami 

dan memperjelaskan kedudukan menghadiahkan pahala amalan khususnya pahala 
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bacaan al-Quran yang dilakukan masyarakat kita kepada orang yang telah meninggal 

dunia dan memperjelas pendapat Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i soal kebolehan 

atau ketidakbolehannya. 

Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas, penulis bermaksud 

hendak meneliti masalah ini dengan menuangkannya dalam bentuk karya ilmiah yang 

berjudul “ AMALAN MENGHADIAHKAN PAHALA BACAAN AL-QURAN 

KEPADA MAYIT (STUDI KOMPERATIF ANTARA MAZHAB HANAFI 

DAN MAZHAB SYAFI’I)”. 

B. Rumusan Masalah  

 Bertitik tolak dari latar belakang di atas, maka permasalahan yang penulis 

rumuskan dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang menghadiahkan pahala bacaan al-

Quran kepada mayit? 

2. Bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i tentang menghadiahkan pahala bacaan al-

Quran kepada mayit? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian   

1.Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini: 
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a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Hanafi tentang menghadiahkan 

pahala Bacaan al-Quran kepada mayit.  

b. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Mazhab Syafi’i tentang menghadiahkan 

pahala Bacaan al-Quran kepada mayit.  

2. Kegunaan Penelitian 

 Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah:  

a. Sebagai bahan kajian untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan penulis dalam 

bidang hukum Islam. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran penulis agar kiranya dapat menambah literature 

bacaan bagi para pembaca dalam kajian fiqih serta dapat menjadi referensi bagi 

peneliti berikutnya. 

c. Sebagai persyaratan guna menyelesaikan studi penulis dalam bidang Hukum Islam 

dalam srata satu (S1) pada Fakultas Syariah, Jurusan Perbandingan Mazhab Dan 

Hukum. 

D.Metode Penelitian 

1. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

perpustakaan (library research). Penelitian perpustakaan digunakan untuk 

mendapatkan data-data tertulis yang berkenaan dengan objek penelitian dengan 



10 

 

maksud untuk dapat mengetahui pendapat dan konsep para ulama dua mazhab fiqih 

tentang masalah hadiah pahala bacaan al-Quran bagi mayit. 

2. Sumber Data dalam penelitian ini dibagi kepada dua jenis yaitu data primer dan 

data sekunder. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek yang 

diteliti, dalam hal ini adalah kitab yang ditulis oleh imam-imam mazhab itu sendiri 

atau kitab standart yang menjadi rujukan dalam mazhab tersebut seperti kitab Fath 

Al-Qadir dan Radd Al-Muhtar Ala Al-Durr Al-Mukhtar (Hanafiah), Al-Umm dan Al-

Majmu’ Syarah Muhazzab (Syafi’iyyah). 

 Data sekunder ialah data yang dihimpun dari bahan bacaan umum, misalnya 

kitab-kitab fiqh umum, kitab-kitab tafsir, kitab-kitab hadits, artikel-artikel yang 

terdapat di berbagai jurnal ilmiah, internet dan  media informasi lainnya guna 

mendukung keterangan-keterangan yang terdapat dalam data primer. 

3. Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan 

metode studi kepustakaan atau library reseach yaitu dengan mengkaji , mempelajari, 

meneliti dan menganalisa literatur – literatur yang berhubungan dengan persoalan 

hadiah pahala bagi mayit. Dengan kata lain mengadakan telaah buku yang berkaitan 

dengan judul penelitian. Dengan mengelompokkannya ke dalam kategori atas dasar 

persamaan dan perbedaan dari jenis data tersebut, kemudian data tersebut 

dihubungkan dengan yang lainnya sehingga akhirnya diperoleh gambaran yang utuh 

terhadap masalah yang diteliti. 



11 

 

4. Metode Penulisan dari sejumlah data yang telah penulis kumpulkan, data setelah 

tersusun dalam kerangka yang jelas kemudian dianalisa dengan menggunakan metode 

konparatif, yaitu memperbandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, 

untuk mendapatkan titik kesamaan di antara pendapat-pendapat itu. Kemudian dicoba 

mengkaji argumentasi dari pendapat yang berbeda. Dari hasil analisa tersebut diambil 

suatu sikap yang lebih mendekati keyakinan. 

E. Sistematika Penulisan 

 Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis menbaginya dalam 

beberapa bab, yaitu:  

Bab I  : Pendahuluan yang berisikan: latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. 

Bab II  : Tinjauan Umum Biografi Mazhab Imam Abu Hanifah Dan 

Mazhab Imam Syafi’i, yang berisi tentang riwayat hidup 

pengasasnya, pendidikan mereka, murid-murid mereka, Karya-karya 

mazhab mereka, Sistematika Sumber Hukum dan Pola Pikir Imam-

Imam Mazhab dalam menggali hukum Syara’. 

Bab III :Amalan Menghadiahkan Pahala Kepada Mayit, yang meliputi 

pengertian hadiah pahala, objek dan sasaran hadiah pahala, tujuan 
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menghadiahkan pahala kepada mayit dan tradisi masyarakat dalam 

menghadiahkan pahala kepada mayit. 

Bab IV  :Menghadiahkan Pahala Bacaan al-Quran Kepada Mayit 

Menurut Mazhab Hanafi dan Syafi’i,  yang berisi tentang : hadiah 

pahala bacaan al-Quran kepada mayit menurut mazhab hanafi dan 

mazhab syafi’i , dalil-dalil yang mereka pergunakan dan perbahasan 

dalil dalam masalah menghadiahkan pahala bacaan al-Quran kepada 

mayit serta analisa penulis ataupun pendapat yang dipilih penulis. 

BabV   : Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.  

 


