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Bab 1 : Wafatnya Aminah 

Untuk mengawali kajian tentang bagaimana Rasulullah SAW  
ketika masih kecil diasuh oleh kakeknya, Abdul Muththalib, lalu 
disusul dengan pamannya, Abu Thalib, kita harus memulainya dari 
kisah wafatnya ibunda nabi yaitu Aminah. 

Karena wafatnya Aminah adalah penyebab dari jatuhnya Nabi 
Muhammad SAW dipelihara oleh kakeknya. Mungkin  seandainya 
Aminah tetap masih hidup hingga Nabi SAW dewasa, akan lain lagi 
ceritanya. Boleh jadi tidak ada kisah Beliau SAW dipelihara oleh 
kakeknya, juga oleh pamannya. 

Tentang Aminah sendiri sebenarnya kita tidak terlalu banyak 
mendapat keterangan, misalnya mengenai lahirnya Aminah. 
Sebagian ahli sejarah hanya menyebutkan bahwa Aminah 
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dilahirkan di Mekkah. Ayahnya kepala suku Bani Zuhrah, yang 
bernama Wahab bin Abdul Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Sedangkan 
ibunya Aminah adalah Barrah binti Abdul Uzza bin Utsman bin 
Abduddar bin Qushay.  

Saat Aminah mengandung Nabi SAW dalam rahimnya di usia 
kandungan beberapa bulan, Abdul Muthalib sang kakek meminta 
Abdullah untuk melakukan perjalanan bisnis ke Madinah dan 
Syam. Sekembalinya dari Syam menuju Madinah, Abdulullah jatuh 
sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Jenazahnya 
dikuburkan di kediaman Al-Nabighag Al-Dzibyani. 

Kepada sang istri, Abdullah mewariskan lima ekor unta, 
beberapa kambing, dan seorang budak perempuan bernama 
Ummu Aiman. 
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Mendengar kabar wafatnya sang suami tentu membuat 
Aminah dilanda kesedihan. Walau demikian, ia tetap harus 
melahirkan cabang bayinya tersebut.  

A. Ziarah ke Makam Ayahanda Abdullah 
Aminah mengajak Muhammad kecil untuk berziarah ke makan 

ayahnya di Madinah. Dia pun meminta izin kepada Abdul 
Muthalib. Meskipun dengan berat hati, Abdul Muthalib 
memberikan izin kepada cucu dan menantunya berpergian jauh. 

Selama perjalanan, Aminah terus menceritakan tentang ayah 
Nabi Muhammad SAW yaitu Abdullah. Perjalanannya itu ditemani 
dengan Ummu Aiman. 

Namun sekembalinya mereka dari berziarah makam Abdullah 
di Madinah, justru di tengah perjalanan kembali ke Makkah, 
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Aminah sakit dan meninggal dunia. 

Kita tidak bisa membayangkan bagaimana perasan anak kecil 
usai 6 tahun yang baru saja diajak ziarah makam ayahnya, lalu tiba-
tiba saja malah kehilangan ibundanya sendiri.  

Peristiwa ini memang merupakan pukulan telak, apalagi untuk 
anak seusia itu. Kita pasti akan terenyuh bila menyaksikan kejadian 
semacam itu.  

Namun di balik itu semua kejadian itu, barangkali memang ada 
hikmah ilahiyah yang tersembunyi. Ujian-ujian itu boleh jadi justru 
merupakan tempaan sebagaimana besi baja ditempa. Sebab di 
kemudian hari, Beliau SAW memang akan menjadi tokoh besar, 
yang juga setiap hari akan mendapatkan begitu banyak sandungan 
batu ujian.  
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Siapa yang sejak kecil sudah sering ditempa, maka di masa 
besarnya kelak dia akan terbiasa dengan segala macam bentuk 
ujian kehidupan. Siapa yang lahir di tengah badai yang sedang 
mengamuk, maka tidak mudah goyah sekedar merasakan angin 
sepoi-sepoi bertiup. 

Maka Ummu Aiman pun mengajak anak kecil itu pulang ke 
Mekkah sembari meneteskan air mata. Dan sejak itulah Nabi SAW 
diterima dengan kedua tangan yang lebar oleh sang Kakek, Abdul 
Muththalib.  

Dan Beliau SAW ternyata justru diperlakukan dengan sangat 
istimewa karena, Abdul Muthalib yakin Muhammad akan menjadi 
orang yang besar di kemudian hari. 

Aminah wafat pada tahun 577 Masehi ketika dalam perjalanan 
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pulang dari Yatsrib (Madinah Al-Munawwaroh) untuk mengajak 
Nabi Muhammad SAW melihat kuburan ayahnya.  

B. Ziarah Nabi SAW ke Makam Ibundanya 
Nabi Muhammad SAW memang tidak memiliki ingatan 

tentang ayahandanya sendiri, yaitu Abdullah bin Abdul Muthalib. 
Hal itu karena Beliau SAW ditinggal wafat ketika masih dalam 
kandungan.  

Namun ingatan Beliau SAW sangat kuat kalau terhadap 
ibundanya, yaitu Aminah. Sebab Beliau SAW tumbuh bersama 
ibunda tercinta. Meski Aminah wafat ketika Nabi berusia enam 
tahun, namun kenangan manis bersamanya tidak pernah 
terlupakan begitu saja. 

Bukti baktinya kepada orang tua adalah Nabi Muhammad SAW 
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pernah bersabda – sebagaimana diriwayatkan oleh al-Baihaqi, 

َ دَ حَ أ َََوَ أ َََياِلَِوَ ََت َك َرَ دَ أ َََت َنَ كَ ََوَ ل َ َأ َرَ ق َََدَ ق َََوَ ََاءَِشَ العَََِةَِلَ صَ ََفَََِنَ أ َََوَ ََاه  َاِبَت َالكَََِةَ اِتَ ف َََت 

َ َدمَ حَ مَ َيَ َيادَِن َت َ  كَ يَ ب َل ََات  َبَ جَ ل 

Seandainya aku mendapati kedua orang tuaku atau salah 
satunya memanggilku: “Wahai Muhammad” sedang saat itu 
aku dalam keadaan salat Isya dan telah membaca al-Fatihah, 
niscaya aku menjawab: “Labbaik (kuperkenankan 
panggilanmu)” (HR Al-Baihaqi). 

Menurut Quraish Shihab, meskipun sebagian ulama menilai 
hadis di atas lemah, akan tetapi maknanya tidak lemah, inilah 
gambaran dari keluruhan budi pekerti. Memang ada sebagian 
situasi yang mengundang didahulukannya makhluk atas Allah 
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SWT, karena yang membutuhkan adalah makhluk, sedang Allah 
sendiri Mahakaya. 

Diriwayatkan bahwa pernah Nabi Muhammad SAW pernah 
berziarah ke lokasi kuburan ibundanya. Lalu beliau 
memperbaikinya dan menangis karena teringat masa indah 
bersama sang ibunda tercinta. Melihat tangis Rasulullah SAW, 
para sahabat yang ikut bersamanya pun ikut menangis. Ketika 
ditanya sebab tangisnya, Rasul menjawab: 

َ رَ َنَِتَ ك َرَ دَ أَ  َيَ كَ ب َف ََات  َح   ت 

Aku tersentuh oleh kasih sayang ibuku, maka aku menangis. 

Dalam suatu riwayat lain dari Abdullah bin Mas’ud, diceritakan 
bahwa Rasulullah SAW berjalan bersama para sahabat sehingga 
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tiba di pemakaman. Beliau SAW meminta para sahabat untuk 
duduk, lalu beliau menuju satu kubur dan duduk. Beliau SAW 
berbisik kemudian menangis hingga terdengar suara tangisannya. 

Para sahabat pun ikut menangis mendengar tangisan Nabi. 
Beberapa saat kemudian, Nabi mendatangi para sahabat dan 
disambut oleh Umar bin Khattab seraya bertanya: “Apa yang 
mengundang tangismu? Tangismu menjadikan kami menangis dan 
takut.” Rasul SAW bertanya: “Apakah tangisanku menakutkan 
kalian?” Umar pun menjawab, benar wahai Nabi. Nabi SAW pun 
menjawab: 

يَنََوهَبََبنتََأ منةََأ يمََقربََأ نجيهََرأ يمتوينََاذلَيََالقربََا ن َفََريبََاس تأ ذنَتََوا 

 يلَفأ ذنَزيرهتا
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Kubur yang kalian lihat aku berbisik di sana adalah kuburan 
ibuku, Aminah binti Wahab. Aku meminta izin kepada Allah SWT 
untuk menziarahinya, dan aku diizinkan-Nya … (H.R Muslim). 

Dari riwayat-riwayat di atas menandakan bahwa atas 
kecintaan Nabi SAW kepada orang tuanya, membuat Beliau SAW 
berziarah ke makam ibunya.
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Bab 2 : Bersama Abdul Muthalib 

Masa dimana Rasulullah SAW hidup di bawah bimbingan sang 
kakek, Abdul Muththalib, sebenarnya tidak terlalu lama. Kurang 
lebih hanya sekitaran dua tahun saja. Namun meski hanya 
sebentar, ada banyak bekas dan pengaruh yang tersampaikan 
kepada sang cucu, baik terkait keteladanan akhlaq mulia atau pun 
juga dalam urusan ritual peribadatan dan keagamaan. 

Maka keberadaan Nabi SAW di masa kecil itu bukan hanya 
sekedar untuk mendapatkan jaminan kebutuhan hidup semata, 
namun rupanya menjadi sarana pembekalan dasar falsafah 
kehidupan yang amat berguna di kemudian hari.  

Sosok Abdul Muththalib itu memang fenomenal. Beliau boleh 
disebut seorang hero yang banyak berjasa  kepada masyarakatnya, 
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tokoh agama yang disegani, kata-katanya ditaati orang. Beliau juga 
pemegang kunci Ka’bah, simbol kepercayaan bangsa Arab. 
Ditambah lagi Beliau adalah penyelamat Ka’bah dari serangan 
pasukan bergajah.  

Dan masih banyak lagi jasa yang bisa disematkan pada tokoh 
yang legendaris itu. Kalau orang lain mengenal sosok itu hanya dari 
kejauhan, bahkan mungkin sekedar mendengar ceritanya, maka 
lain dengan cucunya, Muhammad SAW. Beliau SAW hidup di 
rumah sang kakek, langsung di bawah asuhan dan didikan sang 
kakek dalam kesehariannya. Tokoh yang legendaris dan 
dibicarakan banyak orang itu  justru ada di dalam rumahnya.  

Benar bahwa Nabi SAW lahir dalam keadaan yatim, bahkan 
sudah sebelum dilahirkan pun sudah tidak punya sosok ayah 
kandung asli. Namun tidak mengapa, karena justru ada sosok 
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pengganti yang jauh lebih berkualitas yang jelas nasabnya, yaitu 
ayahnya ayah, Abdul Muthalib, sang kakek yang benar-benar 
tokoh besar di Mekkah. 

Mungkin kita bisa menerima bahwa salah satu hikmah ilahiyah 
di balik kenapa ayahnya wafat terlebih dahulu,  barangkali 
memang skenario Allah SWT untuk membuat Nabi SAW sejak kecil 
langsung berada dalam asuhan sang kakek, yang justru merupakan 
tokoh besar yang sesungguhnya. 

Seandainya Abdullah tidak wafat terlebih dahulu, boleh jadi 
Nabi SAW tidak akan bertemu langsung dengan sang kakek secara 
langsung. Sebab biar bagaimana pun masih ada ayahnya yang  
pastinya lebih dominan. Namun dengan ketiadaan sang ayah, 
maka cucu pun bisa langsung ber-ayah kepada sang kakek.  
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Bagaikan menghisap madu asli langsung dari bunganya dan 
mereguk air murni langsung dari mata airnya.  Itulah hubungan 
antara Abdul Muthalib dengan sang cucu, Muhammad SAW.  

B. Para Paman dan Bibi 
Salah satu keuntungan bahwa Nabi SAW dipelihara langsung 

oleh Abdul Muthalib bahwa posisi Beliau seolah-olah jadi sejajar 
dengan paman-pamannya.  

Abdul Muthalib memiliki sepuluh anak laki-laki dan enam anak 
wanita. Anak laki-lakinya yaitu [1] Al-Abbas, [2] Hamzah, [3] 
Abdullah, [4] Abu Thalib (yang nama aslinya Abdu Manaf), [5] 
Zubair, [6] Al-Harits, [7] Hajl, [8] Al-Muqawwim, [9]Dhirar, dan [10] 
Abu Lahab (yang nama aslinya Abdul Uzza).  

Sedangkan keenam anak wanitanya yaitu [1] Shafiyyah, [2] 
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Ummu Hakim Al-Baidha, [3] Atikah, [4] Umaimah, [5] Arwa, dan [6] 
Barrah. 

Dari semua anak-anaknya itu, mereka dilahirkan dari ibu yang 
berbeda. 

▪ Nutailah binti Janab:  adalah ibu dari Al Abbas dan Dhirar. 

▪ Halah binti Wuhaib adalah Ibu dari Hamzah, Al-Muqawwim, 
Hajl, dan Shafiyyah. 

▪ Fathimah binti Amr adalah ibu dari Abdullah, Abu Thalib, 
Zubair dan semua anak perempuannya kecuali Shafiyyah.  

▪ Samra binti Jundub adalah ibu dari Al-Harits. 

▪ Lubna binti Hajar adalah ibu dari Abu Lahab. 

Padahal ayahnya merupakan anak bungsu yang merupakan 
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adik paling kecil dari semua pamannya. Sedangkan Nabi SAW 
adalah anak dari anak bungsu. Namun karena dipelihara langsung 
oleh sang kakek, seluruh paman pun jadi ikut merasa 
bertanggung-jawab dan ikut pula merasa harus melindungi.  

Sang kakek menyayangi Muhammad dengan sepenuh hati. 
Riwayat-riwayat menyebutkan betapa kasih sayang Abdul Mutalib 
tercurah kepada cucunya yang yatim piatu itu. Ia kerap membawa 
Muhammad kecil ke Kakbah dan meninabobokannya di sana. 
“Sudah menjadi kebiasaan Abdul Muttalib … meletakkan 
permadani sebagai tempat duduknya di bawah naungan Ka’bah. 
Sementara anak-anaknya duduk di sekeliling hamparan itu 

Namun jika Muhammad datang, beliau mendudukkan 
Muhammad di sisinya di atas permadani seraya mengelus-elus 
punggung cucunya itu. 



 

20 

Sebagai orang yang zuriahnya dipercaya untuk menjaga 
Kakbah, Abdul Mutalib mungkin berharap sang cucu akan 
melanjutkan posisi terhormat itu. Harapan yang kelak terkabul, 
bahkan melebihi ekspektasi. Muhammad nantinya bukan hanya 
menjadi penjaga Kakbah.  

Putra Abdul Mutalib bernama Hamzah, yang berbeda ibu 
dengan ayah Muhammad, berumur kira-kira sepantaran dengan 
Muhammad. Bersama Hamzah lah Muhammad banyak 
menghabiskan masa kecilnya. Kelak Hamzah pula yang berperan 
sebagai pelindung utama Muhammad ketika keponakannya itu 
menjadi nabi.  

Tapi limpahan kasih sayang Abdul Mutalib hanya dirasakan 
sekejap oleh Muhammad. Ia barangkali tak sempat mendengar 
cerita lengkap sang kakek tentang sosok bapaknya yang tak 
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pernah ia lihat. Muhammad kecil juga baru mendapat sedikit kisah 
soal kehebatan nenek moyangnya dalam mempertahankan 
Makkah. Abdul Mutalib meninggal saat Muhammad berumur 8. Ini 
berarti Muhammad hanya merasakan pengasuhan kakeknya 
selama dua tahun—jangka waktu yang amat sebentar, tapi sangat 
bermakna. 

C. Wafatnya Abdul Muthalib 
Sayangnya kebersamaan Nabi SAW dengan Abdul Muthalib 

berlangsung tidak terlalu lama. Total hanya  dua tahun lebih dua 
bulan saja. Setelah itu Abdul Muthalib meninggal dunia.  

Ketika itu, Nabi berusia delapan tahun dan beliau merasa 
begitu sedih. Nabi menangis hingga ke pemakaman. Sebab bagi 
Nabi, kakeknya merupakan orang yang sangat baik dan berjasa 
dalam kehidupannya. Melindungi dan memperhatikan Nabi sejak 
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lahir, bahkan sebelum meninggal, Abdul Muthalib telah 
menitipkan hak asuh Nabi kepada pamannya Abu Thalib. Sehingga 
setelah itu Nabi hidup bersama pamannya. 

Kecintaannya Nabi kepada Abdul Muthalib tergambar dalam 
Al-Sirah Al-Halbiyah : 

َقاَلََاملطلب؟ََعبدََموتََأ تذكرََهللاََرسولََي:ََوسملََعليهََهللاََصىلََهلََقيلََوقد

َصىلََهللاََرسولََأ َنََتدثََاكنتََأ هناََأ مينََأ مََوعنََس ننيََمثانََابنََيومئذََوأ نََنعم

َودفَن.ََس ننيََمثانََابنََوهوََاملطلَبََعبدََرسيرََخلفََيبيكََاكنََوسملََعليهََهللا

 .قصَيَجدهََعندَابحلجون

Dikatakan kepada Rasulullah saw.; Wahai Rasulullah, apakah 
engkau ingat tentang kematian Abdul Muthalib? Beliau 
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menjawab; Iya, dan saya waktu berusia delapan tahun. Juga 
dari Ummu Aiman, dia berkisah bahwa Rasulullah saw. 
menangis di dekat ranjang Abdul Muthalib dan waktu itu ia 
berusia delapan tahun. Abdul Muthalib dimakamkan di gunung 
Juhun di samping kakeknya, Qushay. 

Adapun usia Abdul Muthalib ketika meninggal juga tertuang 
dalam Al-Sirah Al-Halbiyah : 

َوقيلََوعرشون،ََةمائََوقيلََس نةَ،ََوتسعوَنََالعمرمخسََمنََوهلََاملطلَبََعبدََتوف

 وأ ربعوَن

Abdul Muthalib meninggal pada usia 95 tahun, sebagian 
mengatakan 110 tahun, sebagian mengatakan 140 tahun. 
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Bab 3 : Bersama Abu Thalib 

Ketika berusia delapan tahun, kakeknya meninggal dan 
Muhammad berikutnya diasuh oleh pamannya Abu Thalib yang 
tampil sebagai pemuka Bani Hasyim sepeninggal Abdul 
Muththalib. 

A. Menggembala Kambing 
Rasulullah sudah berusaha untuk mencari nafkah sendiri 

dengan cara menggembala kambing. Hai ini dikuatkan 
berdasarkan sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam al-
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Bukhari, 

نَ  ةَ ََأ يِبَََع  ي ر  ر  ِضَ ََه  َ ََر  ن هَ ََاّلل  َََالن ِبيَََِع نَ ََع  ىل  َ ََص  هَََِاّلل  َ ََع ل ي  مل  س  اََق الَ ََو  َ ََب ع ثَ ََم  َن ِبيًّاََاّلل 
ّلَ 
ِ
ع ىَا َ ََر  اب هَ َف ق الَ َال غ ن  أ ن ت َََأ ْص   مَ َف ق الَ َو  اَك ن ت ََن ع  ع اه  ََأ ر  اِرََع ىل  لََِيط ق ر  ك ةَ َِل ه   م 

Dari Abu Hurairah Ra. dari Nabi Saw. Beliau bersabda “ tidak 
ada nabi yang diutus oleh Allah melainkan pernah 
menggembala kambing.” Kemudian para sahabat Nabi Saw.. 
bertanya “Engkau juga wahai Rasulullah?” Nabi Saw. 
menjawab “iya,  saya telah menggembala kambing dengan 
imbalan beberapa qirath (mata uang dinar Mekkah).” 

Dari peristiwa diatas, sekurang-kurangnya ada tiga hikmah 
yang dapat dipetik dari kejadian tersebut. Hikmah-hikmah ini 
disebutkan oleh Syekh Ramadhan al-Buthi adalah sebagai berikut, 
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Pertama, Allah menghiasi Rasulullah dengan perasaan yang 
halus dan kepekaan yang tinggi. Pada saat itu, Rasulullah memiliki 
paman yang sangat menyayangi dan mengayominya layaknya 
kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Meski demikian, 
menyadari bahwa dirinya sendiri memiliki kemampuan untuk 
mencari nafkah, Rasulullah pun berusaha sekeras mungkin untuk 
mendapatkan penghasilan sehingga hal itu dapat mengurangi 
beban pamannnya. Bisa jadi hasil kerja Rasulullah yang diberikan 
kepada pamannya tidak begitu banyak, namun hal itu sudah 
menunjukkan bahwa Rasulullah merupakan pribadi yang pandai 
berterima kasih, mau bekerja keras serta berbakti kepada orang 
tua.    

Kedua, menunjukkan jenis kehidupan yang diberikan Allah 
kepada hamba-hamba yang salih. Oleh karena itu, sebenarnya 
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begitu mudah bagi Allah memberikan kehidupan yang layak 
kepada Rasulullah sehingga Beliau tidak perlu menggembala 
kambing untuk mencari nafkah kebutuhan sehari-harinya. Namun, 
ada hikmah yang boleh jadi ingin disampaikan kepada kita semua 
bahwa harta yang paling berharga adalah harta yang didapatkan 
dari usaha kerja keras diri sendiri. Sebaliknya, harta yang paling 
buruk adalah harta yang didapatkan dengan mudah tanpa usaha 
keras serta tidak dibagikan kepada sesama agar  lebih bermanfaat. 

Ketiga, sesungguhnya dakwah seorang dai (pemuka agama) 
tidak akan dipandang berharga oleh manusia manakala ia 
mengandalkan dakwah sebagai ladang penghidupannya 
(mengandalkan pemberian orang lain). Oleh karena itu selayaknya 
bagi pendakwah untuk memiliki penghasilan sendiri melalui usaha 
tertentu, supaya ia tidak menggantungkan kehidupan kepada 
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orang lain dan juga bisa membantu jalan dakwahnya. 

Rasulullah yang kala itu masih muda, belum benar-benar 
memahami seperti apa bentuk dakwah atau risalah Ilahi yang 
nanti akan dibebankan oleh Allah kepadanya. Namun, peristiwa 
yang sudah ditetapkan oleh Allah memang mengandung hikmah-
hikmah yang tadi sudah dipaparkan diatas. Ini menegaskan bahwa 
Allah ingin agar tidak ada satupun hal yang dapat merintangi 
Rasulullah dalam misi dakwahnya nanti, juga tidak pula memberi 
dampak buruk setelah Ia diangkat menjadi Rasul. 

B. Pertemuan Dengan Buhaira 
Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah (w. 235 H) dalam kitabnya Al-

Mushannaf fil Ahadits wal Atsar memuat sebuah hadits terkait 
dengan kisah Pendeta Kristen Buhaira yang pernah bertemu Abu 
Thalib yang sedang dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam 
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dengan mengajak Rasulullah SAW saat masih kecil. 1 

Abu Thalib keluar menuju negeri Syam dengan mengajak 
Rasulullah SAW dan para tokoh Quraisy. Ketika melewati rahib 
Buhara, mereka beristirahat. Sang rahib keluar dan datang 
menemui mereka. Padahal sebelumnya rombongan itu sering 
lewat dan rahib tidak pernah menemui mereka, bahkan 
menolehpun tidak. 

Ketika rombongan hendak meneruskan perjalanan, rahib 
masuk ke tengah rombongan hingga menemukan Muhammad 
SAW dan memegang tangannya seraya berkata,”Ini adalah 
pemuka alam. Ini adalah utusan Allah Tuhan semesta alam. Dia ini 

 
1 Abu Bakr Ibnu Abi Syaibah, Al-Muhsannaf fil Ahadits wal Atsar, jilid 7 hal. 327 
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diutus Allah sebagai rahmat dari seluruh alam”. 

أَ  َ َهل   ََف ق ال  َي ب ق  ق ب ِةَل م  َال ع  َِمن  ف ُت   َأ ْش   ن ُك  َِحني 
ِ
:َا ؟َق ال  اََع  ُل   ي ٍش:َم  َق ر  ي اٌخَِمن  ش  

ِةَأ سَ  َالنُّب و  ِ َِِب اَت  رِف ه  َل  ع  ينيِ
ِ
ا َ,َو  َِلن ِبيٍ ّل  ِ

َا د  ج  َي س  ّل  اِجًداَو  َس  ر  َخ  ّل 
ِ
َا ٌر ج  َح  ّل  ََش  ٌرَو  ف ل 

وِفَك تِِفهَِ َغ ْض   َََِمن  و  َه  ن  اك  َِبِهَو  ُه   اَأ َت  اًماَ,َف ل م  ع  َط  َل ه م  ن ع  َص  ع  ج  ِةَ,َُث  َر  َالتُّف اح  ِمث ل 

ِهَع ل َ ل ي 
ِ
واَا ر  :َان ظ  َق ال  ٌةَت ِظُّلُّ  ام  ِهََغ   ع ل ي  َو  ِهَ,َف أ ق ب ل  ل ي 

ِ
ِسل واَا :َأ ر  ِبِلَق ال 

ِ
ِعي ِةَاّل  ِهَِفَر  ي 

ََ,َ ٌةَت ِظُّلُّ  ام   َغ  

Para tokoh Quraisy bertanya,”Anda siapa?”. Rahib itu 
menjawab,”Ketika kalian beranjak dari satu lembah, pohon dan 
batu pada bungkuk bersujud. Dan keduanya tidak sujud kecuali 
kepada nabi. Aku mengenalinya lewat stempel kenabian di 
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bawah pundaknya seperti apel.  

Rahib lalu pulang menyiapkan makanan untuk mereka 

َ ء  َف   ال  َم  ل س  اَج  ِهَ,َف ل م  ِةَع ل ي  ر  ج  ِءَالش  َف   َِل 
ب ق واَا َس   َق د  ُه   د  ج  ِمَو  َال ق و  َِمن  ن  اَد  ف ل م 

ِهَ,ََ َع ل ي  ال  ِةَم  ر  ج  َالش  ِء َف   َل 
ِ
َا وا ر  َان ظ  : ِهَ,َف ق ال  ِةَع ل ي  ر  ج  َالش  م  ِ َق اِِئٌَع ل ْي  و  اَه  ن م  :َف ب ي  ق ال 

ف ِةَف ق ت ل َو ِ َاِبلصي ف وه  ر  َع  ه  أ و  َر  َل و  وم  َالرُّ ن 
ِ
وِمَ,َف ا َالرُّ َل 

ِ
ب واَِبِهَا ه  َي ذ  َّل  َأ ن  ُه   َي ن اِشد  و  ه  َو  ه 

ب َ ت ق  وِمَف اس   َالرُّ َأ ق ب ل واَِمن  ِةَن ف ٍرَق د  ع  َِبِتس  و  اَه  ذ 
ِ
َف ا َ,َ,َف ال ت ف ت   ل ه م 

 

َِفَ َي ب ق  ه ِرَ,َف مل   اَالش  ذ  اِرٌجَِفَه  َخ  اَالن ِب  ذ  َه  َِبُك  ؟َق ال وا:َِجئ ن اَأ ن  اء  اَج  :َم  ف ق ال 

: َل ه م  اَ,َف ق ال  ذ  َه  رِيِقك  َط  َل 
ِ
َف ب ِعث ن اَا ه  رب   َخ  ن  رِب  َُأخ  ن 

ِ
ا ٌسَ,َو  ِهَن  ل ي 

ِ
َا َب ِعث  َق د  ّل 

ِ
رِيٍقَا َط 
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ا َ,ََم  َِمن ُك   ٌ ْي  َخ  و  ًداَه  َأ ح  ل ف ُك   َخ  ل ف ُت    خ 

 

أَ  َ َاّلل   اد  أ ر  ًراَ أ م  َ أ ي ُت   أ ف ر  َ: ق ال  َ, اَ ذ  َه  رِيِقك  ِلط  ف ب ِعث ن اَ َ ه  رب   َخ  ن  رِب  ُأخ  اَ ن م 
ِ
ا َ, َ َق ال وا:َّل  ن 

؟َق ال وا:َّل َ ه  د  َالن اِسَر  ٌدَِمن  َأ ح  ت ِطيع  َي س   ل  ه  َو  َ,َي ق ِضي ه  ه  ع  واَم  أ ق ام  َو  وه  :َف ب اي ع  َ,َق ال 

َ ّت  َح  ه  َي ن اِشد  ل  َي ز  َ,َف مل   اِلٍب:َأ ن  َأ ب وَط  ؟َق ال  ِليُّه  َو  َأ يُُّك   ِ ُك  َاِبّلل  د  :َأ ن ش  َف ق ال  ُه   ََف أ َت  ه  د  َر 

َمَِ اِهب  َالر  ه  د  و  ز  ًّلَو  ٍرَِبل  َأ ب وَب ك  ه  ع  َم  ب ع ث  اِلٍبَو  ي ِتَأ ب وَط  الز  ِكَو  َال ك ع   ن 

 

 "Buhaira adalah seorang mantan Yahudi yang menjadi rahib 
Kristen Nestorian. Dia Ia tinggal di kota Bushra, Selatan Syam 
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(sekarang Syria). 

Dia melihat tanda-tanda kenabian Muhammad, ketika 
menjamu kafilah dagang pimpinan Abu Thalib yang melewati 
wilayah tempat tinggalnya. Awan yang selalu mengikuti 
kemana kafilah bergerak telah membuat Buhaira penasaran, 
sebab itu adalah salah satu ciri seorang nabi. 

Maka diundanglah Abu Thalib ke rumahnya untuk dijamu, 
semua anggota rombongan diminta masuk ke rumahnya.  
Namun awan yang bergayut di awat unta-unta yang sedang 
istirahat tidak ikut masuk. Barulah setelah diri Muhammad SAW 
yang saat itu masih kecil dibawa masuk, awannya ikut bergerak 
ke atas rumah Buhaira. 
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Semakin yakinlah Buhaira atas kenabian Muhammad nanti. 
Apalagi setelah ditemukannya tanda kenabian di tubuh Nabi 
Muhammad SAW yang masil kecil saat itu. 

Buhaira berpesan kepada Abu Thalib agar ia berhati-hati 
terhadap rencana jahat orang Yahudi. Allah telah mentakdirkan 
nabi terakhir berasal dari bangsa Arab dan nabi itu adalah 
Muhammad. Sementara orang-orang Yahudi menginginkan 
agar status kenabian itu selamanya milik bani Israel. Itulah 
sebabnya mereka akan selalu berusaha untuk membunuh 
Muhammad jika mereka mendapat kesempatan. 
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Bab 4 : Muslimkah Abu Thalib? 

 

Setidaknya ada tiga pandangan tentang status keimanan Abu 
Thalib, yaitu pandangan yang mengatakan dia kafir, lalu 
pandangan bahwa dia kafir tapi mendapat syafaat dan pandangan 
bahwa dia muslim. 

A. Pendapat Pertama : Kafir 
Pendapat yang mengatakan bahwa Abu Thalib mati dalam 

keadaan kafir dan tidak masuk Islam didasari dengan berbagai 
alasan. Di antaranya adalah sebagai berikut : 

1. Nash Hadits Shahih 

Ada banyak hadits shahih yang secara harfiyah menyebutkan 
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kematian Abu Thalib yang tidak sampai mengucapkan dua kalimat 
syahadat.  Diantaranya hadits beriku ini : 

اََأ ن هَ  َََل م  ْض  ت  اِلٍبَََأ ابَ ََح  ف اةَ ََط  هَ ََالو  اء  ولَ ََج  س  َََِر  َََاّلل  ىل  هَََِهللاَ ََص  َ،ََع ل ي  مل   س  دَ ََو  ج  ََف و 

هَ  لَََِأ ابَ ََِعن د  اٍم،ََب نَ َََج   دَ ََِهش  ب  ع  َََِو  ي ةَ ََأ يِبَََب نَ ََاّلل  ِة،ََب نَََُِأم  ولَ ََق الَ ََامل ِغْي  س  َََِر  َََاّلل  ىل  َص 

هَََِهللاَ  َ ََع ل ي  مل  س  اِلٍبَََِل يِبَََو  يِ،ََيَ :َ”ََط  َ ََّلَ :ََق لَ ََع  هل 
ِ
ّلَ ََا

ِ
،ََا ةًَََاّلل   م  ِ ه دَ َََك  َ ََأ ش  َِعن دَ ََِِب اََل 

َِ ٍل،ََأ ب وََف ق الَ ”ََََاّلل  دَ َََج   ب  ع  َََِو  ي ةَ ََأ يِبَََب نَ ََاّلل  اِلٍبَََأ ابَ ََيَ :ََُأم  غ ب َََط  ب دَََِِمّل َََِع نَ ََأ ت ر  َع 

ِلِب؟ َ ََامل ط  لَ ََف مل  ولَ ََي ز  س  َََِر  َََاّلل  ىل  هَََِهللاَ ََص  َ ََع ل ي  مل  س  ه اََو  رِض  ِه،ََي ع  انَََِع ل ي  ود  ي ع  َ ََو  َِبتُِل 

َََق ال َِامل َ ّت  اِلٍبَََأ ب وََق الَ ََح  اََأ ِخرَ ََط  ه مَ ََم  َََك  م  وَ : َََه  ب دَََِِمّل َََِع ىل  ِلِب،ََع  َََامل ط  أ ب  ََأ نَ ََو 
َ َّلَ :َي ق ولَ  هل 

ِ
ّلَ ََا

ِ
،ََا ولَ ََف ق الَ َاّلل   س  ََِر  ََاّلل  ىل  َ ََع ل ي هََِهللاَ ََص  مل  س  ا:َ»و  ََِأ م  اّلل  نَ َو  ت غ ِفر  َل  س  
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 َ اَل  «َُأن هَ َل مَ َم  ن ك  لَ َع  َ َف أ ن ز  ََاّلل  اَل  ا:َ}ِفيهََِت ع  نَ ََم   ال ي ةَ [113َ:َالتوبة{َ]لِلن ِبيََِاك 

Ketika Abu Thalib hendak meninggal dunia, Rasulullah SAW 
mendatanginya. Di dekat Abu Thalib, beliau melihat ada Abu 
Jahal bin Hisyam, dan Abdullah bin Abi Umayah bin Mughirah. 
Rasulullah SAW menyampaikan kepada pamannya, ”Wahai 
paman, ucapkanlah laa ilaaha illallah, kalimat yang Aku jadikan 
saksi utk membela paman di hadapan Allah.” Namun Abu Jahal 
dan Abdullah bin Abi Umayah menimpali, ’Hai Abu Thalib, 
apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib?’ 

Rasulullah SAW terus mengajak pamannya untuk mengucapkan 
kalimat tauhid, namun dua orang itu selalu mengulang-ulang 
ucapannya, sehingga Abu Thalib memilih ucapan terakhir, dia 
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mengikuti agama Abdul Muthalib dan enggan untuk 
mengucapkan laa ilaaha illallah. 

Kemudian Rasulullah SAW bertekad, ”Demi Allah, aku akan 
memohonkan ampunan untukmu kepada Allah, selama aku 
tidak dilarang.” Lalu Allah menurunkan firman-Nya di surat at-
Taubah: 113. dan al-Qashsas: 56. (HR. Bukhari dan Muslim) 

Dua ayat yang dimaksud itu adalah : 

ا نَ ََم  ينَ ََلِلن ِبيَََِاك  ِ اذل  ن واَو  واََأ نَ َأ م  ت غ ِفر  ِِكنيَ ََي س   رش  ل وَ ََلِل م  ن واََو  َََُأويِلَََاك  ب  دَََِِمنَ ََق ر  اَب ع  َم 

 َ ََأ هن  مَ َل ه مَ َت ب ني  اب  ِحيَََِأ ْص    ال ج 

”Tiadalah sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman 
memintakan ampun (kepada Allah) bagi orang-orang musyrik, 
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walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum Kerabat (Nya), 
sesudah jelas bagi mereka, bahwasanya orang-orang musyrik 
itu adalah penghuni neraka jahanam.” (QS. At-Taubah: 113). 

ن كَ 
ِ
نَ َهت  ِديَّل ََا ب ب ت ََم  ل ِكنَ ََأ ح  َ َو  نَ ََي  ِديََاّلل  اءَ َم  وَ َي ش  ه  َ ََو  ه ت ِدينَ َأ ع مل   اِبل م 

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk 
kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk 
kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih 
mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. (QS. 
Al-Qashsas: 56) 

2. Tafsir dan Asbabun Nuzul Ayat 

Dua ayat yang barusan disebutkan itu kalalu kita baca tafsir dan 
memeriksa asbabun-nuzulnya, akan sangat jelas sekali alasannya. 
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Ibnu Katsir mengutip keterangan beberapa ulama tafsir sahabat 
dan Tabiin, 

هنا َََحنيََطالَبََأ يبََفََنزلَتََا  ض  ََأ َنََوسملََعليهََهللاََصىلََهللاََرسولَ ََعليهََع ر 

هلََّل:َ“يقول ّلََا   .املطلَبََعبدََمّلََعىلََهو:ََقالََماََأ خَرََواكن.ََذَلََعليهََفأ بََهللا”ََا 

Ayat ini turun berkaitan dengan Abu Thalib, ketika Nabi SAW 
mengajak dia untuk mengucapkan laa ilaaha illallah, namun dia 
enggan untuk mengucapkannya. Dan terakhir yang dia 
ucapkan, bahwa dia mengikuti agama Abdul Muthalib.1 

Adanya dua ayat di atas, merupakan bukti sangat nyata bahwa 

 
1  Tafsir Ibn Katsir, 6/247 
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Abu Thalib mati dalam kondisi tidak islam. 

1. Hadis dari Abbas bin Abdul Muthalib ra, beliau bertanya 
kepada Nabi SAW, 

ا ،َع نَ َأ غ ن ي ت ََم  يِك  ن هَ ََع 
ِ
نَ ََف ا كَ َاك  ب َََي  وط  ي غ ض  َ؟َو   ل  

“Apakah anda tidak bisa menolong paman anda?, karena dia 
selalu melindungi anda dan marah karena anda.” 

Jawab Nabi SAW, 

وَ  احٍََِفََه  ض  ٍر،َِمنَ ََض   ّلَ َن  ل و  نَ َأ نَ َو  كََِِفََل َك  ر  ف لَََِال   الن ارََِِمنَ َال س 

”Dia berada di permukaan neraka. Andai bukan karena aku, 
niscaya dia berada di kerak neraka.” (HR. Ahmad 1774 dan 
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Bukhari 3883). 

2. Dari Abu Said al-Khudri radhiyallahu ‘anhu, 

عَ ََأ ن هَ  ِ ولَ َََس  س  َََِر  َََاّلل  ىل  هَََِهللاَ ََص  ،ََع ل ي  مل   س  ِكرَ ََو 
ذ  هَ ََو  ُّهَ ََِعن د  اِلٍب،ََأ ب وَََع  َ :َ»ف ق الَ ََط  ُّل  َل ع 

هَ  ِتََت ن ف ع  ف اع  مَ َش  ِة،َي و  لَ َالِقي ام  ع  احٍَََِفََف ي ج  ض  ل غَ َالن ارَََِِمنَ ََض   ِه،َي ب  ب ي  َُأمَََُِّمن هَ َي غ ِلََك ع 

اِغهَِ  «ِدم 

Suatu ketika ada orang yang menyebut tentang paman Nabi 
SAW yaitu Abu Thalib di samping beliau. Lalu beliau bersabda, 
“Semoga dia mendapat syafaatku pada hari kiamat, sehingga 
beliau diletakkan di permukaan neraka yang membakar mata 
kakinya, namun otaknya mendidih.” (HR. Bukhari  Muslim). 

3. Hadis dari Jabir bin Abdillah ra beliau mengatakan, 
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ئِلَ  ََالن ِبََُّس   ىل  َ َع ل ي هََِهللاَ َص  مل  س  اِلٍبََأ يِبََع نَ َو  لَ َط  هَ َه  ؟َت ن ف ع  ت ك   ن ب و 

Nabi SAW ditanya tentang Abu Thalib, apakah status kenabian 
anda bisa bermanfaat baginya? 

Jawab Nabi SAW 

، م  ت هَ َن ع  ج  ر  ةََِِمنَ َأ خ  ر  َ ََغ   َََج  ن  َل 
ِ
احٍََا ض   ِمْن  َاََض  

”Bisa bermanfaat, aku keluarkan dia dari kerak jahanam ke 
permukaan neraka” (HR. Abu Ya’la al-Mushili). 

4. Dari Ibnu Abbas ra bahwa Rasulullah SAW 

نَ  و  لَََِأ ه  اابًََالن ارََِأ ه  اِلٍب،ََأ ب وَع ذ  وَ َط  ه  ن ت ِعلٌََو  ََِم  ل ني  اَي غ ِلََِبن ع  اغ هَ َِمْن  م   ِدم 
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”Penduduk neraka yang paling ringan siksanya adalah Abu 
Thalib. Dia diberi dua sandal yang menyebabkan otaknya 
mendidih.” (HR. Muslim) 

Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya mengemukakan satu 
judul pembahasan hadis terkait hal ini. Judulnya adalah Bab 
Syafa’atin Nabi SAW li Abi Thalib wat Takhfifi’anhu. “Bab 
pertolongan Nabi saw. untuk Abu Thalib dan keringanan (siksa) 
untuknya.” Pada bab tersebut, imam Muslim memaparkan dua 
riwayat hadis. Yakni dari Abbas bin Abdul Muthalib dan Abu Said 
Al-Khudri. 

Hadis pertama adalah riwayat Abbas bin Abdul Muthallib r.a. 
yang juga salah seorang paman Nabi saw. ia bertanya kepada 
beliau, 
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ولَ ََيَ  س  لَ ََهللاَََِر  ت َََه  اِلٍبَََأ ابَ ََن ف ع  ءٍَََط  ن هَ ََبَِش  
ِ
نَ ََف ا كَ ََاك  ب ََََي  وط  ي غ ض  ؟ََو  :َق الَ ََل  

، م  وَ ََن ع  احٍَََِفَََه  ض  ر،ََِمنَ َََض   ّلَ ََن  ل و  نَ ََأ نَ ََو  كَََِِفَََل َك  ر  ف لَََِال  ََرواَه.َ)الن ارَََِِمنَ ََال س 

 .(مسمل

Wahai Rasulullah, Apakah engkau akan memberikan 
kemanfaatan dengan suatu hal kepada Abu Thalib, karena ia 
yang selalu menjagamu dan marah untuk melindungimu?”. 
Nabi saw. menjawab, “Iya, ia berada di dalam dhahddah dari 
neraka, seandainya bukan karena aku, niscaya ia berada di 
tempat paling bawah dari neraka.” (HR. Muslim). 

Dalam riwayat lainnya Abbas bin Abdul Muthalib menanyakan 
kepada Nabi saw. 
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ولَ ََيَ  س  نَ ََهللِا،ََر 
ِ
اِلٍبَََابَ أ َََا نَ ََط  كَ ََاك  كَ َََي  وط  ي ن ُص   هَ ََف ه لَ ََو  ؟ََن ف ع  ِل  ََق الَ ََذ  :، م  ََن ع 

ت هَ  د  ج  اٍتََِفََو  ر  ت هَ َالن اِر،َِمنَ ََغ   ج  ر  ََف أ خ  َل 
ِ
احٍََا ض   .(مسملَرواه.َ)َض  

 

“Wahai Rasulullah, sungguh Abu Thalib yang selau 
melindungimu dan menolongmu, lalu apakah ia berhak 
memperoleh kemanfaatan atas apa yang ia lakukan?” “Iya, aku 
menemuinya ia berada di dalam tempat yang sangat pedih dari 
neraka, lalu aku keluarkan ia ke dhahdhah.” Jawab Nabi saw. 
(HR. Muslim) 

Hadis kedua diriwayatkan oleh Abu Said Al-Khudri r.a. 
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ولَ ََأ نَ  س  َََهللاَََِر  ىل  َ ََص  هَََِاّلل  َ ََع ل ي  مل  س  ِكرَ ََو 
هَ ََذ  ُّهَ ََِعن د  اِلٍبَََأ ب وَََع  َ :ََََف ق الَ ََط  ُّل  هَ ََل ع  َت ن ف ع 

ِتَ ف اع  مَ ََش  ةَََِي و  لَ ََ،ََال ِقي ام  ع  احٍَََِفَََف ي ج  ض  رٍَََِمنَ َََض   ل غَ ََن  هَََِي ب  ب ي  اغ هَ ََِمن هَ ََي غ ِلَََ،ََك ع  .ََِدم 

 .(مسملَرواه.َ)

Rasulullah saw. ditanyai tentang pamannya, Abu Thalib. Lalu 
beliau bersabda, “Barang kali ia akan mendapatkan syafaatku 
di hari kiamat, ia akan ditempatkan di dalam dhahdhah dari 
neraka sampai mata kakinya, yang dari itu otaknya akan 
mendidih.” (HR. Muslim). 

Berdasarkan keterangan riwayat-riwayat tersebut di atas, 
maka Abu Thalib, paman Nabi saw. akan mendapatkan syafaat 
Nabi saw.. Namun, hanya sebatas ditempatkan di dalam tempat 
yang disebut dhahdhah. Yakni tempat yang apinya hanya sebatas 
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mata kaki saja, namun api itu bisa membuat otak mendidih. 

Jadi itulah syafaat Nabi saw. kepada pamannya, Abu Thalib 
yang tidak dimasukkan di tempat paling rendah di dalam neraka, 
yang apinya begitu sangat dahsyat panasnya. Tetapi diberikan 
dispensasi berada di tempat yang apinya hanya sebatas mata kaki 
tetapi mampu mendidihkan otak di dalam kepalanya. Dan Abu 
Thalib tidak akan masuk surga, karena ia tidak pernah 
mengucapkan syahadat semasa hidupnya. 

B. Pendapat Kedua : Kafir Tapi Mendapat Syafaat 
Pendapat kedua sebenarnya masih sejalan dengan pendapat 

pertama,  bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, namun 
Beliau termasuk orang yang menerima syafa’at dari Rasulullah 
SAW.  
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Dasarnya sebagaimana dipahami secara harfiah dari hadits 
riwayat Muslim di atas.  

Syekh Al-Baijuri mengatakan, syafa’at Rasulullah SAW ini 
dimaksudkan antara lain untuk pamannya, Abu Thalib: 

َالقولََعىلََطالَبََأ يبََكعمهََالَكفريَنََبعضََعنََالعذابََختفيفََفََشفاعتهََومْنا 

َأ هَلَََيَبََواذليََاملشهورََوهَوََوسملََعليهََهللاََصىلََبهََفأ منَََييهَََلََهللاََبأ ن

  يشءََلكََعىلََقادرََوهللاََوسملََعليهََهللاََصىلََبهََوأ منََأ حياهََهللاََبأ نََيقولََالبيَت

Di antaranya adalah syafaat Rasulullah SAW dalam 
meringankan siksa dari sejumlah orang kafir seperti pamannya, 
Abu Thalib, yang menurut satu pendapat ulama, Allah tidak 
menghidupkannya kembali agar ia beriman. Ini pendapat 
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masyhur. Sementara para pecinta ahlul bait berpendapat Allah 
menghidupkan kembali Abu Thalib, lalu ia beriman kepada 
Rasulullah. Allah kuasa atas segala sesuatu,” 1 

Lalu bagaimana dengan Surat Ali Imran ayat 88 yang 
menyatakan bahwa siksa orang kafir tidak akan diringankan? 
Syekh Ibrahim Al-Baijuri menjelaskan bahwa ayat ini tidak 
menafikan syafaat Rasulullah SAW sebagai berikut ini: 

َالَكفرينََبعضََعنََالعذاَبََختفيَفََفََوسملََعليهََهللاََصىلََشفاعتهََينافََوّل 

َََوّلََتعاَلََقوهل َُيففََأ نهََينافََفلََالكفرََعذابََختفيفََهوََامناََاملنفيََل نََُي  ف ف 

 
1 (Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyatul Baijuri ala Matnil Burdah, 

[Surabaya, Al-Hidayah: tanpa catatan tahun], halaman 23). 
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  ذلَفَال جوبةََأ حدَعىَلَالكفرَغْيَبعذاَعْنم

Firman Allah pada Surat Ali Imran ayat 88, ‘Tidak diringankan 
siksa mereka’ tidak menafikan syafaat Rasulullah SAW dalam 
meringankan siksa sejumlah orang kafir karena yang dinafikan 
ayat itu adalah siksa kekufuran sehingga ayat ini tidak 
menafikan peringanan siksa atas dosa selain kekufuran, dalam 
salah satu jawaban perihal ini,” 1 

 

C. Pendapat Ketiga : Tidak Kafir 

 
1 (Lihat Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyatul Baijuri ala Matnil Burdah, 

[Surabaya, Al-Hidayah: tanpa catatan tahun], halaman 23). 
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Dalam Nahjul Balagah disebutkan bahwa riwayat tentang Abu 
Thalib sudah menganut Islam banyak sekali, dan sumber yang 
mengatakan dia meninggal masih dalam kepercayaan 
masyarakatnya juga tidak sedikit.” 

“Golongan yang mengatakan dia sudah Islam berpendapat, 
bahwa ketika Nabi SAW diutus sebagai nabi, Abu Talib sudah 
masuk Islam sudah percaya, tetapi dia tidak mau berterus terang 
menyatakan keimanannya. Bahkan menyembunyikannya supaya 
dapat mengadakan pembelaan kepada Rasullullah SAW. 

Alasannya kalau ia menyatakan keislamannya, ia akan sama 
seperti Muslimin yang lain, Quraisy akan menjauhi dan 
membencinya. Mereka mengemukakan bukti-bukti keislamannya 
itu, antara lain, perlindungannya terhadap terhadap 
kemenakannya itu, ia mau menderita bersama-sama, 
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pernyataannya dalam syair-syairnya dengan sumber yang kuat 
dan saat ia dalam sekarat Abbas mendengar ia mengucapkan 
kalimat syahadat, La ilaha illa Allah.” 

Meski kebanyakan ulama mengatakan bahwa Abu Thalib mati 
dalam keadaan kafir, namun ada sebagian yang mengatakan 
bahwa Abu Thalib tidak kafir.  

Hanya saja mereka yang berpendapat seperti ini menggunakan 
logika yang berbeda. Setidaknya ada dua pandangan.  

1. Merahasiakan Keislaman 

Abu Thalib merasahasiakan keislamannya. Pandangan ini 
berasumsi bahwa posisi Abu Thalib telah memaksanya main di dua 
kaki yang berbeda. Di satu sisi dia beriman kepada Allah SWT dan 
risalah Nabi Muhammad SAW, namun karena posisi dan 
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kedudukannya, Abu Thalib pura-pura tidak masuk Islam dan 
berlagak tidak percaya kepada agama Muhammad. Jadi menurut 
pendapat ini pada dasarnya Abu Thalib mati dalam keadaan 
beriman, namun beliau tidak menampakkan keislamannya.  

2. Dihidupkan Kembali dan Menjadi Muslim 

Kedua : ada sebagian kalangan yang menyebutkan bahwa Abu 
Thalib setelah mati dalam keadaan kafir, lalu dihidupkan kembali 
untuk sekedar bersyahadat menyatakan masuk Islam.  

Di antara mereka yang mengatakan hal ini adalah Syekh Abdul 
Wahhab As-Sya’rani dari As-Subki. Meski pun banyak sekali dalil 
yang menyebutkan bahwa Abu Thalib mati dalam keadaan tidak 
beriman, namun menurut mereka, atas izin dan kekuasaan Allah 
SWT, Abu Thalib kemudian dihidupkan kembali setelah wafatnya 
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untuk menyatakan dua kalimat syahadat. Penjelasnya seperti 
berikut ini : 

َوسملََعليهََهللاََصىلََبهََوأ منََتعاَلََهللاََأ حياهََالكفرََعىلََتوفََأ نََبعدََطالَبََأ اب

ََوهَوََوسملََعليهََهللاََصىلََحببهََاللئَقََهَوََوهذاََالسجينََالعلمةََش يخناََقال

حياءََوأ ماََبهََهللاََوأ لقىََاعتقدهََاذلي َوسمَلََعليهََهللاََصىلََل بويهََتعاَلََهللاََا 

نََفقطَأ متهَفَفلدلخول   اّل سلمَأ هلَمنَل هنامَالناجنيَمنَاكنَوا 

Abu Thalib setelah wafat dalam keadaan kufur dihidupkan 
kembali oleh Allah SWT lalu beriman kepada Rasulullah SAW. 
Guru kami As-Sujaini mengatakan bahwa hal semacam ini 
masuk akal oleh sebab cintanya Abu Thalib kepada Rasulullah 
SAW. Pendapat ini diyakini olehnya dan menyerahkannya 
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kepada Allah. 1 

Pandangan As-Subki ini didasarkan pada hukum aqli (jaiz aqli) 
yang memberikan tempat bagi kuasa Allah atau qudrah pada 
kemungkinan (mumkinat) yang bukan mustahil.  

 
1 (Lihat Syekh M Nawawi Banten, Syarah Nuruz Zhalam ala Aqidatil Awam, 

[Semarang, Maktabah Thaha Putra: tanpa catatan tahun], halaman 36-37). 
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