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ABSTRAK 

Ayatullah Khumaini, Analisis Hadits Tentang Posisi Kedua Orang Tua Rasulullah 

di Akhirat 

Hadits-hadits yang berbicara tentang nasab Nabi Muhammad , tidak hanya 

informasi yang sifatnya baik yakni selamatnya orang tua Rasulullah dari neraka tetapi 

ditemukan juga teks-teks yang menerangkan bahwa sebagian dari mereka masuk ke 

dalam neraka disebabkan karena kemusyrikan yang dilakukannya, termasuk 

‘Abdullâh (ayah beliau) dan Âminah (ibu beliau). Berdasarkan dua informasi yang 

berbeda tersebut, terdapat pernyataan kontradiksi yang disandarkan kepada Nabi 

Muhammad . Kontradiksi pernyataan tersebut menyebabkan berbedanya 

pemahaman. Kontradiksi ini harus diselesaikan agar permasalahan ini menjadi jelas 

dan dapat ditemukan jalan keluarnya dengan baik. 

Tujuan penulis dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjelaskan kualitas 

hadits yang berkaitan dengan permasalahan ini berdasarkan takhrij dan untuk 

mengetahui makna hadits sehingga dapat dipahami dengan baik menurut metode 

syarah. 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode takhrij untuk 

mengetahui riwayat-riwayat yang ada dan mengetahui kualitas hadits. Penulis juga 

menggunakan metode syarah hadits dan menukil penjelasan-penjelasan ulama tentang 

hadits dan permasalahan yang terkait. 

Kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah kritik sanad dan matan 

hadits. 

Hadits-hadits yang menyatakan tentang masuknya kedua orang tua Rasulullah 

ke dalam neraka, baik yang khusus menyebutkan ayahnya ataupun ibunya adalah 

hadits-hadits yang shahih yang telah disepakati oleh ahli hadits. Hadits-hadits 

tersebut bukan syadz, munkar atau dihapus dengan ayat al-Qur’an atau hadits yang 

lain. Hadits-hadits yang menyatakan tentang keimanan kedua orang tua Rasulullah  

(baik ketika beliau hidup atau dihidupkan lagi setelah wafatnya), keduanya 

mendapatkan syafaat Nabi  di akhirat kelak, diharamkannya neraka untuk keduanya 

dan do’a Nabi  agar Allah menyelamatkan keduanya adalah hadits-hadits yang 

tertolak karena tidak ada satupun riwayatnya yang dapat dijadikan sandaran (sah). 

Hadits (tentang masuk nerakanya ayah Nabi) menunjukkan, bahwa orang yang mati 

dalam kekafiran tidak berguna kekerabatannya dengan orang-orang yang bertakwa. 

Orang-orang yang mati pada waktu fatrah dalam keadaan menyembah berhala seperti 

orang-orang arab dahulu, ia termasuk penghuni neraka karena telah sampai kepada 

mereka dakwahnya Nabi Ibrahim  dan selainnya dari para Nabi.  


