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ABSTRAK 

Abd Muntaha : Hadis tentang rintangan dan peluang menuju surga dan 

neraka dalam kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> no. indeks 

2568. 

Pada hari kiamat, seluruh hamba akan digiring menuju ke surga dan ada 

pula yang menuju neraka. Surga dan neraka merupakan tempat tinggal terakhir 

yang dituju oleh seluruh hamba. Adapun tahap akhir pemberian ganjaran besar 

dan hukuman besar adalah surga dan neraka. seseorang tidak akan dapat sampai 

ke dalam surga, kecuali bila ia berusaha keras dan dapat menyibak tabir yang 

mennyelimuti surga yang notabene adalah hal-hal yang tidak disenangi oleh 

kecendrungan hawa nafsu. Adapun neraka, Maka dilputi oleh berbagai bentuk 

syahwat yang disukai oleh nafsu manusia. Kajian ini akan mengarah pada studi 

hadis dari kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> no. indeks 2568. 

Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan 

masalah, bagaimana  kualitas hadis tentang rintangan dan peluang menuju surga 

dan neraka dalam kitab al-Ja>mi’ al-S {ah}i>h} al-Tirmidhi? dan bagaimana 

kehujjahannya?  

Adapun untuk membahas permasalahan di atas, diperlukan data primer, 

yang diperoleh dari buku-buku yang secara khusus membahas tentang inti atau 

pokok masalah seperti al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi karya Abu> ‘Isa> Muh}ammad 

bin Sawrah, sedangkan data sekunder, diperoleh dari buku-buku yang digunakan 

sebagai pendukung permasalahan pokok yang dibahas, meliputi kitab-kitab sharah 

hadis terutama sharah al- Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> juga kitab-kitab h}adi>s lain, 

kitab Ulum al-H{adis, dan kitab-kitab lain yang pembahasannya baik secara 

langsung atau tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam 

penelitian ini. Dan untuk menganalisis data tersebut peneliti menggunakan metode 

kritik sanad dan metode kritik matan. 

Kemudian tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan 

kualitas h}adi>s tentang rintangan dan peluang menuju surga dan neraka, dalam 

kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> no. indeks 2568 dari segi kualitas sanad 

maupun matannya, mengetahui keabsahan h}adi>s tentang rintangan dan peluang 

menuju surga dan neraka dalam kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-Tirmidhi> no. indeks 

2568 sebagai hujjah, serta mengetahui makna dan maksud yang terdapat pada 

h}adi>s tersebut.  

Adapun hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa hadis tentang 

rintangan dan peluang menuju surga dan neraka dalam kitab al-Ja>mi’ al-S{ah}i>h} al-

Tirmidhi> bernilai S{ah}i>h} karena sudah memenuhi kriteria hadis S{ah}i>h}. sedangkan 

dari segi matannya juga dapat dikatakan S{ah}i>h} karena tidak bertentangan dengan 

alquran, al-H{adi>s yang lebih kuat dan akal sehat sehingga hadisnya dapat 

dijadikan hujjah serta dapat diamalkan (maqbul ma’mul bih).  


