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DAFTAR TRANSLITERASI

1. Huruf

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin adalah:

Huruf
Arab

Nama Huruf
Latin

Nama Huruf
Arab

Nama Huruf
Latin

Nama

ا Alif tidak
dilambangkan

Tidak
dilambangkan ط t}a t} te (dengan

titik di bawah)

ب Ba b be ظ z}a z} Zet (dengan
titik di bawah)

ت Ta t te ع ‘ain ‘ apostrof
terbalik

ث s\a s\ es (dengan
titik di atas

غ Gain g ge

ج Ja j je ف Fa f ef

ح h}a h} ha (dengan
titik di bawah)

ق Qaf q qi

خ Kha kh Ka dan ha ك Kaf k ka

د Dal d de ل Lam l el

ذ z\al z\ zet (dengan
titik di atas)

م Mim m em

ر Ra r er ن Nun n en

ز zai z zet و Wau w we

س sin s es ه Ha h ha

ش syin sy es dan ye ء hamzah ’ Apostrof

ص s}ad s} es (dengan
titik di bawah)

ي Ya y ye

ض d}ad d} de (dengan
titik di bawah)

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda

apa pun. Jika ia teletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
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2. Kaidah-kaidah penulisan lain

Tanda Nama Huruf latin Contoh

 -- َ◌-- fath}ah A fatah} = َفَتَح  

-- ِ◌ -- Kasrah I
‘alim = علِم

-- ُ◌ -- d}ammah U ka>nu> كاُنوا   =

Gabungan dua huruf
vokal

fath}ah dan ya Ai kaifa   = كیف
fath}ah dan wau Au haul = ھول

Tanda panjang

fath}ah dan alif atau ya a> ma>t = مات
kasrah dan ya i> qi>l       = قيل
d}ammah dan wau u> qu>       = قوا

Ta marbu>t}ah
Hidup -t

muqa>ranat al-sanad =
مقارنة السند

Mati -h al-sya>z\z\ah  = الشاذة

Tasydi>d
pengulangan huruf Double huruf rabbana>  = ربّنا
tasydi>d di akhir kata Tanda panjang arabi>  = عريبّ 

Kata sandang alif dan la>m al- al-syams  = الشمس
Hamzah di tengah
dan akhir kata Apostropi (’)

ta’muru>n  = تأمرون
fuqara>’  = فقراء

lafz} al-jala>lah yang
mud}a>f ilaih

Ditransliterasi tanpa
menyertakan huruf A.

di>nulla>h  = دين اهللا

Huruf kapital Menyesuaikan dengan
Bahasa Indonesia

Huruf awal
kalimat

Al-S{ala>h} al-Di>n

3. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt. = subh}a>nahu> wa ta‘a>la>

saw. = s}allalla>h ‘alaih wa sallam

a.s. = ‘alaih al-sala>m

H. = hijriah

M. = masehi

SM. = sebelum masehi

l. = lahir tahun

w. = wafat tahun

Q.S. .../...: 4 = Qur’an Surah ..., ayat 4
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KATA PENGANTAR

ْيِن  نـَْيا َو الدِّ ُنُه َعَلى أُُمْوِر الدُّ لىَ عَ مُ الَ السَّ وَ ةُ الَ الصَّ وَ ِإنَّ احلَْْمَد لِلَِّه, َحنَْمُدُه َو َنْسَتِعيـْ
مِ وْ يَـ ىلَ إِ انٍ سَ حْ إِ بِ مْ هُ عَ بِ تَ نْ مَ وَ ،ْنيَ عِ ابِ التَّ وَ هِ بِ احَ صْ أَ وَ هِ آلِ لىَ عَ وَ دٍ مَّ حمَُ ،ْنيَ لِ سَ رْ مُ الْ وَ اءِ يَ بِ نْ ألَ اْ فِ رَ شْ أَ 

. أَمَّا بـَْعُد:نِ يْ الدِّ 
Ungkapan segala puji syukur tentunya hanya terhatur kepada Allah swt. yang

berkenan mencurahkan segala kemurahan, rahmat, dan anugrahNya.

Salawat serta salam senantiasa diperuntukkan kepada Nabi Muhammad saw.,

keluarga beliau, para sahabat, ta>bi’i>n dan kaum muslim yang mengikuti jejak

langkah mereka hingga akhir zaman.

Setelah melalui perjalanan yang cukup melelahkan dengan menguras banyak

tenaga, pikiran, biaya dan menata kembali hati serta kesabaran yang berlangsung

tanpa tiada henti, akhirnya terselesaikan juga tugas berat ini. Satu demi satu

persoalan itu pun terlalui meski harus melalui jalan berliku. Hanya doa dan tawakal

sebagai penentram. Bagaimana pun, studi ini merupakan amanat yang diberikan

negara, kampus tempat penulis studi dan tempat mengabdi, keluarga besar penulis

dan secara tidak langsung adalah masyarakat untuk segera ditunaikan. Dengan

selesainya disertasi ini setidaknya penulis telah menjalankan amanat tersebut meski

dengan berbagai kekurangannya.

Pencapaian ini tentunya berkat petunjuk dan limpahan karunia Allah swt.

Tanpa pertolonganNya penulis tidak akan mampu menyelesaikannya. Di luar itu,

penulis yakin bahwa keberhasilan ini sangat ditentukan dukungan kuat orang-orang

terdekat penulis. Dalam hal ini, penulis sangat berhutang besar kepada kedua orang

tua, H. Furqan Ayatullah dan almh. Yoyoh Hasanah. Atas dorongan spiritual dan

mentalnya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan jenjang pendidikan akademik
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tertinggi yakni S.3. Dengan keterbatasan financial selama studi di semua tingkat

perguruan tinggi, penulis hanya mengingat satu pesan yang selalu disampaikan

bahwa orang yang bersekolah itu akan selalu ada rezkinya. Terkhusus untuk mama,

yang telah wafat sebelum penulis kuliah di pascasarjana, meski tidak turut

menyaksikan kegembiraan ini penulis hanya berharap semoga kebaikan apa pun yang

penulis lakukan maka pahalanya adalah untuk mama. Kedua mertua penulis, alm. H.

Ahmad Alisi, yang wafat saat penulis tengah studi S.3, dan almh. Hj. Nafsiah yang

belum sempat mengenal menantunya karena telah wafat jauh sebelum pernikahan,

maka hanya doa yang selalu dapat penulis panjatkan semoga mendapatkan

kemuliaan di sisiNya.

Dorongan terbesar tentunya adalah isteri tercinta penulis Mariatul Fithriah,

S.Ag, yang dengan segala kesabarannya merelakan suaminya meninggalkan tugas

keluarga sebagai pemimpin dan pendidik terutama bagi 2 orang anak tersayang

Nadya Ulfatul Fitri (7 th.) dan Muhammad Ahsanul Huda (3 th.). Harus melayani 2

‘bintang’ kecil yang masih sangat butuh perhatian, pengertian dan kasih sayang

seorang diri tentunya tidak mudah. Sekiranya kami berbagi peran mungkin saya

tidak akan sanggup menjalaninya. Tanpa keikhlasan, pengorbanan, pengertian dan

pengabdian maka tidak akan mungkin tugas tersebut terlaksana dengan baik. Untuk

semua ikhlasan tersebut penulis ucapkan banyak terima kasih. Untuk kedua

‘bintang’ kecil penulis yang selalu memberi warna dan semangat baru selama proses

studi ini, abah selalu mendoakan semoga kalian akan terus bersinar yang sinarnya

tidak akan pudar dan turut menyinari sekitarnya. Semoga semangat menuntut ilmu

juga kalian miliki hingga akhir kehidupan. Apa yang abah hasilnya ini diperuntukkan

bagi kalian semua.
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Penulis juga tidak pernah lupa untuk mengucapkan apresiasi, penghargaan

dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu secara langsung

maupun tidak langsung, material maupun immaterial sehingga penelitian ini dapat

terselesaikan dengan lancar. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang

sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing H. T., M.Si., selaku Rektor dan para Pembantu

Rektor Universitas Islam Negri (UIN) Makassar;

2. Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud M.A., selaku Direktur, para Asisten

Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin

Makassar beserta seluruh staf administrasi yang telah memberikan

bimbingan dan pelayanan yang baik selama penulis menjadi mahasiswa.

3. Prof. Dr. Darussalam M.Ag., selaku Ketua Program Studi Dirasah Islamiah

Pascasarjana Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar atas

pelayanannya.

4. Prof. Dr. H. Arifuddin Ahmad, M.Ag., selaku Promotor penulis yang telah

memberikan ide-ide dan koreksian yang sangat berarti dalam penyelesaian

disertasi ini.

5. Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag., selaku co-promotor I penulis, telah

meluangkan waktunya untuk dimintai konsultasi di tengah kesibukannya.

6. Dr. H. Mustamin M. Arsyad, M.A., selaku co-promotor II penulis, di tengah

banyak kegiatan, berkenan menyempatkan diri memberikan bimbingan,

dorongan dan motivasi kepada penulis agar cepat menyelesaikan penelitian

ini.

7. Prof. Dr. H. Baso Midong, M.A., Zulfahmi, M.Ag., Ph.D dan Dra. St. Aisyah,

M.A., Ph.D, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan kritikan

konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan penelitian ini.

8. Kepada dosen-dosen Program Studi Hadis pada Program Pascasarjana

Universitas Islam Negri (UIN) Alauddin Makassar atas ilmu dan

pencerahannya selama perkuliahan berlangsung.
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9. Kementerian Agama Republik Indonesia, dalam hal ini Direktorat

Pendidikan Islam (DIKTIS) atas bantuan beasiswanya selama Penulis

menjalani perkuliahan.

10. Rektor IAIN Antasari Prof. Dr. H. Akh. Fauzi Aseri, MA yang telah memberi

izin dan bantuan baik moral maupun materiil kepada penulis sehingga

berkesempatan untuk melanjutkan dan menyelesaikan studi.

11. Kawan-kawan kandidat Doktor Hadis angkatan 2009 yang sama-sama tengah

berjuang menyelesaikan amanat studinya terutama mereka yang bernaung di

bawah satu basecame Alauddin II lorong 5, kehangatan, persahabatan dan

semangat perjuangannya tidak akan terlupakan.

12. Keluarga besar penulis dan isteri penulis, kakak, adik, adik ipar, kakak ipar,

dan semuanya, yang terlalu banyak untuk disebutkan namanya satu persatu,

doa dan motivasi kalian turut mempercepat terselesaikannya disertasi ini.

13. Pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan namanya satu-persatu dan telah

memberikan banyak dukungan dan bantuannya. Hanya doa yang dapat penulis

sampaikan semoga mendapat balasan kebaikan di sisiNya.

Terakhir, penulis menyadari bahwa disertasi ini tidak sepenuhnya sempurna.

Banyak kekurangan yang di luar jangkauan dan kemampuan penulis untuk

menyempurnakannya. Karenanya, saran dan kritik yang konstruktif sangat

diharapkan demi menuju kesempurnaan dan keadaan yang lebih baik. Segala

kesalahan tentunya datang diri penulis dan segala kebaikan dan kebenaran hanya

pada Allah swt. Semoga hasil penelitian ini kelak dapat menjadi bukti atas kecintaan

penulis pada Nabi saw. melalui kajian sabda-sabda dan perbuatannya serta dapat

mengikuti perilakunya. Penulis juga berdoa untuk kebaikan semua dan apa yang

dicapai saat ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Makassar, April 2013
Penulis

Hairul Hudaya
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جتريد البحث

خري اهلدايا: اإلسم الباحث
80100309007: رقم التسجيل

األحاديث املفسرة آليات احلقوق الزوجية ىف تفسري الطربي (دراسة نقدية و مطابقته : موضوع الرسالة
)بالتفسري

التفسري املستند ىف بيان و تفصيل آياته إىل القرآن, و الرواية عن الرسول ص.م. و عن الصحابة أو عن 
هذا التفسري من أحسن صور التفاسري عند إبن تيمية. و عنده أيضا, أن من أجلها و التابعني هو التفسري با ملأثور. 

مقاالت السلف باألسانيد الثابتة, و ليس فيه بدعة, فإنه يذكرهو تفسري ابن جرير الطربي. و أصحها أعظمها قدرا  
وال ينقل عن املتهمني. ومع أعظم مقامه عند العلماء, أن الروايات املوجودة فيه ليس كلها صحيحة بل فيه ضعيف و 
موضوع. ومن األسف, أن الطربي ال يبني صحة األسانيد و سقيمها ىف تفسريه. وقد إعتمد العلماء ىف هذا أن من 

دك فقد محلك.أسن

ومن املعلوم, أن النيب ال يفسر مجيع معاين اآليات. وما جندها ىف كتب التفسري من البيانات أكثرها من 
تفسري القرآن بالقرآن, أو األحاديث, أو قول الصحابة و التابعني. و اإلجتهاد بإجتهاد املفسرين لفهم آيات القرآن إما 

ية اآللتفسري ته مطابقصحة األحاديث و ذا السبب, من املهم أن نبحث وحيتمل إما أن يكون مصيبا أو خمطئا. 
.الطربيىف تفسري 

, انباجلبهذا البحث يبحث عن صحة األحاديث اليت إستعملها الطربي لتفسري آيات احلقوق الزوجية. و 
معرفة صحة األحاديث و مطابقته ىف تفسري هي البحث املشكالت األساسية يفعن مطابقته ىف تفسري اآلية. و يبحث 
حبث نوعي الذي يقوم على املكتبية و املؤلفات. و يستعمل الباحث منهج نقد احلديث ملعرفة البحثاهذاآلية. 

قرتاب إهنا هو مدخل البحث و صحة احلديث و مقارنة مضمون النصوص بني اآلية و احلديث ملعرفة مطابقته. 
.و التفسريوعلم اللغويةاريخ و علم التيةنصوص الشرعال

حسن و ضعيف. والبحث أن األحاديث ىف تفسري الطربي حيتوي ثالث درجات: صحيحنتيجةو 
على ها منستمنها على درجة الصحيح و أربع عشرة. اديثحاليت أنقدها ستا وعشريناألحاديث جمموعةو 

لو نعّدل ذلك العدد, يظهر أن احلديث الصحيح هو درحة احلسن و الباقي ست منها على درجة الضعيف. 
يف ضعف سببانهناك ثالثة و عشرون يف املائة. كل واحد منها ىف املائة, و احلسن و الضعيف  نيمخسأربعة و 

مها جتريح الراوي و انقطاع السند. وسبب جتريح الراوي إما أن يكون الراوي متهم براوية حديث الطربي أ
سبب إنقطاع السند ياألحاديث جمموعة. و هلذا السبب حديثان. و أما ضعف راويهما أحاديث املوضوع و إ

أحاديث بسبب املرسل و الواحد بسبب املوقوف. ةأربع. ثالث
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األحاديث املنقودة مطابقا لتفسري اآلية. و الباقى جمموعة أما مطابقة األحاديث باآلية, عشرون من 
مقبول احلديث يعىن الصحيح و احلسن درجة كعدد مطابقة احلديث باآلية  عددأحاديث غري مطابق. و تةس

. إذن, صحة احلديث يقرر إىل مطابقته باآلية ألنه هو احلديثكعدد ضعفغري مطابقتهعدد و كذلك 
ىف تفسري الطربي, على مدي هذا البحث, ةأساس لصحة الدليل. ومن هنا نعرف أن أكثر األحاديث املنقول

يعىن صحيح و حسن.هي مقبولة 

هذا البحث يؤيد ما قاله ابن تيمية أن الروايات ىف تفسري الطربي ليس كلها صحيحة بل فيه ضعيف 
ه أكثر أحاديثويؤيد كذلك أن تفسري الطربي من أجل, و أعظم و أصح تفاسري باملأثور ألن و موضوع. 

اعتقده املستشرقون أن الطربي متيل إىل الرجولة صحيحة. و بصحة أكثر روايته و مطابقته ىف التفسري تزيل ما 
ىف تفسريه. واختتاما هلذا, يرجو الباحث إىل الباحثني الالحقني أن يستمر ىف هذا البحث ويوسع و يدقق ىف 

مواضع أخري من تفسري الطربي خصوصا ىف أحاديثه.
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Tafsir bi al-ma’s\u>r merupakan bentuk tafsir yang penjelasannya didasarkan

pada Alquran, riwayat Nabi saw. atau sahabat. Karenanya, menurut Ibn Taimiyyah,

tafsir ini merupakan jenis penafsiran terbaik dan diantara tafsir bi al-ma’s\u>r yang

paling valid adalah tafsir al-T{abari>. Hal ini dikarenakan al-T{abari> menggunakan

rangkaian sanad yang kuat. Namun, masih menurut Ibn Taimiyyah, tidak seluruh

riwayat yang ada dalam tafsir al-T{abari> berkualitas sahih, ada pula yang daif bahkan

maud}u>’. Meski demikian, al-T{abari> tidak menjelaskan kualitas hadis-hadisnya.

Sebagaimana maklum, Nabi saw. hanya menjelaskan sebagian kecil makna

ayat sedang mayoritasnya merupakan penafsiran mufassir baik dengan menggunakan

Alquran, hadis maupun perkataan sahabat. Karenanya, penafsiran ayat dengan hadis

dalam tafsir bi al-ma’s\u>r mayoritasnya merupakan ijtihad mufassir dalam

menempatkan hadis sebagai tafsir atas ayat tertentu. Penempatan hadis tersebut

boleh jadi relevan namun dapat juga tidak relevan. Berdasarkan kenyataan ini perlu

dikaji kualitas hadis al-T{abari> dan relevansinya dalam penafsiran terutama terkait

dengan hadis yang menafsirkan ayat hak dan kewajiban suami isteri. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis dan relevansinya dalam menafsirkan ayat

hak dan kewajiban suami isteri.

Penelitian ini murni kepustakaan dengan menggunakan metode kritik hadis

sebagai sarana menilai kualitas hadis. Sedang penilaian relevansi menggunakan tiga

tolok ukur yakni kualitas hadis, tafsir nabawi dan kesamaan konten antara hadis dan

ayat. Dalam rangka analisis data maka digunakan pendekatan teologis-normatif,

historis dan hermeneutik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas hadis dalam tafsir al-T{abari>

mencakup tiga kategori, yakni: sahih, hasan dan daif. Dari 26 hadis yang diteliti,

hadis sahih ada 14, hadis hasan ada 6 dan hadis daif ada 6. Apabila jumlah tersebut
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dipersentasekan maka hadis sahih ada 53,8%, hadis hasan ada 23% dan hadis daif

ada 23%. Ada dua aspek yang menyebabkan kedaifan riwayat al-T{abari>, yaitu:

kecacatan periwayatnya dan ketidakbersambungan sanadnya. Dari kecacatan

periwayatnya terdapat dua hadis dengan sebab tertuduh meriwayatkan hadis maud}u>’

dan periwayat yang dinilai daif. Adapun karena ketidakbersambungan sanadnya

berjumlah empat hadis. Tiga hadis dinilai mursal dan satu hadis dinilai mauqu>f.

Terkait relevansi antara hadis dengan ayat, dengan menggunakan tiga tolok

ukur relevansi menunjukkan bahwa dari 26 hadis yang diteliti, sebanyak 20 hadis

dinilai relevan dalam menafsirkan ayat. Kerelevanan hadis tersebut diukur dari

kesahihan hadisnya dan kesamaan konten antara hadis dan ayat. Sisanya, 6 hadis

dinilai tidak relevan. Ketidakrelevanan hadis tersebut karena kedaifan periwayatnya

meski kandungan matannya sejalan dengan makna ayat.

Hasil penelitian ini menegaskan kembali pernyataan Ibn Taimiyyah bahwa

hadis dalam tafsir al-T{abari> tidak seluruhnya berkualitas sahih namun ada juga yang

hasan, daif bahkan maud}u>’. Namun demikian, persentase hadis maqbu>l dalam kitab

tersebut yakni 77% lebih banyak dibanding hadis daif yakni 23%. Hal ini juga

menegaskan pernyataan Ibn Taimiyyah bahwa tafsir al-T{abari> adalah tafsir paling

valid dalam hal periwayatan. Sementara itu, dengan tingkat relevansi yang tinggi

yakni sekitara 77% menunjukkan bahwa penafsiran al-T{abari> tidaklah patriarki

sebagaimana dituduhkan sebagian orientalis.

Sedikitnya jumlah hadis yang dikaji dan terbatasnya tema bahasan

menjadikan kajian ini sangatlah sempit. Perlu adanya kajian lebih lanjut, jauh dan

luas terkait hadis yang terdapat dalam tafsir al-T{abari> sehingga dapat diketahui

kualitas hadis al-T{abari> sesungguhnya. Hal ini perlu dilakukan karena tafsir al-

T{abari> menjadi rujukan bagi mufassir bi al-ma’s\u>r yang datang sesudahnya.
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the Qur’anic Interpretation of al-Tabari
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Tafsir bi al-ma’s\u>r is the tafsir that its interpretation using Qur’an, report
from the prophet, or his companions. Therefore, according to Ibn Taimiyyah, it is
the best tafsir. Tafsir al-Tabari is the most valid because it uses strong connection of
transmission (sanad). But, still according to Ibn Taimiyyah, not all of tafsir al-
Tabari’s report is shahih (valid), also which is daif (weak hadith) even maudu' (false
hadith) ones. Still, tafsir al-Tabari does not explain the quality of its hadith.

As known, Prophet Muhammad explains raly few verses and mostly
interpreted by mufassir (interpreters) either using Qur’an, hadith or the report of
companions. Hence, the interpretation of one verse with hadith in the tafsir bi al-
ma's\u>r generally is ijtihad of mufassir (interpreters) in placing hadith in interpreting
of certain verse. The placement of this hadith might be relevant but it might also be
irrelevant as well. Based on this fact, the analysis of the quality and relevancy of al-
Tabari’s hadith is necessary especially dealing with the hadith which interprets the
verse of the rights and obligations of a husband and a wife. This research is aimed to
find out the quality of the hadith and its relevance in interpreting of the rights and
obligations of a husband and a wife.

This research is pure of literature review by using criticize hadith method to
examine the quality of a hadith. The relevance of the evaluation uses three
measuring rods namely the quality of hadith, the tafsir of nabawi and the content
equality of verse and hadith. The data analysis in this research uses the approach of
theologies-normative, historical and hermeneutic.

The result of this study indicates that the quality of hadith in tafsir al-
Tabari consists of three categories, namely: sahih, hasan dan daif. From 26 hadiths
studied, there are 14 hadith sahih, 6 hadith hasan and 6 hadith daif. If they are put
under percentage, so hadith sahih constitutes 53,8%, hadith hasan constitutes 23%
and hadith daif constitutes 23%. There are two aspects that cause the weakness of
al-Tabari’s report, i.e. the flaws in its transmitters and disconnection of its
transmission (sanad). In terms of the flaws of its transmitters, there are two hadiths
deemed as false and posses’ transmitters seen as majhul ‘ain. In terms of its sanad
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disconnection, it has 4 hadiths. Three hadiths are considered as mursal and another
one as mauquf.

The relevance between hadiths and verses by using three measuring rods
indicates that from 26 hadiths studied, there are 20 hadiths that relevant in
interpreting the verses. The relevance of those hadiths are known by the validity of
their hadiths and there are 5 hadiths which including the category of tafsir nabawi
whereas 6 hadiths are irrelevant. The irrelevance of those hadiths is caused by the
weakness (daif) of the chain (riwayat) even though their contents are in line with the
verses meaning.

The result re-affirming the statement of Ibn Taimiyyah that hadiths in tafsir
of al-Tabari are not entirely sahih but there are also hasan, daif even maudu'.
However, the percentage of hadith maqbul is 77% greater than hadith daif in which
is 23%. This also indicates of the statement of Ibn Taimiyyah that tafsir of al-Tabari
is the most valid tafsirs in the case of the chain (riwa>yat). Meanwhile, the highness
of relevance level (77%) indicates that the tafsir of al-Tabari is not patriarchic as
stated by some orientalists.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mayoritas kaum muslim sepakat bahwa sumber hukum (al-dalīl al-syar‘i>)

dalam Islam ada empat yakni: Alquran, Hadis, ijma‘dan qiyas. Mereka juga sepakat

bahwa urutan sumber hukum tersebut disusun berdasarkan hirarki penetapan dalil.1

Artinya, dalam menetapkan suatu hukum maka sumber pertama yang mesti dirujuk

adalah Alquran. Namun bila tidak ditemukan hukumnya dalam Alquran baru

merujuk pada hadis dan selanjutnya ijma‘ dan qiyas. Meski secara hirarki dalil

Alquran lebih tinggi dibanding hadis, namun peran hadis terhadap Alquran sebagai

sumber hukum sangat besar. Hal ini nampak jelas ketika para ulama menguraikan

fungsi hadis, yakni: 1. Hadis berfungsi sebagai penguat ayat Alquran (baya>n ta’ki>d);

2. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan perinci ayat Alquran (baya>n tafs}i>l wa tafsi>r);

3. Hadis sebagai sumber hukum syar’i (baya>n tasyri>‘).2 Kedua fungsi hadis yang

pertama, yakni baya>n ta’ki>d dan baya>n tafs}i>l wa tafsi>r telah menjadi kesepakatan

1‘Abd al-Wahha>b Khala>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (t.t.: Da>r al-Rasyi>d, 2008), h. 19.  Berbeda
dengan ‘Abd al-Wahhāb, al-Āmidi> membagi sumber hukum menjadi dua macam. Pertama, dalil yang
berkualitas sahih dan wajib diamalkan, kedua, dalil yang diduga sahih padahal tidak. Dalil dalam
kategori pertama ada lima macam yakni Alquran, sunnah, ijma‘, qiyas dan istidlāl. Sedang dalil
kategori kedua adalah syariat sebelum Islam (syar‘u man qablana>), mazhab sahabat, istih}sa>n dan
mas}lah}ah} mursalah. Lihat, ‘Ali> ibn Muh}ammad al-Āmidi>, al-Ih}kām fi> Us}ūl al-Ah}kām, juz 1 (Riyād:
Dār al-S{amī‘i>, 2003), h. 211-212.

2Lihat, ‘Abd al-Wahha>b Khala>f, op. cit., h. 35. Menurut S{ubh}i S{āleh}, perkataan dan
perbuatan Rasul merupakan penjelas dari Alquran dimana ia berfungsi untuk merinci ayat-ayat yang
masih bersifat global, mentaqyi@d yang masih mutlak serta mengkhususkan yang masih bersifat umum
dan menentukan kadar, batasan dan bagian tertentu. Sunnah itu sendiri dapat menetapkan suatu
hukum selama tidak ada penjelasannya dalam Alquran. Dalam hal ini, ia berkendudukan sebagai
penjelas. Lihat, S{ubh}i S{a>lih}, ‘Ulu>m al-Hadi>s\ wa Mus}t}alah}uh (Cet. XVII; Beiru>t:  Da>r al-‘Ilm lil
Mala>yi>n, 1959), h. 294.
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ulama.3 Sedang fungsi ketiga, para ulama berbeda pendapat. Perbedaan tersebut

bukan terletak pada pengakuan akan adanya hukum yang terdapat dalam hadis

namun pada masalah apakah hukum dari hadis itu berada di luar hukum-hukum

Alquran atau memang tercakup juga dalam Alquran secara umum.4

Salah satu fungsi terpenting hadis adalah sebagai penjelas atau baya>n tafs}i>l

atas Alquran. Dengan fungsi ini, sebagian ulama berpandangan bahwa Alquran lebih

membutuhkan hadis dalam memahami kandungan ayatnya dari pada hadis terhadap

Alquran. Karena dalam memahami Alquran, hadis sangat diperlukan namun

sebaliknya dalam  memahami hadis tidak semua mesti memerlukan Alquran.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad bukan sekedar penerima wahyu Alquran

yang bersifat pasif namun juga aktif menjelaskan isi kandungannya.5 Bahkan,

menurut Ibn Taimiyyah, Nabi saw. menjelaskan kepada para sahabat seluruh makna

Alquran sebagaimana beliau menjelaskan lafalnya.6 Meski pada kenyataannya

menunjukkan bahwa hadis-hadis yang menjelaskan tentang tafsir Alquran tidak

memuat seluruh penafsiran ayat yang ada dalam Alquran. Sehingga sebagian ulama

berpandangan bahwa Nabi saw. memang tidak menjelaskan seluruh makna Alquran

3M. Quraish Shihab, Membumikan Alquran (Cet. XIX; Bandung: Mizan, 1999), h. 122.
4M. Syuhudi Ismail, Pengantar Ilmu Hadits (Cet. X; Bandung: Angkasa, 1994), h. 55.

Syuhudi juga menguraikan fungsi hadis terhadap Alquran secara beragam dari banyak pendapat ulama
diantaranya: ulama ahl ra’y, Imam Ma>lik, Imam al-Sya>fi’i>, dan Ibn Qayyim.

5Hal ini didasarkan pada ayat Alquran yang menyatakan: “Dan Kami turunkan kepadamu
Alquran agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka”.
Q.S. al-Nah}l/16: 44. Di ayat lain dinyatakan: “Dan Kami tidak menurunkan kepadamu Al-Kitab
(Alquran) ini, melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan
itu dan menjadi petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman”. Q.S. al-Nah}l/16: 64.

6Ah}mad ibn ‘Abd al-H{alīm al-Taimiyyah, Muqaddimah fi> Us}ūl al-Tafsīr, (Kuwait: Dār al-
Qur’ān al-Karīm, 1971), h. 35. Lihat juga, Idem, Majmū‘ah al-Fatāwā Muqaddimah al-Tafsi>r, juz 13
(Cet. III; Kairo: Dār al-Wafā, 2005 M/1426 H), h. 177.
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namun hanya sebagian besarnya.7 Karenanya, dalam hal ini mereka membagi empat

kategori tafsir Alquran. Pertama, tafsir yang diketahui setiap orang sekalipun bodoh.

Kedua, tafsir yang dipahami orang Arab berdasarkan bahasa mereka. Ketiga, tafsir

yang hanya diketahui oleh para ulama. Keempat, tafsir yang hanya diketahui oleh

Allah. Dalam konteks penafsiran Nabi saw. atas ayat Alquran, maka bentuk

penafsiran ketiga dan sebagian kecil kategori keempat inilah yang banyak dilakukan

Nabi saw.8

Ada beberapa model dan bentuk penafsiran Nabi saw. atas Alquran. Pertama,

penafsiran tersebut dilakukan atas inisiatif Nabi saw. tanpa didahului dengan

pertanyaan sahabat. Kedua, Nabi saw. menafsirkan ayat berdasarkan pertanyaan para

sahabat.9 Ketiga, Nabi saw. bermaksud memberikan pengajaran pada sahabat

berkenaan ayat tertentu.10 Namun ketika menafsirkan ayat, bentuk penafsiran yang

dilakukan Nabi saw. adalah menafsirkan ayat dengan ayat11 dan penafsiran yang

7Muh}ammad H ̣usain al-Żahabi>, al-Ittijāhāt al-Munh}arifah fī Tafsīr al-Qur’a>n al-Kari>m
Dawa>fi‘uha> wa Daf‘uha> (Cet. II; Kairo: Dār al-I‘tis}ām, 1978), h. 11.

8Ibid., h. 11-12. Al-T{abari> juga berpandangan serupa yakni apa yang ditafsirkan Nabi saw.
berkenaan dengan kategori ketiga ini sangatlah banyak jumlahnya sehingga tidak diperkenankan
seseorang untuk menggunakan rasionya. Ayat yang ditafsirkan Nabi saw. tersebut berkenaan dengan
sesuatu yang wajib, sunah, petunjuk, larangan, hak dan h}udūd (sanksi). Ayat mengenai hal tersebut
tidak dapat dipahami tanpa merujuk pada penjelasan Nabi. Lihat, Didin Syafruddin, “The Principles
of Ibn Taymiyya’s Qur’anic Interpretation” (tesis tidak diterbitkan, Institut of Islamic Studies,
McGill University, Montreal, 1998), h. 106. Penjelasan komprehensif mengenai kategori tafsir dapat
dilihat, Muh}ammad ‘Abd al-‘Az{i>m al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi ‘Ulu>m al-Qur’a>n, juz 2 (Beirut:
Da>r al-Kitāb ‘Arabi>, 1995 M/1415 H), h. 11.

9Saat Nabi saw. ditanya tentang makna ‘al-khait} al-abyad} dan al-khait} al-aswad’ yang
terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187, Nabi saw. bersabda: ‘la, bal huwa sawād al-lail wa baya>d} al-
naha>r’. Lihat, Abū ‘Abdullah Muh}ammad ibn Ismā’īl al-Bukhāri>, al-Ja>mi‘ al-S{ah}īh}, juz 3 (Kairo: al-
Maktabah al-Salafiyah, 1400 H), h. 198.

10Contoh mengenai tafsir ini adalah Nabi saw. mengajarkan untuk membaca ‘amin’ saat
imam selesai membaca surah al-fatihah. Lihat, ibid., h. 189.

11Ketika sahabat bertanya pada Nabi saw.: ‘Siapa diantara kami yang tidak berlaku zalim’
terkait turunnya Q.S. al-An’a>m/6: 82: ‘wa lam yalbisū īmānahum bi z}ulm’ maka Nabi saw. menjawab
dengan Q.S. Lukman/31: 13: ‘inna al-syirka la z}ulm ‘az}īm’. Lihat, ibid., h. 228.
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berasal dari pemahaman Nabi saw. atas ayat.12 Kedua bentuk penafsiran tersebut

merupakan pengejawantahan dari fungsi Nabi saw. sebagai penjelas Alquran yang

mendapat petunjuk ilahi. Sehingga penafsiran tersebut tidak diragukan

kebenarannya.

Sementara itu, al-T{ayya>r membagi tafsir al-Nabawi> menjadi empat macam,

yakni13:

1. Menjelaskan secara tekstual tafsir atas suatu ayat atau lafal Alquran.

Bentuk tafsir ini mengambil dua model, yakni:

a. Menyebutkan tafsir ayat kemudian diikuti dengan penyebutan ayat

yang ditafsirkan.

Contohnya adalah penafsiran Q.S. Maryam/19: 96, Allah berfirman:

ُوداالرَّْمحَنُ َهلُمُ َسَيْجَعلُ الصَّاِحلَاتِ َوَعِمُلواآَمُنواالَِّذينَ ِإنَّ 
Terjemahannya:

Sungguh, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, kelak (Allah)
Yang Maha Pengasih akan menanamkan rasa kasih sayang (dalam hati
mereka).14

Ayat tersebut ditafsirkan dengan hadis riwayat Abu> Hurairah berikut15:

نـاً الَ فُ تُ ْبـبَ حْ أَ ىنِّ إِ لُ يْـربِْ ا جِ ي يَـادَ ا نَـدً ْبـعَ اهللاُ بَّ حَ ا أَ ذَ : إِ الَ ص.م. قَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ نَّ أَ هُ نْ عَ اهللاُ يَ ضِ رَ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِىب أَ نْ عَ 
ـــاي ِىف ادِ َنـــيُـ : فَـ الَ , قَـــهُ بَّـــحِ أَ فَ  َوَعِملُـــواآَمنُـــواالَّـــِذينَ ِإنَّ : "اىلَ َعـــتَـ هُ لُـــوْ قَـ كَ لِ ذَ , فَـــضِ رْ ألَ اْ لِ ْهـــأَ ِىف ةُ بَّـــحَ مَ الْ هُ لَـــلُ زِ ْنـــتَـ , ُمثَّ ءِ ماَ لسَّ

12Ketika menjelaskan makna ‘manna’ dalam Q.S. al-Baqarah/2: 57, misalnya, Nabi saw.
mengatakan: ‘al-kam’ah min al-mann, wa mā’uhā syifā li al-‘ain’ (cendawan berasal dari manna dan
airnya dalam menyembuhkan penyakit mata). Lihat, ibid., h. 191.

13Lihat, Musa>‘id ibn Sulaima>n bin Na>s}ir al-T{ayya>r, Fus}u>l fi> Us}u>l al-Tafsi>r (Cet. III; Saudi:
Da>r ibn Jauzi>, 1999 M/1420 H), h. 27-29.

14Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Tahun 2002 (Jakarta: CV. Darus
Sunnah, 2007), h. 313.

15Muh}ammad ibn ‘I<sa> ibn Su>rah al-Tirmiz\i>, Sunan al-Tirmiz\i>, diedit oleh Muh}ammad Nas}r
al-Di>n al-Alba>ni> (Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif, t.th.), h. 710.
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, ُمثَّ ءِ ماَ السَّـي ِىف ادِ نَ يُـ فَـ ناً الَ فُ تُ ضْ غَ بْـ أَ ىنِّ : إِ لُ يْ ربِْ ا جِ ي: يَ دَ ا ناَ دً بْ عَ اهللاُ ضَ غَ بْـ ا أَ ذَ إِ ". وَ ُوداالرَّْمحَنُ َهلُمُ َسَيْجَعلُ الصَّاِحلَاتِ 
.ضِ رْ ألَ اْ ِىف اءُ ضَ غْ لبَـ اْ هُ لَ لُ زِ نْ تَـ 

Artinya:

Dari Abu> Hurairah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda: Apabila Allah
mencintai seorang hamba maka ia akan menyeru: ‘Wahai Jibril, sesungguhnya
saya mencinta fulan maka cintailah ia. Nabi saw. bersabda: Allah menyeru di
langit maka penduduk bumi pun mencintainya. Inilah yang dimaksud dengan
firman Allah: ‘inna allaz\i>na a>manu> wa ‘amilu> al-s}a>lih}a>t saja’alu lahum al-
rah}ma>n wudda’. Namun apabila Allah murka kepada seorang hamba, Ia
menyeru: ‘Wahai Jibril, Saya murka pada fulan lalu Ia menyeru di langit lantas
turunlah kemurkaan di muka bumi.

b. Menyebutkan ayat yang akan ditafsirkan terlebih dahulu baru

menyebutkan tafsirnya. Sebagaimana penafsiran atas Q.S. al-Anfa>l/8: 60 yang

berbunyi:

…اْخلَْيلِ رِبَاطِ َوِمنْ قـُوَّةٍ ِمنْ اْسَتَطْعُتمْ َماَهلُمْ َوأَِعدُّوا
Terjemahannya:

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka
dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda …16

Ayat tersebut ditafsirkan Nabi saw. melalui hadis Ibn ‘A<mir berikut:

َوُهوَ -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ يـَُقولُ َعاِمرٍ ْبنَ ُعْقَبةَ مسَِعَ أَنَّهُ ُشَفىٍّ ْبنِ ُمثَاَمةَ َعِلىٍّ َأِىب َعنْ 
17الرَّْمىُ اْلُقوَّةَ ِإنَّ َأالَ الرَّْمىُ اْلُقوَّةَ ِإنَّ َأالَ الرَّْمىُ اْلُقوَّةَ ِإنَّ َأالَ "قـُوَّةٍ ِمنْ اْسَتطَْعُتمْ َماَهلُمْ َوأَِعدُّوا":يـَُقولُ اْلِمْنَربِ َعَلى

Artinya:

Dari Abu> ‘Ali> S|uma>mah ibn Syufay, ia mendengar ‘Uqbah ibn ‘A<mir berkata,
saya mendengar Rasulullah saw. di atas mimbar berkata: ‘Dan siapkanlah
untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi’, yang
dimaksud kekuatan adalah panah, kekuatan itu adalah panah, kekuatan itu
adalah panah.

16Departemen Agama RI, op. cit., h. 185.
17Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naysabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim (Riya>d}: Da>r al-Mugni>,

1998/1419), h. 1061.
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2. Sahabat mengalami kesulitan dalam memahami ayat lantas Nabi saw.

menafsirkannya. Hal tersebut sebagaimana diriwayatkan Abdulla>h ibn Mas‘u>d:

اْلُمْسِلِمنيَ َعَلىَذِلكَ َشقَّ ] ِبظُْلمٍ ِإميَانـَُهمْ يـَْلِبُسواوَملَْ آَمُنواالَِّذينَ [نـََزَلتْ َلمَّاقَالَ َعْنهُ اهللاُ َرِضيَ اهللاِ َعْبدِ َعنْ 
َاَذِلكَ لَْيسَ قَالَ نـَْفَسهُ َيْظِلمُ َال أَيـَُّنااهللاِ َرُسولَ يَافـََقاُلوا بـَُينَّ يَا[يَِعظُهُ َوُهوَ ِالبِْنهِ ُلْقَمانُ قَالَ َماَتْسَمُعواَأملَْ الشِّْركُ ُهوَ ِإمنَّ

18]َعِظيمٌ َلظُْلمٌ الشِّْركَ ِإنَّ بِاهللاِ ُتْشرِكْ َال 

Artinya:

Dari ‘Abdulla>h ibn Mas’u>d r.a. berkata: ketika turun ayat ‘allaz\i>na a>manu> wa
lam yalbisu> i>ma>nahum bi z}ulm’ hal tersebut menyempitkan hari orang muslim
dan mereka berkata: Wahai Rasulullah siapakah diantara kita yang tidak
menzalimi dirinya? Nabi bersabda: ‘Bukan itu yang dimaksud tapi adalah
syirik, bukankah kalian mendengar nasihat Lukman kepada anaknya: ‘Wahai
anakku janganlah kalian syirik kepada Allah karena sesungguhnya syirik
tersebut kezaliman yang besar.

3. Nabi saw. menafsirkan sendiri apa yang menjadi tafsir atas suatu ayat.

Sebagaimana ketika Nabi saw. menafsirkan Q.S. al-Fajr/89: 23 yang berbunyi:

…ِجبََهنَّمَ يـَْوَمِئذٍ َوِجيءَ 
Terjemahannya:

Dan pada hari itu diperlihatkan neraka Jahanam …19

Ayat tersebut ditafsirkan Nabi saw. melalui hadis yang diriwayatkan oleh

‘Abdulla>h ibn Mas‘u>d yang menyatakan:

ُعونَ َهلَايـَْوَمِئذٍ ِجبََهنَّمَ يـُْؤَتى: َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ،َمْسُعودٍ ْبنِ اهللاِ َعْبدِ  زَِماٍم،أَْلفَ َسبـْ
20َجيُرُّونـََهاَمَلكٍ أَْلفَ َسبـُْعونَ زَِمامٍ ُكلِّ َمعَ 

Artinya:
Dari ‘Abdulla>h ibn Mas’u>d berkata, bersabda Rasulullah saw.: Pada hari itu di
neraka Jahannam didatangkan 70 ribu tali kekang dan setiap talinya ada 70
ribu malaikat Malik yang menariknya.

18Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beiru>t: Da>r Ibn
Kas\i>r, 2002/1423), h. 18.

19Departemen Agama RI, op. cit., h. 594.
20Al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 580.
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4. Penafsiran dalam bentuk pengamalan yakni dengan melaksanakan apa

yang diperintahkan dalam Alquran dan menjauhi apa yang dilarang. Sebagaimana

firman Allah Q.S. al-Nas}r/110: 3 yang berbunyi:

…َواْستَـْغِفْرهَربِّكَ ِحبَْمدِ َفَسبِّحْ 

Terjemahannya:

Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepada-
Nya …21

Ayat tersebut ditafsirkan dengan pengamalan Nabi saw. sebagaimana

digambarkan ‘A<isyah dalam dua hadis berikut:

َهااللَّهُ َرِضيَ َشةَ َعائِ َعنْ  َنْصرُ َجاءَ ِإَذاَعَلْيهِ نـَزََلتْ أَنْ بـَْعدَ َصَالةً َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ َصلَّىَماقَاَلتْ َعنـْ
22ِيل اْغِفرْ اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدكَ َربـََّناُسْبَحاَنكَ ِفيَهايـَُقولُ ِإالَّ َواْلَفْتحُ اللَّهِ 

Artinya:
Dari ‘A<isyah r.a berkata: ‘Rasulullah tidak pernah shalat sesudah turunnya ayat
‘iz\a> ja>’a nas}r Alla>h wa al-fath}’ kecuali membaca ‘subh}a>naka rabbana> wa
bih}amdika Alla>humma igfirli>’.

َهااللَّهُ َرِضيَ َعاِئَشةَ َعنْ  َوُسُجوِدهِ رُُكوِعهِ ِيف يـَُقولَ َأنْ ُيْكِثرُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ نَ َكاقَاَلتْ أَنـََّهاَعنـْ
23اْلُقْرآنَ يـََتَأوَّلُ ِيل اْغِفرْ اللَُّهمَّ َوِحبَْمِدكَ َربـََّنااللَُّهمَّ ُسْبَحاَنكَ 

Artinya:

Dari ‘A<isyah r.a. berkata: Nabi saw. memperbanyak bacaan ‘subh}a>naka
Alla>humma rabbana> wa bih}amdika Alla>humma igfirli>’ sebagai pengamalan
atas Alquran.

Penjelasan al-T{ayya>r di atas menunjukkan beragamnya jenis penafsiran Nabi

saw. atas ayat. Namun secara umum, penafsiran tersebut mengambil dua bentuk

yakni, pertama, penafsiran yang dilakukan atas inisiatif Nabi saw. sendiri dan kedua,

penafsiran yang lahir atas pertanyaan sahabat.

21Departemen Agama RI, op. cit., h. 604.
22Al-Bukha>ri>, op. cit., h. 1269.
23Ibid, h. 200.
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Dalam perkembangannya, penafsiran Nabi saw. yang diterima sahabat

tersebut kemudian disampaikan kembali pada generasi berikutnya, ta>bi‘i>n.

Selanjutnya generasi ta>bi‘i>n menyampaikannya kepada ta>bi‘ al-ta>bi‘i>n. Namun,

sebagaimana diuraikan sebelumnya, bahwa Nabi saw. tidak menafsirkan seluruh ayat

kepada para sahabat terutama ayat yang dapat  mereka pahami berdasarkan bahasa

dan konteks turunnya. Pada masa sahabat, ayat yang tidak ditafsirkan Nabi saw.

kemudian ditafsirkan sahabat dan demikian seterusnya, ayat yang tidak ditafsirkan

sahabat kemudian ditafsirkan ta>bi‘i>n berdasarkan ijtihad atas pemahaman mereka

terhadap ayat. Penafsiran Nabi saw., sahabat dan ta>bi‘i>n atas ayat Alquran dengan

menggunakan jalur periwayatan inilah yang belakangan disebut dengan tafsi>r bi al-

ma’s\u>r atau tafsi>r bi al-riwa>yah.

Dalam kajian tafsir, setidaknya dikenal tiga model metode tafsir yakni tafsi>r

bi al-ma’s\u>r, tafsi>r bi al-ra’yi dan tafsi>r  al-isya>ri>.24 Tafsi>r bi al-ma’s\u>r adalah

penjelasan makna Alquran yang didapat dari Alquran, sunnah dan sahabat.25 Jenis

tafsir tersebut sering dipertentangkan dengan tafsi>r bi al-ra’yi. Tafsi>r bi al-ra’yi

sendiri adalah tafsir dengan menggunakan ijtihad setelah mengetahui segala segi

24Al-Zarqa>ni>, op. cit., juz 2, h. 12. Dengan mempertimbangkan perkembangan ilmu tafsir,
Mans}ūr membagi metode tafsir menjadi tiga yakni tafsi>r bi al-ma’s\u>r, tafsi>r bi al-ra’yi dan tafsi>r
maudū‘i>. Sementara tafsi>r al-isyāri> dan al-‘ilmi> bukanlah metode tafsir yang mainstream tapi lebih
pada corak penafsiran dengan pemahaman tertentu. Lihat, ‘Abd al-Qādir Mans}ūr, Mausū‘ah ‘Ulūm
al-Qur’a>n, (Beiru>t: Dār al-Qalam al-‘Arabi>, 2002 M/1422 H), h. 188.

25Al-Zarqa>ni>, loc. cit. Dalam hal ini, al-Zarqa>ni> tidak memasukkan tafsir ta>bi‘i>n sebagai
tafsi>r bi al-ma’s\u>r karena diperselisihkan oleh ulama. Ada yang memasukkannya sebagai tafsi>r bi al-
ma’s\u>r dan sebagian menilai sebagai tafsi>r bi al-ra’yi. Ibid., h. 13. Namun faktanya, sejumlah tafsir
yang disebut dengan bi al-ma’s\u>r, seperti al-T{abari>, memasukkan riwayat ta>bi‘i>n dalam tafsirnya.
Dengan alasan tersebut, al-Żahabi> berpandangan bahwa tafsi>r bi al-ma’s\u>r juga mencakup tafsir
ta>bi‘i>n. Lihat, Muh}ammad H ̣usain al-Żahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassirūn, juz 1 (Kairo: Maktabah
Wahbah, 2000), h. 112. Tafsi>r bi al-ma’s\u>r disebut juga dengan tafsi>r al-naqli> atau al-riwa>‘i>. Menurut
al-H{a>kim, tafsir sahabat yang hidup pada masa diturunkannya Alquran dihukumkan sebagai hadis
marfū‘ yang disandarkan pada Nabi saw. Sayyid Muh}ammad ‘Ali> Aya>zi, al-Mufassiru>n: H{aya>tuhum
wa Manhajuhum (Teheran: Wiza>rah al-S|aqa>fah wa al-Irsya>d al-Isla>mi>, 1373 H), h. 36.
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bahasa Arab, makna yang dimaksud dari lafal Arab, syi’ir jahiliyah, asba>b al-nuzu>l,

na>sikh mansu>kh dan berbagai persyaratan lainnya untuk seorang mufassir.26

Menurut Ibn Taimiyyah, metode tafsi>r bi al-ma’s\u>r adalah metode penafsiran

terbaik.27 Pandangan ini diikuti oleh al-Zarkasyi> yang berpandangan bahwa ayat

yang masih bersifat global dapat ditemukan perinciannya pada ayat lain. Jika

penjelasan ayat dengan ayat tidak ditemukan maka dapat merujuk pada hadis yang

berfungsi sebagai penjelas Alquran. Namun, jika tidak ditemukan penjelasannya

pada hadis maka dapat merujuk pada pandangan sahabat karena mereka lebih

mengetahui konteks turunnya ayat serta diberikan pemahaman lebih baik.28

Diantara tafsi>r bi al-ma’s\u>r yang paling reliable dan valid menurut Ibn

Taimiyyah adalah tafsir al-T{abari>. Hal ini, menurutnya, dikarenakan dalam

mengutip pendapat para salaf, al-T{abari> menyertakan rangkaian sanad yang kuat

yang tidak diambil dari pelaku bid’ah dan tertuduh berdusta.29 Ia juga menilai tafsir

tersebut sebagai tafsir bi al-ma’s\u>r terpenting dan memiliki nilai yang besar.30

Namun demikian, ia juga mengakui bahwa tafsir al-T{abari> tidak hanya memuat

26Lihat, al-Żahabi>, al-Tafsi>r, h. 183. Al-Tafsi>r bi al-ra’yi terbagi menjadi dua yakni mah}mūd
(terpuji) dan mażmūm (tercela). Al-Tafsi>r bi al-ray’i yang mah}mūd adalah penafsiran dengan
menggunakan seperangkat ilmu tafsir sedang mażmūm tanpa menggunakan perangkat ilmu. Lihat, al-
Zarqāni>, op. cit., juz 2, h. 42. Ulama mengharamkan penafsiran yang didasarkan atas akal semata.
Lihat, Ibn Taimiyyah, Muqaddimah, h. 96-100.

27Ketika ditanya tentang metode tafsir mana yang paling baik, Ibn Taimiyyah menjawab
bahwa metode itu adalah Alquran menafsirkan ayat Alquran lainnya. Karena bila di suatu tempat
terdapat ayat yang mujmal maka hal itu akan dijelaskan di tempat lain. Namun, apabila tidak
ditemukan dalam Alquran maka hendaklah menafsirkan dengan sunnah karena ia berfungsi sebagai
penjelas Alquran. Namun jika dikedua sumber tersebut tidak juga ditemukan penjelasannya maka
hendaklah merujuk pada perkataan sahabat dan selanjutnya kepada penafsiran ta>bi‘i>n. Ibn al-
Taimiyyah, Muqaddimah, h. 84- 96.

28Badru al-Dīn Muh}ammad ibn Abdullāh al-Zarkasyi>, al-Burhān fi ‘Ulūm al-Qur’ān (Kairo:
Dār al-Hadis\, 2006), h. 432.

29Ibn Taimiyyah, Majmū‘ah, juz 13, h. 208. Lihat juga, Idem, Muqaddimah, h. 110.
30Idem, Majmū‘ah, juz 13, h. 193. Idem, Muqaddimah, h. 81.
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riwayat yang sahih namun juga daif.31 Penilaian terkait sumber periwayat al-T{abari>

di atas nampak kontradiktif. Pada satu sisi dinyatakan bahwa ia hanya mengambil

jalur sanad yang dinilai kuat dan terhindar dari periwayat lemah namun pada

kesempatan lain dinyatakan bahwa riwayatnya juga ada yang daif dan tentunya

berasal dari periwayat daif.

Diantara hadis yang terdapat dalam tafsir al-T{abari> yang dinilai daif atau

bahkan maud}u>‘ oleh Ibn Taimiyyah adalah hadis yang menjelaskan sebab turunnya

Q.S. al-Syu‘ara>/26: 214. Ayat tersebut berbunyi:

ْنيَ بِ ـرَ قْ ألَ اْ كَ تَ رَ يْـ ـشِ عَ رْ ذِ نْ أَ وَ 
Terjemahannya:

Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu (Muhammad) yang
terdekat.32

Dalam menjelaskan sebab turunnya ayat di atas, al-T{abari> mengemukakan

beberapa riwayat dari jalur sanad dan matan yang berbeda. Salah satunya adalah

riwayat panjang mengenai Imam ‘Ali> yang berkedudukan sebagai pendamping

(wazi>r) Nabi saw. dan hadis Nabi saw. bahwa ‘Ali> adalah saudara beliau dan

memerintahkan kaum Quraish untuk mendengarkan dan menaatinya. Potongan hadis

tersebut berbunyi33:
ثـََنا: قَالَ  َثِين : قَالَ َسَلَمُة،َحدَّ َهالِ َعنِ اْلَقاِسِم،ْبنِ اْلَغفَّارِ َعْبدِ َعنْ ِإْسَحاَق،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ َعنْ َعْمرٍو،ْبنِ اْلِمنـْ

نـَزََلتْ َلمَّا: طَاِلبٍ َأِيب ْبنِ َعِليِّ َعنْ َعبَّاٍس،ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ اْلُمطَِّلِب،َعْبدِ ْبنِ اْحلَاِرثِ ْبنِ نـَْوَفلِ ْبنِ اْحلَاِرثِ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ 
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َدَعاِين } اَألقْـَرِبنيَ َعِشريََتكَ َوأَْنِذرْ {َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعَلىاآليَةُ َهِذهِ 
ََذاأُنَاِدِهمْ َماَمَىت َأىنَّ َوَعَرْفتُ َذْرًعا،ِبَذِلكَ َفِضْقتُ : قَالَ اَألقْـَرِبَني،َعِشريَِيت أُْنِذرَ أَنْ أََمَرِين اللَّهَ ِإنَّ ،َعِليُّ يَا: ِيل فـََقالَ  ِ

31Ah}mad ibn ‘Abd al-H{ali>m al-Taimiyyah, Minhāj al-Sunnah al-Nabawiyyah fi> Naqd Kala>m
al-Syi>‘ah al-Qadariyyah, juz 7 (t.t.: Muassasah Qurt}ubah, 1986 M/1406 H), h. 300.

32Departemen Agama RI, op. cit., h. 377.
33Muh}ammad ibn Jarīr al-T{abari>, Jāmi‘ al-Bayān ‘an Ta’wīl Āyi al-Qur’ān, juz 17 (Kairo:

Dār al-Hijr, 2001 M/ 1422 H), h. 661.



11

ُهمْ أَرَ اَألْمرِ  رَائِيُل،َجاءَ َحىتَّ َفَصَمتُّ َأْكرَُه،َماِمنـْ فَاْصَنعْ , رَبُّكَ يـَُعذِّْبكَ بِهِ تـُْؤَمرُ َماتـَْفَعلْ ِإالَّ إِنَّكَ ُحمَمَُّد،يَا: فـََقالَ َجبـْ
....َطَعامٍ ِمنْ َصاًعالََنا

Artinya:

Berkata (al-T{abari>): meriwayatkan kepada kami Salamah, ia berkata:
meriwayatkan kepada saya Muh}ammad ibn Ish}a>q dari ‘Abd al-Gaffa>r ibn al-
Qa>sim dari al-Minha>l ibn ‘Amr dari ‘Abdulla>h bin H{a>ris\ ibn Naufal ibn al-H{ars\
ibn ‘Abd al-Mut}allib dari Abdulla>h ibn ‘Abba>s dari ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib, ia
berkata: Ketika ayat ini turun kepada Rasulullah saw.: ‘wa anżir ‘asyīrataka al-
aqrabīn’, Rasulullah memanggilku dan bersabda: ‘Hai ‘Ali>, sesungguhnya
Allah memerintahkanku untuk memberi peringatan kepada keluarga
terdekatku’. Beliau melanjutkan: ‘Hatiku terasa sempit sebab bila hal ini saya
sampaikan maka mereka akan membenci. Lantas saya simpan hingga datang
Jibril dan berkata: ‘Hai Muhammad, jika engkau tidak melakukan apa yang
diperintahkan maka Allah akan menyiksamu. Maka buatkanlah makanan satu
sha’ untuk kami…

Menurut Ibn Taimiyyah, hadis tersebut tergolong hadis dusta dan palsu

karena salah seorang periwayatnya yang bernama ‘Abd al-Gaffa>r ibn al-Qa>sim

disepakati ulama sebagai periwayat yang tidak diterima riwayatnya.34 Para kritikus

rija>l, seperti, ‘Ali> ibn al-Madani> menilainya sebagai pemalsu hadis. Al-Bukha>ri>

menilai hadisnya tidak kuat. Abu> Da>ud dalam sebuah riwayat juga mendustakannya.

Abu> H{atim dan al-Nasa>’i> menilai hadis riwayatnya matrūk.35 Komentar kritikus

hadis tersebut menunjukkan bahwa ‘Abd al-Gaffa>r ibn al-Qa>sim memiliki kecacatan

yang sangat tinggi sehingga riwayatnya tidak dapat diterima.

Dalam kasus lain, al-T{abari> juga meriwayatkan riwayat yang dinilai daif oleh

ulama. Ketika menafsirkan Q.S. al-S{affa>t/37: 107, yang berbunyi:

مٍ يْ ـظِ عَ حٍ بْ ذِ بِ هُ نَ يْـ ـدَ فَ وَ 
Terjemahannya:

Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar.36

34Lihat, Ibn Taimiyyah, Minhāj, juz 7, h. 302-303.
35Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Us\ma>n al-Żahabi>, Mīza>n al-I‘tida>l fī Naqd al-Rija>l, juz 2

(Beirūt: Dār al-Ma‘rifah, t.th.), h. 640.
36Departemen Agama RI, op. cit., h. 451.
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Al-T{abari> mengemukakan dua riwayat yang nampak saling bertentangan.

Satu riwayat menyebutkan bahwa yang diganti pengorbanannya untuk disembelih

adalah Ish}a>q namun riwayat lain menyebutkan Isma>‘i>l.37 Dengan adanya riwayat

yang saling bertentangan tersebut tentunya memiliki kemungkinan salah satunya

benar dan yang lain keliru. Secara logika, tidak mungkin keduanya memiliki

kebenaran yang sama karena yang hendak disembelih dan ditebus pengorbanannya

hanya satu. Al-Żahabi> berpandangan bahwa riwayat yang benar adalah yang

menyatakan Isma>‘i>l sebagai anak yang hendak disembelih sedang riwayat yang

menyatakan Ish}a>q adalah riwayat yang lemah. Dalam riwayat yang menyatakan

Ish}a>q disembelih, terdapat periwayat yang bernama al-H{asan ibn Di>na>r dari ‘Ali> ibn

Zaid. Periwayat pertama dinilai matrūk sedang kedua riwayatnya dinilai munkar.

Argumen lainnya adalah riwayat Ibn ‘Abba>s, yang dipandang sahih oleh al-Żahabi>,

yang menyatakan bahwa orang yang ditebus itu adalah Isma>’i>l dan ia mendustakan

Yahudi yang menyatakan sebagai Ish}a>q.38

Dengan dua kasus di atas, jelaslah bahwa al-T{abari> tidak hanya menukil

riwayat dengan kualitas sahih namun juga riwayat yang daif bahkan menurut Ibn

Taimiyyah maud}u>‘. Namun demikian, al-T{abari> tidak menjelaskan kualitas jalur

periwayatan tersebut. Bahkan dalam kasus penyembelihan anak Ibra>hi>m, al-T{abari>

37Al-T{abari>, op. cit., juz 19, h. 587-592.
38Lihat, al-Z|ahabi>, al-Tafsīr, juz 1, h. 118-119. Bandingkan dengan pendapat al-T{abari>

sendiri yang menyatakan bahwa yang disembelih adalah Ish}a>q. Hal ini didasarkan pada tafsir ayat
dengan ayat. Ayat tersebut dijelaskan oleh ayat lain dalam Q.S. Hu>>d/11: 71, yang berbunyi: ‘fa
bassyarna>ha> bi Ish}a>q wa min wara>’i Ish}a>q Ya‘qu>b.’ Kemudian dikaitkan dengan Q.S. al-S{affāt/37:
101, ‘fa basysyarna>hu bi gula>m h}ali>m’. Dalam konteks ini, Nabi Ibra>hi>m memohon anak yang saleh
dan Allah memberinya kabar gembira dengan seorang anak yang h}ali>m. Dalam ayat lain disebutkan
nama anak yang dengannya Ibra>hi>m diberi kabar gembira yakni Ish}a>q. Sehingga yang disembelih itu,
menurut al-T{abari>, adalah Ish}a>q berdasarkan tafsir ayat dengan ayat bukan kualitas riwayat. Lihat al-
T{abari>, op. cit., juz 19, h. 598.
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lebih berpihak pada riwayat yang, dinilai al-Żahabi>, daif karena kedaifan

periwayatnya dengan jalan menggunakan tafsir ayat dengan ayat. Dalam hal ini, ia

lebih mendahulukan penafsiran ayat dengan ayat untuk memperkuat argumentasinya

ketimbang berpegang pada kualitas periwayatan yang sahih.

Tafsi>r bi al-ma’s\u>r merupakan bentuk penafsiran yang mengandalkan peran

besar penafsiran Nabi saw., sahabat atau ta>bi‘i>n dalam memahami makna ayat

melalui jalur periwayatan. Di samping itu, tafsi>r bi al-ma’s\u>r juga memberi celah

bagi mufassir untuk menafsirkan ayat berdasarkan ijtihad. Tafsir ayat dengan ayat

dan tafsir ayat dengan hadis, yang menjadi bagian dari tafsi>r bi al-ma’s\u>r,

merupakan bagian dari peluang tersebut. Dalam penafsiran ayat dengan ayat atau

lainnya, seorang mufassir bi al-ma’s\u>r tidak hanya mengutip riwayat tanpa proses

seleksi dan pemikiran dalam menentukan ayat atau hadis yang digunakan untuk

memahami ayat. Karenanya, dalam hal ini, ada keterlibatan ijtihad mufassir dalam

menerima atau menolak suatu dalil ketika menafsirkan ayat.39 Dengan demikian, apa

yang disebut dengan tafsi>r bi al-ma’s\u>r sesungguhnya tidak murni bahwa penafsiran

tersebut didasarkan pada tafsir Nabi saw. atau sahabat atas ayat namun lebih sering

yang muncul adalah tafsir mufassir dengan menggunakan ayat atau hadis dan

perkataan sahabat. Atau dapat disebut dengan ijtihad mufassir dalam menafsirkan

ayat dengan metode riwayat.

39Menurut T{āhir Mah}mūd, al-tafsi>r bi al-ma’s\u>r tidak terlepas dari ijtihad mufassir. Dengan
itu, seorang mufassir dapat menerima dalil meski tidak sahih dan menolak dalil lain yang tidak
sejalan dengan pemikirannya. Karenanya diperlukan ijtihad dari kedua belah pihak baik dari mufassir
bi al-ma’s\u>r maupun pembaca kitab mereka. Ijtihad mufassir adalah mengumpulkan sejumlah dalil
yang dapat menunjukkan makna ayat. Sedang ijtihadnya pembaca adalah mengungkap kecenderungan
(ideologi) mufassir dan melacak dalil-dalil yang ia tolak. Lihat, T{a>hir Mah}mu>d Muh}ammad Ya‘qu>b,
Asba>b al-Khat}a’ fi> al-Tafsi>r: Dira>sah Ta’s}i>liyyah, juz 1 (t.t.: Da>r Ibn Jauzi>, 1425 H), 50.
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Hal ini sangat memungkinkan disebabkan oleh berbagai hal. Pertama,

penafsiran Nabi saw. atas ayat sangat terbatas sehingga generasi yang hidup

belakang menghendaki adanya pemahaman yang tidak ditemukan penjelasannya

pada Nabi saw. Kedua, diperbolehkannya seorang mufassir untuk berijtihad dalam

menafsirkan ayat yang tidak ditemukan penjelasannya dari Nabi saw. atau sahabat.

Penafsiran tersebut dapat dilakukan baik menggunakan ayat maupun hadis yang

dalam kaca mata mufassir dapat menjelaskan makna ayat.

Kondisi ini membawa konsekwensi akan munculnya perbedaan antar

mufassir dalam menafsirkan ayat meski menggunakan metode yang sama yakni

tafsir bi al-ma’s\u>r. Dalam kasus siapa nama anak Ibra>hi>m yang ditebus

penyembelihannya, sebagaimana dikemukakan di atas, meski al-T{abari> mengutip

dua riwayat (hadis) yang saling bertentangan namun ia membenarkan satu riwayat

lemah yang mendapat sokongan dari tafsir ayat atas ayat. Dengan ini, al-T{abari>

mengabaikan analisa kualitas hadis dengan berpaling pada penafsiran ayat dengan

ayat. Sementara itu, para mufassir lainnya menyatakan bahwa yang benar adalah

sebaliknya yakni yang disembelih dalam peristiwa itu adalah Isma>’i>l. Pendapat

tersebut diantaranya dikemukakan oleh Ibn Kas\i>r,40 dan Abū H{ayyān.41 Perbedaan

penafsiran ini menunjukkan bahwa tafsir bi al-ma’s\u>r masuk dalam wilayah ijtihad.

Dengan adanya perbedaan penafsiran dikalangan mufassir termasuk mufassir

bi al-ma’s\u>r maka ada kemungkinan seorang mufassir kurang tepat dalam

menempatkan ayat atau hadis sebagai tafsir atas ayat tertentu. Karenanya diperlukan

40Lihat, ‘Ima>d al-Di>n Abu> al-Fida> Isma>‘i>l ibn Kas\i>r al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m,
juz 12 (Ji>zah: Muassasah Qurt}ubah, 2000), h. 37.

41Abu> H{ayya>n, al-Bah}r al-Muh}i>t}, juz 7 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993/ 1413), h.
356.
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kajian lebih jauh mengenai ketepatan atau relevansi penafsiran antara ayat sebagai

objek tafsir dengan hadis sebagai subjek yang menafsirkan ayat. Dalam hal ini

adalah hadis-hadis yang digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan ayat sebagaimana

yang terdapat dalam kitab tafsirnya. Dan tentunya setelah terlebih dahulu dilakukan

penelitian akan kualitas hadis yang digunakan dalam penafsiran tersebut.

Penelitian mengenai kualitas hadis amatlah penting mengingat hanya hadis

yang berkualitas sahih dan hasan yang dapat dijadikan landasan hukum. Adapun

hadis daif, masih menjadi perdebatan mengenai status kehujahannya apakah dapat

dijadikan hujah atau tidak.42 Dalam kajian ini, penulis mengikuti pandangan yang

menyatakan bahwa hadis daif tidak dapat dijadikan hujjah. Sedang hadis maud}u>‘

semua sepakat tidak dapat dijadikan hujjah mengenai hal apa pun. Begitu juga hadis-

hadis yang termuat dalam sejumlah bidang keilmuan Islam baik tafsir, sejarah,

teologi, maupun kitab hadis sendiri, apabila riwayat yang digunakan dalam kitab

tersebut tidak memiliki kualitas hadis maqbu>l yakni sahih atau hasan maka riwayat

tersebut tidak dapat diterima kehujahannya. Dengan demikian, penting untuk

mengkaji ulang kualitas sejumlah riwayat yang terdapat dalam tafsir al-T{abari>.

Sebuah karya tulis sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang melingkupi

penulisnya. Faktor tersebut dapat berupa latar belakang pendidikan, kecerdasan

berfikir, kecenderungan dan afiliasi penulisnya pada kelompok tertentu serta kondisi

42Ulama terbagi menjadi tiga kelompok mengenai kehujahan hadis daif. Pertama, pemuka
ulama hadis seperti al-Bukha>ri> dan Muslim berpendapat bahwa hadis daif tidak dapat diamalkan
secara mutlak baik menyangkut hukum, i‘tiba>r dan nasihat. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa
segala hal berkaitan dengan agama harus didasarkan pada Alquran atau hadis sahih. Sedang hadis daif
bukanlah hadis sahih. Kedua, hadis daif dapat diamalkan secara mutlak, seperti pandangan al-Suyu>t}i>,
Abu> Da>ud dan Ah}mad. Mereka berpandangan bahwa hadis daif lebih kuat dibandingkan dengan
pendapat seseorang selama tidak ditemukan adanya hadis sahih, hasan atau fatwa sahabat. Ketiga,
pandangan kelompok ulama fikih yang menyatakan hadis daif dapat diamalkan dalam hal fad}i>lah
‘amal. Lihat, Ah}mad ‘Umar Ha>syim, Qawa>‘id Us}u>l al-H{adis\ (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 91-92.
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sosial masyarakat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebuah karya

menunjukkan warna dan konstalasi pemikiran tokohnya yang dipengaruhi sekaligus

mempengaruhi produk pemikiran masa itu. Ia adalah cermin pemikirnya sekaligus

gambaran dari apa yang dipikirkan oleh masyarakatnya. Demikian juga yang terjadi

dalam tafsir al-T{abari>. Apa yang terungkap dalam tafsir tersebut merupakan

gambaran dari pemikiran dan perdebatan keilmuan pada masa itu. Karenanya,

tafsirnya dapat menjadi gambaran dari wacana keilmuan yang tengah berkembang

saat itu.

Bila dalam berbagai hal seseorang sangat terpengaruh oleh ide dan pemikiran

zamannya maka apakah dalam mengutip hadis sebagai upaya menafsirkan ayat

tentang persoalan hak dan kewajiban suami isteri, al-T{abari> juga dipengaruhi oleh

wacana pemikiran yang berkembang pada masanya? Ada yang berasumsi bahwa

masyarakat muslim abad pertengahan jauh lebih bersifat patriarkal dibanding

komunitas Islam awal di Makkah dan Madinah yaitu masyarakat yang menerima

wahyu Alquran. Salah satu sebabnya adalah karena pemikir muslim masa itu dalam

memahami teks-teks keagamaan banyak dipengaruhi oleh tradisi-tradisi agama di

luar Islam. Mereka banyak menggunakan literatur yang bersumber dari tradisi

Yahudi dan Nasrani yang dikenal dengan kisah Isra>iliyya>t dan Nas}ra>niyya>t dalam

memahami kisah-kisah umat terdahulu. Sementara itu, kedua sumber tersebut

memiliki gambaran yang negatif berkenaan dengan perempuan.43 Menurut mereka,

43Lihat, Barbara Freyer Stowasser, Women in the Qur’an, Tradition, and Interpretation, terj.
M. Mochtar Zoerni, Reinterpretasi Gender: Wanita dalam Alquran, Hadis dan Tafsir (Bandung:
Pustaka Hidayah, 2001), h. 59-62. Nasaruddin Umar menyatakan bahwa salah satu faktor adanya bias
jender dalam kitab tafsir dikarenakan masuknya sejumlah riwayat isra>iliyya>t dalam penafsiran.
Sementara itu sikap agama Yahudi terhadap perempuan sangat berat sebelah. Ia kemudian mengutip
tesis David Power bahwa dalam masa permulaan Islam kebebasan perempuan dalam berbagai bidang
sangat tampak, lalu berangsur-angsur hilang. Lihat, Nasaruddin Umar, Argumen Kesetaraan Jender
Perspektif Alquran (Cet. II; Jakarta: Paramadina, 2001), h. 286-288.
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dalam kaitannya dengan kenyataan ini, al-T{abari> ketika menafsirkan kisah tentang

Adam dan Hawa banyak mengutip hadis yang menyalahkan kaum perempuan dan

pandangan ini merupakan gambaran umum mengenai perempuan pada masa itu.44

Salah satu aspek penting terkait relasi laki-laki dan wanita adalah

menyangkut masalah hak dan kewajiban antara suami dan isteri. Alquran sendiri

sesungguhnya menyatakan secara tersurat dan tegas akan keseimbangan antara hak

dan kewajiban seseorang bagi pasangannya. Isteri memiliki hak dan kewajiban atas

suami karena itu pula suami memiliki hak dan kewajiban atas isterinya. Pengabaian

isteri akan kewajibannya dan tentunya menjadi hak suami, akan membawa dampak

pada peniadaan hak isteri oleh suami. Sehingga, apa yang menjadi tujuan pernikahan

berupa ketenangan hidup (saki>nah) dan rasa saling menyayangi dan mengasihi

(mawaddah wa rah}mah) tidak tercapai. Berkenaan dengan keseimbangan hak dan

kewajiban pasangan, Q.S. Al-Baqarah/2: 228 menyatakan:

َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجاِل َعَلْيِهنَّ َدَرَجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ …
Terjemahannya:

… Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya
menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan
kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.45

Ketika menafsirkan ayat ‘wa lahunna mis\lu allaz\i> ‘alaihinna bi al-ma‘ru>f’,

Qurt}ubi> menyatakan: “Perempuan memiliki hak sebagai isteri (h}uqu>q al-zaujiyyah)

atas suami sebagaimana suami memiliki hak atas isteri”. Ia kemudian mengutip

pernyataan Ibn ‘Abba>s yang mengatakan bahwa sesungguhnya saya berhias untuk

isteri sebagaimana isteri berhias untuk saya. Sebagaimana saya ingin mendapatkan

44Ibid., h. 74.
45Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
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hak dari dia, maka ia pun berhak untuk mendapatkan haknya atas saya. Kemudian

Ibn ‘Abba>s merinci apa yang menjadi hak isteri yakni memperlakukan dan bergaul

secara baik dengannya sejalan dengan kewajibannya untuk taat kepada suami. Isteri

berhak untuk mendapatkan harta peninggalan suami sebagaimana suami juga

memiliki hak atas harta peninggalan isteri.46

Berdasarkan penafsiran Ibn ‘Abba>s terhadap ayat di atas menunjukkan bahwa

Islam tidak memperlakukan isteri secara diskriminatif dan semaunya. Antara

keduanya sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi agar

kehidupan rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Apa yang dimakan, dipakai dan

dinikmati oleh suami dari hasil usahanya juga menjadi hak isteri untuk

menikmatinya. Ketidakpahaman dan keengganan untuk memberikan hak

pasangannya dan melakukan kewajiban atas pasangan lainnya secara tulus

nampaknya menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Indonesia.

Berdasarkan data yang dilansir PTA Banten di Websitenya menunjukkan tren

adanya peningkatan angka perceraian setiap tahunnya di Indonesia. Tahun 2009,

Pengadilan Agama telah memutus perkara perceraian sebanyak 223.371 perkara.

Farid Ismail, sekretaris Badilag, memberikan gambaran dengan asumsi peristiwa

perkawinan sebanyak 2 juta setiap tahunnya maka 8% diantaranya berakhir dengan

perceraian.47 Di wilayah Jawa Timur, tahun 2003 sejumlah 40.391 pasangan

bercerai. Tahun 2004 meningkat menjadi 42.769 dan tahun 2005 mencapai 55.509

kasus perceraian. Dan berdasarkan Suarasurabaya.net, saat laporan itu dibuat pada

46Muh}ammad bin Ah}mad bin Abi> Bakar Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-
Qur’a>n, juz 3 (al-Riya>d}: Da>r ‘A<lim al-Kutub, 2003), h. 124.

47PTA Banten, “Melonjaknya Angka Perceraian Jadi Sorotan Lagi”, http://www.pta-
banten.net/index (20 Pebruari 2011).
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21 September 2007, Indonesia menempati angka perceraian tertinggi di kawasan

Asia Pasifik.48 Ada banyak faktor yang menyebabkan tingginya angka perceraian

tersebut diantaranya karena faktor ekonomi dan kesiapan pasangan dalam mengatasi

problematika hidup. Berbagai persoalan tersebut pada dasarnya bermuara pada

ketidaksiapan dan ketidakmampuan masing-masing pasangan dalam memahami dan

melaksanakan kewajibannya dan memberikan apa yang menjadi hak pasangannya.

Atas dasar argumentasi di atas adalah menarik untuk mengkaji kualitas

hadis-hadis yang digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan ayat-ayat Alquran yang

berbicara tentang hak dan kewajiban suami isteri. Apakah hadis-hadis tersebut

berkualitas sahih, hasan atau daif bahkan maud}u>‘? Setelah ditemukan data tentang

kualitas hadis tersebut langkah selanjutnya adalah meneliti ketepatan atau relevansi

hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat tertentu. Apakah hadis tersebut

relevan dalam menafsirkan ayat?

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas maka masalah

pokok dalam penelitian ini adalah: Bagaimana kualitas hadis-hadis yang menjadi

tafsir atas ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami isteri dalam tafsir al-T{abari>

dan apakah hadis tersebut relevan untuk menjelaskan ayat yang dimaksud? Masalah

pokok tersebut kemudian dijabarkan dalam dua sub rumusan masalah:

1. Bagaimana kualitas hadis-hadis dalam tafsir al-T{abari>?

2. Bagaimana relevansi hadis yang dikutip al-T{abari> untuk menafsirkan

ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami isteri?

48http://www.suarasurabaya.net/v05/kelanakota (20 Pebruari 2011).
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C. Definisi Operasional dan Ruang Lingkup Pembahasan

1. Definisi Operasional

a. Hadis

Para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan istilah ‘hadis’ sesuai

dengan kecenderungan dan bidang keilmuannya. Ulama us}u>l mengatakan bahwa

hadis adalah segala perkataan, perbuatan, taqri>r Nabi saw. yang bersangkut paut

dengan hukum atau yang pantas dijadikan hukum syara’.49 Dengan pengertian ini,

ulama us}u>l nampaknya melihat hadis Nabi saw. dari segi kedudukannya sebagai

salah satu sumber ajaran Islam.50 Sedang ulama hadis mendefinisikannya dengan

lebih luas dan menyamakannya dengan pengertian sunnah. Menurut mereka, hadis

adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan,

perbuatan, taqri>r, maupun sifat-sifat beliau baik fisik maupun akhlak, dan hal itu

berlangsung baik sebelum maupun sesudah kenabian.51

Ulama juga membagi hadis dengan beragam bentuk yakni hadis yang

didasarkan pada jumlah periwayat, penyandarannya kepada pengucap terakhir,

kualitas dan ketersambungan serta keterputusan sanadnya. Namun dalam kaitan

dengan penelitian ini, hanya pembagian hadis berdasarkan jumlah periwayat serta

penyandarannya pada pengucap terakhir yang akan diuraikan.

Dari segi jumlah periwayat, hadis terbagi menjadi mutawa>tir dan a>h}a>d.

Mutawa>tir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang, berdasarkan

pancaindera, yang menurut kebiasaan, mustahil mereka terlebih dahulu untuk

49‘Ajja>j al-Khat}i>b, al-Sunnah Qabl al-Tadwi>n (Cet. I; Kairo: Maktabah Wahbah, 1963 M/
1383 H), h. 16.

50Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan
Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h. 17.

51‘Ajja>j al-Khat}i>b, Us}u>l al-H{adi>s\ ‘Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1989), h. 27.
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sepakat berdusta. Keadaan periwayatan ini berlanjut, sejak t}abaqah pertama sampai

t}abaqah yang terakhir.52 Sementara a>h}a>d adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-

seorang, atau dua, atau lebih akan tetapi belum cukup syarat untuk dimasukkan

sebagai mutawa>tir.53

Perbedaan jumlah periwayat tersebut menyebabkan pada perbedaan sikap

ulama dalam menerima hadis. Hadis mutawa>tir diyakini kebenarannya berasal dari

Nabi saw. karena banyaknya periwayat yang meriwayatkan hadis tersebut dalam

setiap generasinya. Sehingga tidak memerlukan penelitian tentang jalur sanadnya

(kritik sanad). Berbeda halnya dengan hadis a>h}a>d, diriwayatkan segelintir periwayat,

menyimpan dua kemungkinan yakni maqbu>l dan mardu>d. Hadis maqbu>l, menurut

jumhur, wajib diamalkan sedang hadis mardu>d tidak. Hadis a>h}a>d menyimpan tiga

kemungkinan, yakni: 1. Yakin akan kebenaran hadisnya karena kebenaran

periwayatnya sehingga dapat diamalkan, 2. Yakin akan kebohongan beritanya

karena adanya periwayat yang berdusta sehingga wajib ditinggalkan, 3. Apabila ada

indikasi pada salah satu dari dua kemungkinan di atas maka dapat ditetapkan

kesahihannya sedang bila tidak ada indikasinya maka dinilai mauqu>f dan nilainya

sama dengan mardu>d.54 Karenanya, hadis a>h}a>d harus diteliti terlebih dahulu

kesahihannya.

Dilihat dari segi sandaran pengucapnya, hadis terbagi menjadi tiga yakni

marfu>‘, mauqu>f dan maqt}u>‘. Marfu>‘ adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi

saw., baik bersambung sanadnya ataupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat

52M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 135.
53Ibid., h. 141.
54Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, al-Nukat ‘ala> Nuzhah al-Naz}ar fi> Taud}i>h} Nukhbah al-Fikr (Cet. II;

al-Mamlakah al-‘Arabiyyah al-Sa‘u>diyyah: Da>r Ibn al-Jauzi>, 1994 M/1414 H), h. 58-73.
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Nabi saw. ataupun bukan.55 Mauqu>f adalah perkataan atau perbuatan yang

disandarkan kepada sahabat baik sanadnya bersambung ataupun tidak.56 Sedang

maqt}u>‘ adalah perkataan atau perbuatan yang disandarkan kepada ta>bi‘i>n baik

sanadnya bersambung ataupun tidak.57 Berdasarkan ketiga pembagian tersebut,

maka sesungguhnya apa yang disandarkan kepada sahabat (hadis mauqu>f) dan

ta>bi‘i>n (hadis maqt}u>‘) tidak dapat disebut sebagai hadis.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan istilah hadis dalam penelitian ini

menyangkut beberapa hal:

1) Dari segi pengertian, yang perpegangi adalah hadis menurut ulama hadis

yakni segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw. baik berupa perkataan,

perbuatan, taqri>r, maupun sifat-sifat beliau baik fisik maupun akhlak, dan hal itu

berlangsung baik sebelum maupun sesudah kenabian.

2) Dari segi penyandaran pengucapnya maka yang dimaksud hadis di sini

adalah hadis marfu>‘ yakni hadis yang disandarkan kepada Nabi saw., baik

bersambung sanadnya ataupun tidak, baik yang menyandarkan itu sahabat Nabi saw.

ataupun bukan. Dengan demikian, hadis mauqu>f dan maqt}u>‘ tidak menjadi fokus

kajian kritik sanad maupun matan. Kecuali apabila periwayatnya menyandarkan

riwayatnya kepada Nabi saw.

3) Selain hadis tersebut marfu>‘, kategori hadis yang akan diteliti kualitasnya

adalah hadis yang berstatus a>h}a>d yang masih mengandung dua kemungkinan antara

maqbu>l dan mardu>d. Sedang hadis mutawa>tir, bila sudah dapat dipastikan

55M. Syuhudi Ismail, op. cit., h. 160.
56Ibid., h. 164.
57Ibid., h. 167.
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kemutawa>tirannya, maka tidak diperlukan kajian sanad. Meski demikian, kajian

terhadap matan tetap dilakukan.

b. Hak dan Kewajiban

Dalam hubungan interaksi individu atau kelompok manusia ada norma

tertentu yang mesti dipatuhi setiap orang agar dapat terjalin hubungan yang

harmonis. Norma tersebut dihubungkan atas nama hak dan kewajiban. Prinsip

mendasar dalam norma ini adalah keadilan, kesetaraan dan kebaikan. Keadilan,

dalam hal ini berarti terpenuhinya hak bagi yang memiliki secara sah, yang jika

dilihat pada sudut pandang orang lain adalah kewajiban. Oleh karenanya, siapa yang

lebih banyak melakukan kewajiban atau yang memikul kewajiban lebih besar, dialah

yang memiliki hak lebih dibanding yang lain.58 Dengan pengertian ini pula dapat

dipahami akan adanya timbal balik antara hak dan kewajiban. Apa yang menjadi

kewajiban seseorang pada hakikatnya adalah pemenuhan akan hak orang lain

demikian juga hak yang diperoleh seseorang dikarenakan adanya pihak lain yang

telah melakukan kewajibannya.59

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘hak’ memiliki banyak pengertian

diantaranya: 1. benar; 2. milik; 3. kewenangan; 4. kekuasaan untuk berbuat sesuatu

(karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan dsb.); 5. kekuasaan yang benar

atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu; dan 6. derajat atau martabat.60 Hak juga

58Zaitunah Subhan, Tafsir Kebencian: Studi Bias Gender dalam Tafsir Qur’an (Yogyakarta:
LKiS, 1999), h. 132.

59Lihat, Burhanuddin Salam, Etika Individual Pola Dasar Filsafat Moral (Jakarta: Rineka
Cipta, 2000), h. 192.

60Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi III,
Cet. 1; Balai Pustaka: Jakarta, 2001 ), h. 382.
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berarti wewenang atau kekuasaan secara etis untuk mengerjakan atau meninggalkan,

memiliki dan mempergunakan atau menuntut sesuatu.61

Sedang kewajiban memiliki arti: 1. (sesuatu) yang diwajibkan, sesuatu yang

harus dilaksanakan, keharusan; 2. pekerjaan, tugas.62 Kewajiban juga berarti

seseorang yang diharapkan atau dituntut untuk melakukan sesuatu sebagai

kewajiban moral atau hukum.63

Dalam literatur fikih atau kajian terhadap struktur keluarga muslim, para

ulama tidak memisahkan bahasan antara hak dan kewajiban. Kedua kata tersebut

disebut dalam satu kata yakni hak atau sering diistilahkan dengan ‘al-h}uqu>q al-

jauziyyah’ (hak-hak pasangan). Berkenaan dengan al-h}uqu>q al-jauziyyah, Sayyid

Sa>biq, menyebut tiga bentuk hak, yakni: 1. hak isteri yang harus dipenuhi suami, 2.

hak suami yang harus dipenuhi isteri, 3. hak kedua belah pihak.64 Landasan hukum

61M. Yatimin Abdullah, Pengantar Studi Etika (Jakarta: Rajawali Press, 2006), h. 294.
62Tim redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., h. 1266.
63Salah satu makna kewajiban ‘duty’ dinyatakan: “Duty is that which one is expected or

required to do by moral or legal obligation”. Lihat, Wabster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary of
the English Language, (New York: Portland House, 1989), h. 444.

64Al-Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, juz 2 (Kairo: al-Fath} li al-I‘la>m al-‘Arabi>, t.th.), h. 100.
Al-Jaza>iri> mengemukakan pembagian yang sama dengan Sayyid Sa>biq mengenai hak-hak suami
isteri. Yang berbeda adalah penjelasan dan rincian masing-masing hak tersebut. Menurut al-Jaza>iri>,
hak bersama antara suami dan isteri adalah hak saling amanah, cinta dan kasih sayang, saling percaya,
memperlakukan pasangan dengan baik. Lihat Abu> Bakar al-Jaza>iri>, Minha>j al-Muslim: Kita>b ‘Aqa>’id
wa Āda>b wa Akhla>q wa ‘Iba>da>t wa Mu‘a>mala>t (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 85. Sedang hak isteri
atas suami adalah memperlakukan isteri dengan baik, mengajarkan agama, mendidik isteri dengan
nilai-nilai agama, berlaku adil di antara isteri apabila berpoligami, tidak membuka rahasia dan aib
isteri. Ibid., h. 86-87. Disamping itu juga, memberi nafkah, menggauli isteri minimal sekali dalam
empat bulan, tinggal bersama isteri satu malam dalam empat bulan, tinggal bersama isteri pada hari
pernikahan, memberi izin isteri untuk mengunjungi keluarga yang sakit. Ibid., h. 362. Adapun hak
suami atas isteri adalah ditaati selama tidak maksiat, menjaga kehormatan dan kemuliaan suami,
isteri tinggal di rumah suami dan izin bila meninggalkan rumah. Ibid., h. 88. Disamping itu, bepergian
bersama suami jika mungkin, melayani suami bila ia berkehendak, izin suami bila berpuasa sunnah
sementara suami di rumah. Ibid., h. 363. Zainab membagi hak suami isteri menjadi dua, yakni: hak
materi dan non materi. Hak isteri yang bersifat materi adalah mahar, nafkah dan waris. Sedang hak
non materi bagi kedua belah pihak adalah mu‘a>syarah bi al-ma‘ru>f, jima>‘, kesamaan dalam hak dan
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yang ia jadikan acuan untuk menentukan hak tersebut adalah Alquran dan hadis.

Berikut adalah uraian mengenai hak masing-masing pihak.

Pertama, hak isteri terhadap suami, mencakup: 1. Hak atas harta (material)

berupa mahar (Q.S. Al-Nisa>/4: 4) dan nafkah (Q.S. Al-Baqarah/2: 233, Q.S. al-

T{ala>q/65: 6-7); 2. Hak immaterial yakni hak untuk mendapatkan keadilan apabila

suami melakukan poligami dan tidak boleh merugikan hak isteri (Q.S. Al-Nisa>’/4:

19),65 diperlakukan dengan baik, dan dipelihara kehormatannya.66

Kedua, hak suami atas isteri. Diantara hal tersebut adalah ditaati selama

tidak menyangkut maksiat, dijaga diri dan hartanya, menghindari tuduhan yang

dapat menyusahkan suami, menampakkan rasa benci, mengizinkan orang lain yang

tidak disukai suami masuk ke rumahnya, berbakti pada suami, isteri tinggal di rumah

suami, pindah ke rumah suami dan lainnya.67

Ketiga, hak bersama antara suami dan isteri. Terkait hal ini ada lima macam,

yakni: 1. Hak untuk sama-sama menikmati hubungan seksual. Hak ini mencakup

kedua belah pihak dimana suami berhak untuk menikmati hubungan dengan

isterinya sebaliknya isterinya pun demikian dan tidak mungkin tanpa keterlibatan

kedua belah pihak; 2. Haram pernikahan disebabkan adanya ikatan pernikahan. Isteri

haram dinikahi oleh bapak suami dan dari jalur ke atas dan ke bawah, demikian juga

suami haram menikahi ibu isteri dari jalur ke atas dan ke bawah; 3. Adanya hak

saling mewarisi bagi ke dua belak pihak dengan adanya akad nikah; 4. Adanya

kewajiban. Lihat, Zainab ‘Abd al-S}ala>h Abu> al-Fad}l, al-‘Ard} al-Qur’a>ny li> Qad}a>ya> al-Nika>h} wa al-
Firqah: Dira>sah Tah}li>liyyah Ja>mi‘ah Bayna Tafsi>r al-Āya>ti wa Fiqhih (Kairo: Da>r al-H{adi>s\, 2006), h.
260. Hak suami atas isteri adalah kepemimpinan, ketaatan, poligami dan hak rujuk. Ibid., h. 296.

65Ibid., h. 101.
66Ibid., h. 120.
67Ibid., h. 128-132.
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hubungan nasab antara anak dan suami; 5. Saling berlaku baik terhadap kedua belah

pihak (Q.S. Al-Nisa>’/4: 19). Wajib bagi kedua belah pihak memperlakukan

pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan ketenangan.68

Bila Sayyid Sa>biq tidak menguraikan bentuk hak suami maka Zainab

menyebutkannya dengan merujuk pada Alquran sebagai landasan hukum. Diantara

hak tersebut adalah hak kepemimpinan dan hak rujuk. Hak kepemimpinan suami

atas isteri terdapat dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 34 sedang hak rujuk dapat dilihat pada

ayat-ayat yang berbicara tentang talak. Karenanya dalam kajian ini, hak suami ada

dua yakni hak kepemimpinan dan talak.

Adapun tentang kewajiban suami isteri, Sayyid Sa>biq dan lainnya tidak

memberikan bahasan karena memandang bahwa bahasan tersebut telah tercover

dalam uraian akan hak-hak suami dan isteri. Namun demikian, penulis memandang

perlu untuk tetap mengkaji sisi kewajiban suami isteri di luar pembahasan hak suami

isteri. Untuk tujuan tersebut, penulis menggali kandungan ayat yang memuat

perintah kepada suami atau isteri dalam kaitannya dengan relasi hubungan

pernikahan. Dengan dasar itu, ditetapkan bentuk kewajiban suami berupa wasiat,

terkait li’an, dan menghadirkan saksi dalam kasus perzinahan isteri. Sedang

kewajiban isteri memuat perintah berdamai saat terjadi nusyu>z yang dilakukan

suami dan perihal iddah. Adapun kewajiban bersama mencakup pemeliharaan anak

dan penyusuan.

Peniadaan pembahasan akan kewajiban dalam hubungan suami isteri, meski

penyebutan hak mencakup pemenuhan akan kewajiban, membawa efek negatif bagi

pihak tertentu yang kurang bertanggung jawab akan hak dan kewajiban. Sebab,

68Ibid., h. 100-101.
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kedua hal tersebut memiliki efek perbuatan yang berbeda, di mana hak boleh diminta

namun boleh juga tidak sementara kewajiban mesti ditunaikan tanpa harus diminta.

Peniadaan bahasan kewajiban dapat mengurangi rasa tanggung jawab seseorang

untuk memenuhi hak orang lain manakala tidak ada tuntutan dari pihak tersebut.

Dengan alasan ini, pada pembahasan berikut antara hak dan kewajiban tetap

dijadikan bahasan yang didasarkan pada petunjuk Alquran.

Sehingga, istilah hak dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang mutlak

dan seharusnya menjadi milik seseorang dan hak ini diperoleh dari pelaksanaan

orang lain akan kewajibannya. Sedang kewajiban adalah sesuatu yang harus ia

lakukan menyangkut hak seseorang. Dengan demikian, hadis-hadis yang dijadikan

fokus dalam penelitian ini adalah hadis yang terdapat pada ayat-ayat yang berbicara

tentang hak suami isteri yang diperoleh dari pelaksanaan pasangan akan

kewajibannya sedang kewajiban terkait dengan apa yang mesti ia penuhi

menyangkut hak pasangan.

c. Pengertian Relevansi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, relevansi berarti hubungan; kaitan.69

Dengan pengertian tersebut, sesuatu dipandang relevan apabila memiliki hubungan

atau kaitan dengan sesuatu lainnya. Sebaliknya, apabila tidak terdapat keterkaitan

maka tidak dapat dinilai relevan. Pengertian relevansi yang lebih jelas dapat terlihat

dalam Kamus Filsafat yang ditulis tim penulis penerbit Rosda Karya. Dalam buku

tersebut, relevansi dipahami dengan adanya hubungan yang eksis antara (a) term-

term, ide-ide, konsep-konsep, kata-kata sedemikian sehingga mereka dapat saling

dihubungkan untuk membentuk pernyataan yang bermakna seperti ide ide, konsep

69Tim Redaksi, Kamus Besar Bahasa Indonesia, op. cit., h. 943.
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konsep, kata-kata lain yang bermakna dan atau (b) dalam logika induktif, derajat

probabilitas suatu harapan yang masuk akal agar sesuatu akan atau secara empiris

atau kausal terkait dengan hal yang lain.70 Dengan demikian, suatu ide atau konsep

dipandang relevan apabila kedua objek tersebut memiliki kesamaan konten. Karena

penelitian ini mengkaji hadis dalam kaitannya dengan tafsir maka kajian akan kualitas

hadis dan apakah hadis tersebut merupakan tafsir Nabi atas ayat perlu dilakukan

sebagai langkah awal.

2. Ruang Lingkup Pembahasan

Dalam klasifikasi karya tafsir, tafsir al-T{abari> dikategorikan sebagai tafsi>r bi

al-ma’s\u>r dimana ciri utamanya adalah menafsirkan ayat dengan menggunakan

riwayat yang berasal dari Nabi Muhammad saw, sahabat dan ta>bi‘i>n. Dalam ilmu

hadis, apa yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. berupa perkataan,

perbuatan dan taqri>r disebut dengan hadis marfu>‘, sedang perkataan yang

disandarkan kepada sahabat dan ta>bi‘i>n disebut dengan mauqu>f dan maqt}u>‘. Hadis

marfu>‘ sendiri kemungkinannya berkualitas maqbu>l dan mardu>d. Hadis yang

termasuk dalam kategori maqbu>l adalah hadis yang berkualitas sahih, hasan dan

sebagian menilai daif untuk fad}i>lah al-‘amal. Sedang hadis mardu>d masuk di

dalamnya hadis dengan kualitas daif dan maud}u>‘.

Dalam menafsirkan ayat, al-T{abari> tidak hanya menggunakan riwayat yang

berstatus marfu>‘ namun juga riwayat yang mauqu>f dan maqt}u>‘ yang sebagiannya ia

nilai sendiri kualitas hadisnya namun sebagian lain tidak.71 Disamping itu, al-T{abari>

juga tidak terlepas dari riwayat-riwayat Isra>iliyya>t dan Nas}ra>niyya>t yang ia peroleh

70Tim penulis Rosda, Kamus Filsafat (Bandung: Rosdakarya, 1995), h. 288.
71Al-Z|ahabi>, al-Tafsi>r, juz 1, h. 153.
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dari pemuka Yahudi dan Nasrani yang telah memeluk Islam. Namun demikian,

riwayat yang tidak disandarkan pada Nabi saw. tidak dapat dikatakan sebagai hadis

termasuk Israiliyya>t.

Penyandaran hadis kepada Nabi saw., sahabat dan ta>bi‘i>n, sebagaimana yang

terdapat dalam tafsir al-T}abari>, menyebabkan beragamnya kualitas hadis yang

terdapat dalam tafsir tersebut. Ulama hadis sepakat bahwa hadis yang dapat

dijadikan hujah adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi saw. dan berkualitas

sahih atau hasan. Sedang hadis daif, meski ia disandarkan kepada Nabi saw., para

ulama berselisih pendapat mengenai status kehujahannya. Adapun riwayat sahabat

dan ta>bi‘i>n secara personal, merupakan ijtihad individu yang memiliki kemungkinan

benar atau keliru. Sehingga, penelitian ini hanya memfokuskan hadis-hadis yang

disandarkan kepada Nabi saw. untuk diteliti kualitas sanad serta matannya.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, tafsi>r bi al-ma’s\u>r atau tafsi>r bi al-

riwa>yah merupakan jenis tafsir yang menggunakan periwayatan dalam menafsirkan

ayat baik yang disandarkan pada Nabi saw., sahabat maupun ta>bi‘i>n. Ada banyak

riwayat, termasuk hadis, yang ditemukan dalam tafsir tersebut. Namun dalam

penelitian ini, riwayat atau hadis yang akan dijadikan fokus kajian adalah hadis-

hadis yang menjadi tafsir atas ayat-ayat yang kandungannya memuat hak dan

kewajiban suami isteri.

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap kitab tafsir  al-T{abari> telah banyak dilakukan baik oleh

peneliti muslim maupun non muslim dari berbagai aspek. Namun penelitian pada sisi

kualitas hadis terutama menyangkut kritik sanad dan matan masih sangat minim.

Ada yang mengkaji aspek hadis secara global dengan menunjukkan letak
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penempatan hadis pada kitab-kitab hadis standar namun tidak mengarah pada

penilaian kualitas hadis dengan mengkaji aspek sanad dan matan. Kajian ini sering

disebut dengan tah}qi>q yang juga merupakan bagian dari pengertian takhri>j. Namun

apa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah kritik hadis pada dua aspeknya

yakni sanad dan matan terhadap tema tertentu. Berdasarkan survei penulis, baik

berupa artikel maupun karya tulis ilmiah, terdapat beberapa kajian yang mengkaji

pemikiran al-T{abari> dari berbagai sudut pandang. Kajian tersebut dapat

diklasifikasikan pada dua hal, yakni:

Pertama, kajian terhadap pemikiran al-T{abari> secara umum, terdapat

sejumlah karya:

1. Jane Dammen McAuliffe, sebuah artikel Quranic Hermeneutics: The

Views of al-T{abari and Ibn Kathir.72 Dalam artikel tersebut, Jane membandingkan

dua pandangan mufassir yakni, al-T{abari> dan Ibn Kas\i>r dalam menafsirkan Q.S. al-

Nah}l/16: 44 dan 64. Dua ayat tersebut berbicara tentang fungsi Nabi saw. sebagai

penjelas Alquran dimana terdapat kata li tubayyina (agar engkau menjelaskan).

Dengan ayat tersebut, menurutnya Nabi Muhammad sebagai sumber pertama yang

dapat menafsirkan Alquran. Kedua, hanya Tuhan yang dapat memahami makna ayat

dan ketiga adalah penafsiran yang dapat diketahui oleh seluruh umat yang

memahami bahasa Arab.73

2. Khafidhah menulis skripsi dengan judul Penafsiran Nasara dalam Kitab

Tafsir Ja>mi’ al-Baya>n Karya Ibn Jari>r al-T{abari>. Penelitian tersebut berupaya

72Jane Dammen McAuliffe, “Quranic Hermeneutics: The Views of al-Tabari and Ibn Kathir,”
dalam Andrew Rippin, eds. Approaches to the History of the Interpretation of the Qur’an (USA:
Clarendon Press. Oxford, 1988).

73Ibid., h. 49.
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mengungkapkan definisi Nasara dan ciri-cirinya dalam tafsir al-T{abari>. Hasil

penelitian tersebut menyatakan bahwa Nasara merupakan nama segolongan orang

anshar yang berasal dari suatu desa yang bernama Nasirah, yang menurut suatu

riwayat, Nabi Isa dilahirkan di desa tersebut. Adapun ciri-ciri Nasara adalah: 1.

Bersama dengan kaum Yahudi, mereka mengklaim hanya golongan mereka yang

masuk surga, 2. Kaum Nasara dan Yahudi saling mengejek dan mencela bahwa

mereka tidak memiliki pegangan apa pun, 3. Bersama dengan kaum Yahudi, mereka

tidak akan pernah rela atas agama yang di bawa Nabi Muhammad yakni Islam.74

3. Aniqoh menulis skripsi dengan judul Penafsiran Di>n al-H{aqq dalam Kitab

Tafsir Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l Ay al-Qur’a>n. Ada dua persoalan yang diajukan

penulis yakni bagaimana konsep di>n al-h}aqq dan apa ciri-cirinya menurut tafsir al-

T{abari>. Berdasarkan penelitian diperoleh informasi bahwa di>n al-h}aqq adalah: 1.

Agama yang benar, yakni Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw. 2. Dimaknai

dengan hisab dan pembalasan amal yaitu balasan yang setimpal menurut semestinya

(sesuai dengan perbuatan mereka). 3. Diartikan dengan "fitrah" yang dimaknai

dengan "Islam", yang dikaitkan dengan penciptaan manusia. Sedang ciri-cirinya

adalah mengakui kerasulan Muhammad saw., mengakui adanya nabi-nabi

sebelumnya, menegakkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai tauhid, mengakui

adanya prinsip tasa>muh}, yaitu kokoh pada prinsip yang diyakini secara benar, namun

juga tetap menghormati dan menghargai pemeluk agama lain, mengakui adanya hari

akhir atau mengandung nilai-nilai eskatologis, yang disertai dengan kesaksian bahwa

tidak ada Tuhan selain Allah dan meyakini bahwa Allah itu Esa, dan beribadah

74Khafidhah, “Penafsiran Nasara dalam Kitab Tafsir Ja>mi‘ al-Baya>n Karya Ibn Jari>r al-
T{abari”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).
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hanya kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, mendirikan shalat, menunaikan

zakat, dan menjalankan apapun yang diwajibkan Allah kepadanya.75

Kedua, studi yang mengkaji kualitas hadis yang terdapat dalam tafsir al-

T{abari>, sejauh ini penulis hanya dapat menemukan satu penelitian yakni;

1. Ah}mad Muh}ammad Sya>kir telah mentah}qi>q kitab tafsir al-T{abari> dan

berusaha untuk menunjukkan letak hadis-hadis yang terdapat dalam tafsir tersebut

sebagaimana terdapat dalam kitab-kitab hadis standar. Namun demikian, ia tidak

melakukan penelitian terhadap kualitas sanad dan matannya.

Sejauh penelusuran penulis terhadap berbagai karya ilmiah yang terkait

dengan tafsir al-T{abari>, belum ditemukan karya yang secara spesifik mengkaji

kualitas hadis-hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat-ayat hak dan kewajiban

suami isteri. Disamping menilai kualitas hadis dari segi sanad dan matan, penelitian

ini juga akan melakukan kajian kritis atas penafsiran al-T{abari> terkait relevansi atau

ketepatan dalam menempatkan hadis sebagai tafsir atas suatu ayat.

E. Kerangka Pemikiran

Alur pikir penelitian ini dimulai dengan mengidentifikasi ayat-ayat yang

mengandung muatan hak dan kewajiban suami isteri. Ayat-ayat tersebut lantas

diklasifikasikan ke dalam dua tema besar tersebut. Sebagai tafsir bi al-ma’s\u>r klasik

yang penafsirannya mengandalkan riwayat, tafsir al-T{abari> tentunya menyimpan

data berlimpah terkait hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat. Hadis yang

digunakan al-T{abari> untuk menafsirkan ayat hak dan kewajiban suami isteri itu

dikumpulkan dan selanjutnya ditakhri>j dan diteliti tingkat kesahihannya dengan

75Aniqoh, “Penafsiran Di>n al-H{aqq dalam Kitab Tafsir Ja>mi’ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l Ay al-
Qur’a>n”, (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2008).
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menggunakan metode kritik sanad dan matan. Berikutnya, hadis yang maqbu>l

tersebut dianalisis redaksi matannya untuk mengetahui kemungkinannya sebagai

tafsir Nabawi dan kesamaan kontennya dengan konten ayat sehingga diketahui

tingkat relevansi hadis dan ayat. Dengan langkah ini akan diketahui kualitas hadis

dalam tafsir al-T{abari> dan relevansi penafsirannya. Untuk lebih jelasnya kerangka

pemikiran penelitian ini dapat dilihat pada skema berikut.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN

F. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research), dengan

menjadikan bahan pustaka sebagai objek utama penelitian yang dalam hal ini adalah

mengkaji hadis-hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat tentang hak dan

Ja>mi‘ al-Baya>n
(Tafsir al-T{abari>)

Ayat Hak dan Kewajiban
Suami Isteri

Hadis

Kritik Hadis

Kritik Sanad Kritik Matan

Kualitas HadisRelevansi Penafsiran

Kesimpulan

o Tafsir Nabawi
o Kesamaan Konten
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kewajiban suami isteri dalam tafsir al-T{abari>. Dalam penelitian ini, kajian kualitas

hadis didekati dengan teori kritik sanad dan matan hadis sedang relevansi hadis

dengan ayat didasarkan pada kesahihan riwayat, penafsiran Nabawi dan kesamaan

konten antara hadis dan ayat.

2. Metode Pendekatan

Ada beberapa metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni:

a. Teologis-normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan

bahan-bahan keagamaan.76 Dalam mengkaji sumber primer berupa hadis yang

termuat dalam kitab tafsir maka yang digunakan adalah literatur berkaitan dengan

ilmu hadis, ilmu Alquran, dan ilmu keagamaan terkait lainnya. Sedang untuk

mengkaji kualitas hadis maka diperlukan kitab-kitab yang berbicara tentang teori

dan studi kritik hadis.

b. Historis yakni pendekatan dengan menggunakan ilmu dan fakta sejarah. Hal

ini dilakukan sebagai bahan untuk mengkaji sejarah kehidupan penulis kitab tafsir

yakni al-T{abari> serta kondisi sosial kemasyarakatan yang melingkupinya.77 Kajian

historis juga diharapkan mampu mengungkapkan kecenderungan al-T{abari> dan

pemikir pada masanya dalam memahami ayat berkenaan dengan relasi antara suami

dan isteri dalam rumah tangga.

76Menurut Imam Suprayogo, ilmu-ilmu keagamaan seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih,
ilmu taswuf dan ilmu kalam lahir dari metode teolog yang tujuannya adalah bermuara pada
mengangkap dan menjelaskan kehendak Tuhan. Imam Suprayogo dan Tobroni, Metodologi Penelitian
Sosial-Agama (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 59. Abudin Nata memahami pendekatan
ini dengan ‘memandang agama darisegi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya
belum terdapat penalaran pemikiran manusia. Abudin Nata, Metodologi Studi Islam (Cet. III; Jakarta:
Rajawali Press, 1999), h. 34.

77Diantara manfaat penggunaan pendekatan sejarah dalam penelitian adalah mengetahui
periodisasi atau derivasi sebuah fakta, rekonstruksi proses genesis: perubahan dan perkembangan,
mengetahui asal-usul pemikiran tokoh/golongan dan stereotype keberagamaan suatu kelompok dan
sikap suatu kelompok dengan lainnya. Ibid., h. 65-66.
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c. Linguistik (kebahasaan)

Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis dan memahami makna teks

hadis dan ayat. Analisis linguistik dinilai penting mengingat satu lafal dapat

dipahami secara berbeda disesuaikan dengan konteks kalimat dan makna di luar teks.

Satu lafal, misalnya, dapat mengandung beberapa kemungkinan pemaknaan

diantaranya makna umum, khusus, mut}laq dan muqayyad atau menyimpan makna

hakikat dan majaz (alegoris).78 Matan hadis sendiri mengandung berbagai bentuk

yang dapat dipahami secara tekstual dan kontekstual. Diantara bentuk matan hadis

tersebut adalah ja>mi‘ al-kalim, tamsil, simbolik, bahasa percakapan dan analog.79

Semua kemungkinan pemaknaan tersebut digunakan secara umum dalam teks

kebahasaan terutama bahasa Arab. Karenanya, dalam memahami teks perlu

digunakan pendekatan kebahasaan. Dalam kajian ini, matan hadis dan makna ayat

dianalisis menggunakan pendekatan linguistik.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data ayat, penulis menggunakan kitab al-Mu‘jam al-

Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m karya Muh}ammad Fua>d ‘Abd al-Ba>qi> untuk

melacak keberadaan ayat-ayat yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami

isteri. Pelacakan dilakukan melalui lafal yang mengandung adanya relasi suami dan

isteri, seperti ‘al-jauz’, ‘al-ba‘l’, atau ‘al-walad’ dan lainnya. Setelah ayat-ayat

tersebut ditemukan dan diklasifikasikan berdasarkan dua tema inti yakni hak dan

kewajiban suami isteri maka selanjutnya adalah mengambil hadis-hadis yang

digunakan dalam menafsirkan ayat tersebut untuk diteliti kualitas dan relevansi

78‘Abdulla>h ibn Yu>suf al-Judai‘, Taisi>r ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (Beiru>t: Mu’assasah al-Rayya>n,
1997/1418), h. 231-285.

79Arifuddin Ahmad, op. cit., h. 162.
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penafsirannya. Hadis yang akan dijadikan sampel adalah hadis yang berkualitas

sahih dalam setiap klasifikasinya. Namun apabila seluruhnya daif maka diambil

salah satunya untuk diteliti.

Data yang digali dalam penelitian ini mencakup dua hal yakni; pertama, data

primer, berupa hadis-hadis yang merupakan penafsiran atas ayat tentang hak dan

kewajiban suami isteri dalam tafsir al-T{abari> dengan mengkaji segi kualitas sanad

dan matannya serta relevansi hadis dengan ayat. Kedua, data sekunder, berupa kitab-

kitab hadis standar (kutub al-tis’ah) yang digunakan untuk menunjukkan keberadaan

hadis yang ada dalam tafsir al-T{abari> dalam kitab standar tersebut (takhri>j al-h}adi>s\),

kitab-kitab ilmu hadis yang menjelaskan metode kritik sanad dan matan, kitab-kitab

tafsir terutama yang bi al-ma’s\u>r sebagai perbandingan atas tafsir al-T{abari> pada

tema yang sama, serta buku-buku sejarah dan biografi yang dapat menjelaskan

ketokohan dan keilmuan al-T{abari> sebagai seorang mufassir terkenal yang hidup di

abad III dengan kondisi sosia-masyarakat yang melingkupinya.

Sumber data primer penelitian ini adalah tafsir al-T{abari> karya Muh}ammad

bin Jari>r al-T{aba>ri>. Sedang sumber sekunder berupa kitab-kitab ilmu hadis, ilmu

Alquran, asbāb al-nuzūl, asbāb al-wurūd dan kitab-kitab tafsir. Kitab yang berbicara

tentang kritik sanad dan matan seperti Manhaj Dira>sah al-Asa>ni>d wa al-H{ukm

‘alaiha> karya Wali>d bin H{asan, Manhaj Naqd al-Matan karya al-Adlabi>, Manhaj

Naqd fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\ karya Nu>r al-Di>n ‘Itr. Sedang kitab hadis yang berkaitan

dengan wawasan dan keilmuan hadis adalah Us}u>l al-H{adi}s\; ‘Ulu>muhu wa

Mus}t}alah}uh karya Muh}ammad ‘Ajja>j al-Khat}i>b, ‘Ilm al-H{adīs\ Ibn Taimiyyah, Taus\i>q

al-Sunnah fi> al-Qarn al-S|a>ni> al-Hijr karya Rif‘a>t Fauzi> ‘Abd Al-Mut}allib. Kitab yang

mengkaji tentang biografi periwayat dalam kerangka menilai kualitas periwayatan,
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diantaranya, Tahz\īb al-Kamāl al-Mizzī dan al-Jarh} wa al-Ta’dīl Abū H{ātim al-Rāzī,

Mi>za>n al-I‘tida>l karya al-Z|ahabi>, serta literatur yang berkaitan dengan sejarah, ilmu

Alquran dan tafsir.

4. Langkah-langkah Penelitian

Ada beberapa langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

Pertama, menginventarisir ayat-ayat yang berbicara tentang hak dan

kewajiban suami isteri, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan kedua tema

tersebut. Kedua, menginventarisir dan mengumpulkan hadis-hadis yang digunakan

dalam menafsirkan ayat-ayat tentang hak dan kewajiban suami isteri. Hadis-hadis

yang termuat dalam kitab tafsir tersebut disusun berdasarkan klasifikasi ayat hak

dan kewajiban suami isteri. Ketiga, metode takhrīj yang dapat menunjukkan letak

hadis dalam kitab sumber aslinya dengan menerangkan rangkaian sanad dan matan.80

Selanjutnya diikuti dengan kegiatan i'tibār al-sanad untuk melihat ada atau tidaknya

pendukung yang berstatus mutābi' atau syāhid.81 Keempat, melakukan kritik sanad

dan matan hadis serta menentukan kualitasnya. Kelima, menganalisis relevansi

antara hadis dengan ayat. Keenam, menyimpulkan hasil penelitian.

G. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

80Mengenai metode takhrīj al-H{adi>s\ ini dapat dilihat dilihat lebih jauh, misalnya, dalam
Mah}mūd al-T{ah}h}ān, Us}u>l al-Takhri>j wa Dira>sah al-Asa>ni>d, (Riyād}: Maktabah al-Ma'a>rif, 1991), h. 10,
35; Muh}ammad Abu> al-Lays\ al-Khayr A<badī, Takhri>j al-H{adi>s\; Nasy’atuh wa Manhajiyyatuh,
(Malaysia: al-Jāmi‘ah al-Islāmiyyah al-‘Ālamiyyah, 1997), h. 5-10.

81Mutābi' adalah hadis yang periwayatnya diikuti oleh orang lain yang layak men-takhrīj
hadisnya. Orang lain itu meriwayatkan hadis itu dari guru periwayat pertama atau dari gurunya lagi
dengan lafal yang berdekatan. Sedangkan shāhid adalah hadis yang periwayatnya diikuti oleh orang
lain yang menerima dari sahabat lain dengan matan yang menyerupai hadis dalam lafal dan
maknanya, atau dalam maknanya saja. Selanjutnya lihat al-Khat}i>b, Us}u>l, h. 366; ‘Ali> Na>yif Biqa>i‘,
Dira>sah Asa>ni>d al-H{adi>s\ al-Syari>f, (Beiru>t: Da>r al-Basya>’ir al-Islāmiyyah, 2001), 117-118; Syuhudi,
Metodologi, 50-53.
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Sesuai dengan rumusan masalah sebelumnya, penelitian ini bertujuan untuk

mengungkap dua hal; pertama, kualitas hadis-hadis yang digunakan sebagai tafsir

atas hak dan kewajiban suami isteri dalam tafsir al-T{abari>. Kualitas hadis yang

mencakup sahih, hasan atau daif dengan menggunakan kritik sanad dan matan.

Kedua, relevansi hadis dengan ayat berkenaan dengan hadis yang menafsirkan ayat

hak dan kewajiban suami isteri.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup dua hal; pertama, secara akademis,

penelitian ini dilakukan sebagai salah satu bentuk upaya pengujian kritis terhadap

kualitas hadis-hadis yang terdapat dalam tafsir al-T{abari> terkait tafsir atas ayat hak

dan kewajiban suami isteri. Tafsir al-T{abari> merupakan tafsir bi al-ma’s\u>r atau tafsir

bi al-riwa>yat yang mendapat pujian banyak kalangan karena keluasan bahasannya,

keotentikannya dan kajian kebahasaannya. Disamping mengkaji kualitas hadis, fokus

penelitian ini juga berusaha mengungkapkan apakah hadis yang dijadikan rujukan

dalam menafsirkan ayat hak dan kewajiban suami isteri relevan digunakan. Hal ini

juga digunakan untuk menguji pandangan sebagian orang yang menilai bahwa kitab

tafsir klasik merupakan sumber utama adanya bias gender dalam Islam. Kedua,

secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam mengembangkan

pemikiran dan kajian hadis di Indonesia. Bagi masyarakat umum, kajian ini dapat

dijadikan landasan dan dasar bagaimana sesungguhnya kualitas hadis yang terdapat

dalam tafsir al-T{abari> sehingga dapat dijadikan pegangan ketika mengkaji kitab

tersebut terutama berkenaan dengan tema hak dan kewajiban suami isteri.

Disamping itu, dari segi teoritis, kajian ini diharapkan berkontribusi dalam

memberikan informasi mengenai teori relevansi hadis dengan ayat.
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H. Garis-garis Besar Isi

Adapun garis-garis besar isi dalam disertasi ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama, pendahuluan yang memuat tentang sebab dan langkah-langkah

yang akan dilakukan dalam penelitian. Bab ini mencakup latar belakang masalah,

rumusan masalah, definisi operasional dan ruang lingkup pembahasan, kajian

pustaka, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian,

serta garis-garis besar isi penelitian.

Bab kedua, membahas kajian teoritis yang memuat sejumlah rambu dan

kaidah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini akan dibahas metode

kritik hadis yang meliputi kritik sanad dan matan. Selain itu juga akan diuraikan

teori relevansi penafsiran.

Bab ketiga, mengelaborasi berbagai aspek berkenaan dengan al-T{abari> dan

tafsirnya yang mencakup karakteristik tafsir al-T{abari>. Bahasan ini memuat tentang

biografi al-T{abari>, metode penafsiran tafsir al-T{abari> dan sistematika penulisan

tafsir al-T{abari>. Bahasan selanjut terkait dengan klasifikasi ayat hak dan kewajiban

suami isteri.

Bab keempat, memuat hasil penelitian berkenaan dengan kualitas hadis hak

dan kewajiban suami isteri dalam tafsir al-T{abari>. Dalam bab ini, kajian hadis akan

hak dan kewajiban dibuat terpisah dalam masing-masing sub bab.

Bab kelima, mengkaji relevansi hadis dengan ayat. Hadis yang dikaji adalah

hadis maqbu>l yang merupakan tafsir atas ayat yang berbicara hak dan kewajiban

suami isteri. Bahasan relevansi mencakup tiga hal pokok, yakni: kualitas hadis, tafsir

al-Nabawi dan kandungan makna hadis dan ayat.

Bab keenam, penutup yang terdiri dari kesimpulan dan implikasi penelitian.
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BAB II

METODE KRITIK HADIS DAN TEORI RELEVANSI PENAFSIRAN

A. Metode Kritik Hadis

Untuk mengetahui kesahihan suatu hadis, ulama melakukan kajian pada dua

aspek penting dalam hadis yakni sanad dan matan. Sanad adalah jalan yang

menghubungkan pada matan. Dalam konteks ini, istilah tersebut kadang disamakan

dengan isna>d yang berarti seluruh rangkaian periwayat yang menghubungkan hadis

pada sumber berita. Sedang matan adalah materi hadis yang mengandung makna.1

Antara keduanya tidak dapat dipisahkan. Sebuah matan tanpa disertai rangkaian

jalur periwayatan maka tidak dapat disebut hadis. Begitu pula sebaliknya, rangkaian

sanad tanpa adanya matan tidak mengandung arti apa pun. Karenanya, kedua hal

tersebut mutlak ada dalam sebuah hadis.

Dalam sejarahnya, para al-khulafa> al-rasyidu>n Abu> Bakar al-S{iddi>q, ‘Umar

bin Khat}t}a>b, ‘Us\ma>n bin Affa>n dan ‘Ali> bin Abi> T{a>lib telah melakukan langkah awal

kritik sanad dalam bentuk kehati-hatian dalam menerima hadis. Tiga khalifah

pertama, misalnya, perlu meminta kesaksian sahabat lain dalam menerima riwayat

sementara yang terakhir menuntut adanya sumpah pada periwayat.2

Apa yang dilakukan para khalifah tersebut merupakan salah satu upaya untuk

menjamin kebenaran berita yang disandarkan pada Nabi saw. Kritik terhadap

periwayat yang bukan merupakan bagian dari matan disebut dengan kritik eksternal.

1Ah}mad ‘Umar Hāsyim, Qawa>‘id Us}u>l al-H{adis\ (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 21-22.
2Sikap para khalifah berkenaan dengan kehati-hatian dalam menerima dan meriwayatkan

hadis, termuat dalam berbagai kitab hadis. Mengenai riwayat tersebut dapat dilihat, ‘Ajjāj al-Khat}i>b,
Us}u>l al-H{adi>s\ ‘Ulu>muh wa Mus}t}alah}uh (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1989), h. 89-90. Lihat juga, Muh}ammad
ibn Muh}ammad Abū Zahw, al-H{adi>s\ wa al-Muh}addis\u>n (t.t.: Da>r al-Fikr al-‘Arabi>, t.th.), h. 66-71.
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Disamping adanya kritik eksternal, sejumlah sahabat lain juga melakukan kritik

internal dalam bentuk kritik atas materi yang diriwayatkan oleh sahabat lainnya.

‘A<isyah, misalnya, mengkritik materi hadis yang disampaikan Abu> Hurairah

berkenaan dengan puasa bagi orang yang junub. Diriwayatkan dari Abu> Hurairah

bahwa Nabi saw. bersabda:

مْ صُ يَ َال فَ بٌ نُ جُ وَ هُ وَ حَ بْ الصُّ كَ رَ دْ أَ نْ مَ 
Artinya:

Barangsiapa yang memasuki waktu subuh dalam keadaan junub maka tidak
akan sah puasanya.

Hadis di atas disampaikan Abu> Hurairah dalam rangka memberi fatwa

kepada sahabat lain. Namun ketika didengar oleh ‘A<isyah dan Ummu Salamah,

keduanya mengkritik dan menyebutkan hadis fi’liah berikut:

مُ وْ صُ يَ وَ لُ سِ تَ غْ يَـ ُمثَّ هِ لِ هْ أَ نْ مِ بٌ نُ جُ وَ هُ وَ رُ جْ لفَ اْ هُ كُ ِر دْ يُ انَ كَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ نَّ أَ 
Artinya:

Bahwasanya Rasulullah saw. memasuki waktu fajar dalam keadaan junub
[sebab berhubungan] dengan isterinya, beliau lantas mandi dan berpuasa.

Abu> Hurairah pun akhirnya mengikuti apa yang disampaikan oleh kedua istri

Nabi saw. tersebut dan menyatakan bahwa umm al-mu’mini>n lebih mengetahui

mengenai hal ini dibandingkan yang lain.3

Sesudah berlalunya masa sahabat, para ulama hadis mulai memfokuskan

penilaian pada personal periwayat hadis dan materi hadis yang disampaikan. Periode

ini memunculkan sejumlah adagium mengenai arti penting sanad dalam periwayatan

hadis. Dalam hal ini, ungkapan yang begitu familiar dari Ibn Muba>rak (w. 181),

misalnya, mengatakan:

اءَ ا شَـ مَ اءَ شَ نْ مَ الَ قَ لَ ادُ نَ سْ اإلِ الَ وْ لَ وَ نِ يْ الدِّ نَ مِ ادُ نَ سْ ْإلِ اَ 

3Abu> Zahw, op. cit., h. 155.
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Artinya:

Isna>d adalah bagian dari pada agama, kalau tidak ada isna>d niscaya setiap
orang akan mengatakan apa yang ia mau katakan.

Atau perkataan Ibn Si>ri>n (w. 110) yang mengatakan4:

هُ وْ ذُ خُ أْ تَ نْ مَّ وا عَ رُ ظُ نْ فاَ نٌ يْ دِ يثَ دِ ا احلَْ ذَ هَ نَّ إِ 
Artinya:

Sesungguhnya hadis adalah bagian dari agama maka berhati-hatilah dari siapa
kalian mengambil agama kalian.

Menurut Kamaruddin, para ulama dari awal hingga abad ketiga hijriah belum

mendefinisikan secara eksplisit kriteria hadis yang dinilai sahih. Pada masa itu,

ulama hanya menyebutkan sejumlah kriteria berkenaan dengan kualitas dan karakter

periwayat yang menentukan diterima dan ditalaknya riwayat mereka. Al-Sya>fi‘i> (w.

204 H) yang kemudian menyatakan secara tegas syarat minimal riwayat dapat

dijadikan hujah yakni apabila memiliki isna>d yang tidak terputus sampai kepada

Nabi.5 Bersamaan dengan itu, al-Sya>fi‘i> menyebutkan sejumlah kualifikasi

periwayat yang dapat diterima riwayatnya, yakni: (1) harus terpercaya agamanya;

(2) harus jujur dalam bicara; (3) harus memahami hadis yang diriwayatkan,

mengetahui lafal yang bisa mengubah makna hadis dan menyampaikan hadis sesuai

dengan lafalnya tidak secara maknawi; (4) harus hafal hadis jika meriwayatkan

berdasarkan hafalan atau menjaga catatannya apabila menyampaikan dari

catatannya; (5) riwayatnya harus sesuai dengan riwayat mereka yang dikenal

memiliki tingkat akurasi hafalan yang tinggi, apabila mereka juga turut

meriwayatkan hadis yang sama; (6) terbebas dari sifat seorang periwayat mudallis

4‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abu> H{a>tim al-Ra>zi>, Kita>b al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, juz 2, (Beiru>t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1952/1371), h. 15-16.

5Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Jakarta: Hikmah,
2009), h. 16-17.



43

(meriwayatkan dari orang yang ia pernah berjumpa namun tidak pernah mendengar

riwayat darinya) atau meriwayatkan hadis dari Nabi yang riwayatnya bertentangan

dengan riwayat banyak periwayat s\iqah.6

Meski berbagai persyaratan yang dikemukakan al-Sya>fi‘i> tersebut lebih

menekankan pada kapasitas periwayat dan cara meriwayatkannya yang berarti

terkait dengan sanad, namun bukan berarti perhatian terhadap matan diabaikan.

Dalam hal ini, ia menyebutkan sejumlah syarat terkait matan, yakni: riwayat harus

disampaikan secara tekstual dan tidak maknawi, riwayat tersebut harus sesuai

dengan riwayat para periwayat yang kuat hafalannya dan riwayatnya tidak

bertentangan dengan para periwayat s\iqah. Dengan demikian, apa yang diusulkan al-

Sya>fi‘i> tersebut telah mencakup kriteria kesahihan sanad dan matan.

Sejak masa Ibn al-S{alāh} (w. 643), kriteria kesahihan hadis baru terumuskan

secara jelas dan komprehensif. Para ulama belakang banyak mengutip dan mengikuti

kriteria yang telah ditetapkannya. Menurut Ibn al-S}ala>h{, hadis sahih adalah:

َال ا وَ اذً شَ نُ وْ كُ يَ الَ وَ اهُ هَ تَـ نْ مُ ىلَ إِ طِ ابِ الضَّ لِ دْ لعَ اْ نِ عَ طِ ابِ الضَّ لِ دْ لعَ اْ لِ قْ نَـ بِ هُ ادُ نَ سْ إِ لُ صِ تَّ ي يَـ ذِ الَّ دُ نَ سْ مُ الْ ثُ يْ دِ حلَْ اَ 
7الً لَّ عَ مُ 

Artinya:

Hadis musnad (hadis yang disandarkan kepada Nabi saw.) adalah hadis yang
bersambung sanadnya, diriwayatkan dari periwayat yang ‘a>dil lagi d}a>bit} yang
berasal dari periwayat ‘a>dil serta d}a>bit} lainnya hingga akhir sanad dan tidak
ditemukan sya>z\ (kejanggalan) serta ‘illah (cacat).

Berdasarkan pengertian di atas, suatu hadis dinilai sahih apabila memenuhi

lima kriteria, yakni: (1) sanadnya bersambung; (2) periwayatnya ‘a>dil; (3)

6Muh}ammad ibn Idri>s al-Sya>fi‘i>, al-Risa>lah, ditah}qi>q oleh Ah}mad Muh}ammad Sya>kir,
(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 370.

7‘Us\ma>n ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Syaharzauri> Ibn S{ala>h}, ‘Ulu>m al-H}adi>s\ li Ibn S{ala>h}, ditah}qi>q
dan disyarh} oleh Nu>r al-Di>n ‘Itr (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1986), h. 11.
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periwayatnya d}a>bit}; (4) tidak terdapat sya>z\ dan (5) tidak terdapat ‘illah. Kelima

kriteria tersebut merupakan kriteria kesahihan sanad sedang dua kriteria terakhir

yakni sya>z\ dan ‘illah dikhususkan pada kesahihan matan.8

Demikianlah upaya ulama dalam menyeleksi dan menilai kualitas hadis

dengan menekankan aspek sanad dan matan. Berikut ini akan dipaparkan penjelasan

terkait metode kritik hadis pada kedua aspeknya.

1. Metode Kritik Sanad

Sebagaimana diungkapkan di atas, salah satu aspek yang dikaji dalam menilai

kesahihan hadis adalah aspek sanad. Dalam hal ini, kesahihan sanad sangat

menentukan sahihnya hadis. Seperti persyaratan yang harus dipenuhi hadis sahih,

kesahihan sanad pun memiliki lima kriteria yang telah dirumuskan Ibn S}ala>h{ di atas,

yakni: (1) sanadnya bersambung; (2) periwayat yang ‘ādil; (3) periwayat yang d}a>bit};

(4) tidak terdapat syaz\; (5) tidak terdapat ‘illah.9 Dengan demikian dapat dikatakan

bahwa kesahihan sanad diketahui dengan mengkaji kelima kriteria tersebut. Berikut

adalah uraian masing-masing kriteria.

a. Ketersambungan sanad

Hal ini mengandung arti bahwa setiap periwayat telah menerima hadis dari

periwayat di atasnya hingga sampai pada pengucapnya. Dengan demikian, hadis

yang terputus sanadnya seperti mursal, munqat}i‘, mu‘d}al, dan lainnya dengan segala

macam bentuk keterputusan sanad tidak termasuk dalam kategori hadis sahih.

Dalam hal ketersambungan sanad (terutama periwayatan dengan metode ‘an‘anah),

8Rajab, Kaidah Kesahihan Matan Hadis (Yogyakarta: Grha Guru, 2011), h. 2.
9Demikian yang dijelaskan Nur ‘Itr dalam upayanya mentah}qi>q pengertian hadis sahih yang

dikemukakan oleh Ibn S}ala>h}. Lihat, Ibn S}ala>h}, op. cit., h. 12.
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antara al-Bukha>ri> dan Muslim terjadi perbedaan kriteria. Al-Bukha>ri> mensyaratkan

adanya pertemuan antara guru dan murid sedang Muslim hanya mencukupkan syarat

kemungkinan adanya pertemuan keduanya.10 Dengan kriteria inilah para ulama

kemudian menilai kualitas hadis riwayat al-Bukha>ri> lebih tinggi dibandingkan

Muslim karena ketatnya dalam periwayatan.11

Berkenaan dengan kegiatan yang mesti dilakukan untuk meneliti

ketersambungan sanad hadis, ulama biasanya melakukan kegiatan berikut:

1) Mencatat semua nama periwayat dalam sanad yang diteliti;

2) Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat:

a) Melalui kitab-kitab rija>l al-h}adi>s\, misalnya kitab Tahz\i>b al-Tahz\i>b

karya Ibn H}ajar al-‘Asqala>ni>

b) Dengan maksud untuk mengetahui:

(1) apakah setiap periwayat dalam sanad itu dikenal sebagai orang

yang ‘a>dil dan d}a>bit}, serta suka melakukan penyembunyian

cacat (tadli>s);

(2) apakah antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat

dalam sanad itu terdapat hubungan: (1) kesezamanan pada masa

hidupnya; dan (2) guru-murid dalam periwayatan hadis;

c) Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat

dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-

10‘Ajja>j al-Khat}i>b, op. cit., h. 316.
11Menurut Abū Zahw, ada dua hal yang menunjukkan keunggulan sahih al-Bukha>ri> dibanding

Muslim. Pertama, pernyataan dan kesaksian ulama hadis seperti Ibn H}ajar dari al-Nasa>’i> yang
menyatakan bahwa kitab al-Bukha>ri> lebih baik dari Muslim. Kedua, syarat utama hadis sahih berupa
ketersambungan sanad, kekuatan hafalan para periwayat dan terhindarnya dari syāż dan ‘illah lebih
banyak dimiliki al-Bukha>ri> dibanding Muslim. Lihat, Abū Zahw, op. cit., h. 389-390. Lihat, Ah}mad
‘Umar Ha>syim, op. cit., h. 62.



46

kata yang terpakai berupa h}addas\ani>, h}addas\ana>, akhbarana>, ‘an,

anna>, atau kata-kata lainnya.

Sehingga, suatu sanad hadis baru dapat dinyatakan bersambung apabila:

1) Seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar s\iqat (‘a>dil dan d}a>bit});

2) Antara masing-masing periwayat dengan periwayat terdekat

sebelumnya dalam sanad itu benar-benar telah terjadi hubungan

periwayatan hadis secara sah menurut ketentuan tah}ammul wa ada>’ al-

h}adi>s\ (penerimaan dan penyampaian hadis). Untuk itu, Syuhudi

menetapkan kaidah minor hadis bersambung adalah muttas}il dan

marfu>‘.12 Dengan pengertian ini, hadis mauqu>f (disandarkan pada

sahabat) dan maqtu>’ (disandarkan pada ta>bi‘i>n) tidak masuk dalam

kategori hadis dengan sanad bersambung.

Terkait lafal yang digunakan dalam periwayatan hadis, secara umum, ulama

menggunakan dua lafal, yakni:

1) Lafal yang digunakan untuk menunjukkan penerimaan langsung

seorang periwayat dari gurunya. Seperti lafal: أخربنا\حدثنا \مسعت 

2) Lafal yang tidak menunjukkan secara pasti bahwa periwayat tersebut

mendengar langsung dari gurunya, misalnya أنّ  atau Untuk kedua .عن

lafal ini, ulama menetapkan syarat tambahan, yaitu bahwa periwayat

tersebut bukanlah seorang mudallis (menyembunyikan informasi), harus

terbukti adanya kesezamanan (mu‘a>s}arah) atau perjumpaan (al-liqa>).13

12M. Syuhudi Ismail, Kaidah Kesahihan Sanad Hadis: Telaah Kritis dan Tinjauan dengan
Pendekatan Ilmu Sejarah (Cet. III; Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 132-133.

13Baso Midong, Kualitas Hadis dalam Kitab Tafsir An-Nur Karya T.M. Hasbi Ash-
Shiddieqy (Makassar: YAPMA, 2007), h. 40.
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Berdasarkan uraian di atas, hal yang perlu dikaji dalam ketersambungan

sanad mencakup biografi periwayat terkait dengan ke‘ada>lah, ked}a>bit}an, hubungan

guru dan murid serta kemungkinannya hidup sezaman. Selain itu, perlu juga diteliti

lafal yang digunakan dalam setiap periwayatan. Karena terkadang keterputusan

sanad bersembunyi di balik lafal yang digunakan periwayat terutama mereka yang

dinilai mudallis.

b. Ke‘a>dilan periwayat

‘Ādil dalam pengertian ini adalah sifat yang melekat pada diri periwayat yang

membawanya kepada takwa, menjauhi hal-hal yang dilarang dan sesuatu yang dapat

menggugurkan muru>’ahnya di depan manusia. Dengan demikian, hadis maud}u>‘ dan

daif yang disebabkan periwayat tertuduh fasik, tidak terhormat dan lainnya tidak

termasuk dalam kategori hadis sahih. Adapun syarat ke‘a>dilan periwayat adalah: (1)

Islam; (2) balig; (3) berakal; (4) takwa; (5) menjaga muru>’ah.14

Sementara itu, dengan mengkaji berbagai kriteria ke‘a>dilan, Syuhudi

memformulasinya menjadi empat macam, yakni; (1) beragama Islam; (2) mukallaf;

(3) melaksanakan ketentuan agama; dan (4) memelihara muru>’ah.15 Menurutnya,

syarat balig dan berakal dapat diringkas dengan menyebutkan istilah mukalaf.

Sedang syarat takwa dimasukkan dalam syarat ‘melaksanakan ketentuan agama’.

Dengan istilah terakhir, segala sesuatu yang disyaratkan ulama mengenai periwayat

‘a>dil berupa: takwa, teguh dalam agama, tidak berbuat bid’ah, tidak berbuat fasik,

baik akhlak, semuanya termuat dalam pengertian tersebut.16

14Nu>r al-Di>n ‘Itr, Manhaj al-Naqd fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s (Beiru>t: Da>r al-Fikr, 1988), h. 79.
15M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h.

67.
16Idem., Kaidah, h. 136-137.
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Diantara perilaku atau keadaan yang sangat merusak sifat ke‘a>dilan

periwayat adalah: (1) suka berdusta (al-ka>z\ib); (2) tertuduh telah berdusta (al-

tuhmah bi al-kaz\ib); (3) berbuat atau berkata fasik tetapi belum menjadikannya kafir

(al-fisq); (4) tidak dikenal jelas pribadi dan keadaan diri orang itu sebagai periwayat

hadis (al-jaha>lah); (5) berbuat bid’ah yang mengarah kepada fasik, tetapi belum

menjadikannya kafir (al-bid’ah).17 Dari kelima butir tersebut, butir-butir yang

disebutkan terdahulu lebih berat dari yang disebutkan belakangan.

Menurut Syuhudi, secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan

ke’a>dilan periwayat hadis berdasarkan:

1) Popularitas keutamaan periwayat di kalangan ulama hadis; periwayat yang

terkenal keutamaan pribadinya, misalnya Ma>lik ibn Anas dan Sufya>n al-

S|auri>, tidak lagi diragukan ke‘a>dilannya;

2) Penilaian dari para kritikus periwayat hadis; penilaian ini berisi

pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat;

3) Penerapan kaidah al-jarh} wa al-ta‘di>l; cara ini ditempuh, bila para kritikus

periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat

tertentu.18

Jadi, penetapan ke‘a>dilan periwayat diperlukan kesaksian dari ulama, dalam

hal ini ulama ahli kritik periwayat hadis.

c. Ked}a>bit}an periwayat

D}a>bit} berarti periwayat hafal hadis yang diriwayatkannya baik melalui

hafalan maupun melalui kitab serta mampu menyampaikannya kembali. Kategori ini

17Idem., Metodologi, h. 69.
18Idem., Kaidah, h. 139.
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menafikan periwayat yang pelupa dan lalai dalam proses periwayatan. 19 Ulama

membagi istilah d}abt} menjadi dua macam, yakni d}abt} al-s}adr dan d}abt} al-kita>b.

Yang dimaksud dengan periwayat d}abt} s}adr adalah dapat menghafal dan menjaga

hafalannya kemudian mampu menyampaikannya kapan saja sesuai dengan apa yang

ia dengar dari gurunya. Sedang d}abt} al-kita>b ialah periwayat yang mampu menjaga

kitabnya dari kesalahan terkait apa yang ia dengar dari gurunya atau banyak guru,

atau mampu memperbaiki kesalahan yang ia dengar dengan membandingkan pada

sumber yang lebih kuat, serta mampu menjaga kitabnya dari orang yang hendak

mengubah hadisnya.20

Selain pembagian ked}a>bit}an di atas, Syuhudi lebih merinci ked}a>bit }an

periwayat menjadi d}abt} dan ta>mm al-d}abt}. Menurutnya, periwayat d}a>bit} (tanpa

tambahan ta>mm) adalah mereka yang hafal secara sempurna hadis yang diterimanya

dan mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu kepada orang lain.

Sedang ta>mm al-d}abt} (d}a>bit} plus), adalah mereka yang hafal dengan sempurna hadis

yang diterimanya, mampu menyampaikan dengan baik hadis yang dihafalnya itu

kepada orang lain dan paham dengan baik hadis yang dihafalnya itu.21 Dengan

demikian, perbedaan antara periwayat d}a>bit} dan ta>mm al-d}abt} terletak pada

pemahaman periwayat terhadap hadis yang ia riwayatkan.

Sedang Ah}mad ‘Umar Ha>syim, membagi ked}a>bit}an periwayat menjadi tiga

tingkatan. Pertama, tingkat sempurna ked}a>bit}an yang disebut d}abt} ta>mm, kedua,

tingkat menengah disebut d}abt } yang tingkatnya berada di bawah d}abt} ta>mm dan

19Nu>r al-Di>n ‘Itr, op. cit., h. 242.
20‘Amr ‘Abd al-Mun‘im Sali>m, Taisi>r ‘Ulu>m al-H{adi>s\ li al-Mubtadi’i>n (Kairo: Da>r al-D{iya>,

2000), h. 15.
21Syuhudi, Kaidah, h. 143.
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ketiga, tingkat terendah yang derajatnya berada di bawah kedua kategori

sebelumnya. Periwayat yang memiliki d}abt} ta>mm hadisnya dinilai sahih sedang

periwayat menengah dan terendah hadisnya dinilai hasan.22

Sementara itu, Syuhudi menetapkan cara untuk mengetahui ked}a>bit}an

seorang periwayat, yakni:

1) Berdasarkan kesaksian ulama.

2) Berdasarkan kesesuaian riwayatnya dengan riwayat yang disampaikan

oleh periwayat lain yang telah dikenal ked}a>bit}annya. Tingkat

kesesuaiannya mungkin hanya sampai ke tingkat makna atau mungkin ke

tingkat harfiah.

3) Apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia

masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang d}a>bit}. Tetapi apabila

kesalahan itu sering terjadi, maka periwayat yang bersangkutan tidak lagi

disebut sebagai periwayat d}a>bit}.23

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ke‘a>dilan dan ked}a>bit}an

periwayat diketahui berdasarkan penilaian para kritikus periwayat hadis. Kedua

kriteria tersebut dalam praktiknya sering digabungkan dan disebut kes\iqahan

periwayat. Penilaian s\iqah bagi periwayat menunjukkan kualitas akan ke‘a>dilan dan

ked}a>bit}annya. Untuk mengetahui kualitas periwayat dari segi ke‘a>dilan dan

ked}a>bit}annya, para ulama menggunakan ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l.

Kata al-jarh} itu sendiri terambil dari akar kata jarah}a-yajrah}u-jarh}an, yang

berarti melukai dengan senjata (as\s\ara fi>hi bi al-sila>h}) atau melukai dengan

22Ah}mad ‘Umar Ha>syim, op. cit., h. 41.
23Syuhudi, Kaidah, h. 142.
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perkataan seperti mencaci maki (jarah}ahu bi lisa>nih: syatamah).24 Menurut istilah

ilmu hadis, kata al-jarh} berarti celaan terhadap periwayat hadis yang dapat

menghilangkan sifat ke‘a>dilan dan ked}a>bit}annya.25

Sedang kata al-ta‘di>l, menurut bahasa, adalah bentuk mas}dar dari kata kerja

‘addala-yu‘addilu-ta‘di>lan’ yang memiliki banyak arti, diantaranya adalah lurus,

memutuskan dengan benar, keadilan, dapat menjadi saksi, disucikan, rata atau sama,

tengah-tengah. Menurut Sa‘i>d ibn Zubair, al-‘adl memiliki empat makna, yakni adil

dalam hukum, fidyah, adil dalam syirik, adil dalam cinta dan jimak.26 Menurut

istilah ilmu hadis, kata al-ta‘di>l berarti mengungkap sifat bersih yang ada pada diri

periwayat dan menilainya sebagai periwayat yang ‘a>dil dan d}a>bit}.27

Berdasarkan makna kata tersebut, kritikus hadis disebut dengan al-ja>rih} dan

al-mu‘addil sedang ilmunya disebut dengan ilmu al-jarh} wa al-ta‘di>l. Ilmu  ini dinilai

penting sebagai alat ukur bagi periwayat hadis apakah hadis yang diriwayatkannya

dapat diterima atau ditolak. Apabila unsur ta‘di>l lebih dominan dibanding tajri>h}

maka riwayatnya dapat diterima. Sebaliknya, apabila ukuran tajri>h}nya lebih berat

dari ta‘di>l maka ditolak riwayatnya. Karena nilai pentingnya dalam kesahihan

periwayatan, ulama begitu memperhatikan ilmu ini.28

Objek kajian al-jarh} wa al-ta‘di>l tidak lepas dari tiga unsur penting yang

terkandung di dalamnya, yakni; al-ja>rih}/al-mu‘addil, al-majru>h} ‘alaih/al-mu‘addal

dan alfa>z} al-jarh}. Kritik terhadap periwayat hadis dengan menggunakan lafal tertentu

24Ibn Manz}u>r, Lisa>n al-‘Arab, juz 1 (Kairo: Da>r al-Ma‘a>rif, t.th.), h. 586.
25Nu>r al-Di>n ‘Itr, op. cit., h. 92.
26Ibn Manz}u>r, op. cit., juz 4, h. 2838-2839.
27Nu>r al-Di>n ‘Itr, loc. cit.
28Ibid., h. 92.



52

sangat tergantung kepada pribadi kritikus yang menilai. Dengan demikian,

dimungkinkan adanya perbedaan penilaian disebabkan perbedaan lafal yang

digunakan kritikus. Lebih jauh lagi, hal tersebut dapat berdampak pada kualitas

hadis yang tengah diteliti. Karenanya, dalam kajian al-jarh} wa al-ta‘di>l, penelitian

tidak hanya difokuskan pada periwayat yang dikritik dengan lafal yang

menyertainya namun juga mempertimbangkan siapa yang mengemukakan kritikan

tersebut. Dalam hal ini, para kritikus hadis dikategorikan dalam tiga klasifikasi,

yakni: muta‘anit (ketat dalam mengkritik periwayat) seperti Abu> H{a>tim, al-Nasa>’i>,

Ibn Ma‘i>n, Abu> H{asan al-Qat}t}a>n, Yah}ya> ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n, Ibn H{ibba>n,

mutasa>mmih} (longgar dalam mengkritik periwayat)  seperti al-Tirmiz\i> dan al-H{a>kim

dan mu‘tadil (moderat dalam mengkritik periwayat) seperti Ah}mad, al-Da>rqut}ni> dan

Ibn ‘Adi>.29

Penilaian yang datang dari kritikus yang ketat akan diperlakukan berbeda

dengan yang longgar dan moderat atau sebaliknya. Penilaian positif (ta‘di>l) yang

datang dari kritikus ketat dapat diperpegangi dengan lebih kuat dibanding yang

datang dari kritikus moderat apalagi longgar. Sebaliknya, penilaian negatif (tajri>h})

yang datang dari kritikus ketat maka harus dirujuk pada penilaian kritikus lainnya.

Apabila penilaian tersebut sejalan dengan yang lain maka dapat diterima namun jika

tidak maka yang diterima adalah kritikus yang memberikan argumen kritiknya.30

Dengan adanya perbedaan sikap dan sifat kritikus dalam memberikan penilaian

29Z}afar Ah}mad al-‘Us\ma>ni al-Taha>nawi>, Qawa>‘id fi> ‘Ulu>m al-H{adi>s\ (Cet. V; Riya>d}: al-
‘Abikan, 1984 M/1404 H), h. 188. Lihat, Syams al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad al-Żahabi>, “Żikr man
Yu‘tamad Qauluh fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l,” dalam Muh}ammad al-Fatta>h} Abu> Guddah, Qawa>‘id fi> al-
Jarh} wa al-Ta‘di>l (Cet. V; Kairo: t.p., 1984 M/1404 H), h. 158-159. Lihat,  Muh}ammad ibn ‘Abd al-
Rah}ma>n al-Sakhawi>, “al-Mutakallimu>n fi> al-Rija>l,” dalam Muh}ammad al-Fatta>h} Abu> Guddah, ibid.,
h. 132-137.

30Ibid., h. 179, 189.
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terhadap seorang periwayat maka sangat dimungkinkan seorang periwayat yang

sama mendapat penilaian berbeda dari para kritikus.

Dalam hal terjadinya kontradiksi diantara para kritikus ketika mengkritik

seorang periwayat, ulama hadis telah merumuskan ketentuan yang dapat digunakan

untuk menyelesaikan problem tersebut. Diantara ketentuannya adalah:

a) Kritik yang berisi positif lebih didahulukan dibanding yang negatif (al-

ta‘di>l muqaadddam ‘ala> al-tajri>h}). Alasannya, karena sifat asal periwayat

adalah terpuji. Pendapat ini dikemukakan antara lain oleh al-Nasa>’i>.

b) Kritik yang berisi negatif harus didahulukan terhadap kritik yang berisi

positif (al-jarh} muqaddam ‘ala> al-ta‘di>l). Alasannya, (a) ulama yang

mengemukakan kritik negatif lebih mengetahui keadaan periwayat yang

dikritiknya daripada ulama yang menilai positif; dan (b) yang dijadikan

dasar oleh ulama untuk memuji periwayat hadis adalah persangkaan baik

semata. Pendapat ini didukung oleh umumnya ulama hadis, fiqh dan us}u>l

al-fiqh.31

c) Kritik yang berisi negatif terhadap periwayat didahulukan terhadap kritik

yang berisi positif, dengan syarat-syarat; (a) ulama yang mengemukakan

kritik negatif telah dikenal benar-benar mengetahui pribadi periwayat

yang dikritiknya. (b) kritik negatif yang dikemukakan haruslah

didasarkan pada argumen-argumen yang kuat, yakni dijelaskan sebab-

31Al-Subki> ketika mengomentari kaidah tersebut dengan mengatakan bahwa yang benar
adalah periwayat yang telah dipastikan ketokohan dan keadilannya, banyak orang memuji dan menilai
baik namun sedikit yang menilainya cacat maka tidak layak ia dinilai cacat hanya dengan penilai
seseorang yang boleh jadi muncul karena fanatisme mazhab. Kalau tidak demikian, maka tidak ada
seorang periwayat pun yang terlepas dari kritik. Karena setiap tokoh selalu saja ada yang mencelanya.
‘Abd al-Wahha>b ibn ‘Ali> al-Subki>, Qa>‘idah fi> al-Jarh} wa al-Ta‘di>l (Kairo: t.p., 1984 M/1404 H), h. 13.
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sebab yang menjadikan periwayat yang bersangkutan tercela

kualitasnya.32

Dari ketiga rumusan di atas, penulis berpandangan bahwa al-tajri>h} tetap

dapat didahulukan atas al-ta‘di>l sejauh mujarrih} (kritikus) menjelaskan rincian dan

sebab pentajri>h}annya. Selama hal tersebut tidak dilakukan maka penilaian al-ta‘di>l

lebih didahulukan dari al-tajri>h}.

Selain unsur al-ja>rih} (kritikus) dan mujarrih} ‘alaih (mereka yang dikritik),

bagian penting lainnya yang tidak dapat diabaikan dalam ilmu al-jarh} wa ta‘di>l

adalah lafal yang digunakan kritikus dalam mengkritik periwayat. Dalam hal ini,

lafal yang digunakan kritikus sangat menentukan kualitas periwayat meski ulama

telah menetapkan kategori tertentu bagi kritikus. Namun tetap saja lafal yang

digunakan dijadikan dasar dalam menilai periwayat. Berikut adalah salah satu

gambaran lafal yang digunakan ulama dalam menta‘di>l dan mentajri>h} periwayat

hadis. Disini, ada enam peringkat yang dimulai dari bahasan lafal al-ta‘di>l dan

diikuti dengan al-tajri>h }.  Urutan pertama menunjukkan lafal al-ta‘di>l tertinggi

hingga terendah. Bentuk lafal dengan peringkat keta‘di>lan tersebut adalah:

(1) Menggunakan ungkapan superlatif (muba>lagah), seperti, ‘aus\aqa’,

‘ad}bat}’ dan ‘as\bat’.

(2) Mengulang kata yang menunjukkan al-ta‘di>l, seperti, s\iqah s\iqah, s\iqah

s\abat, s\iqah h}ujjah, s\iqah h}a>fiz}, s\abat h}ujjah, s\abat h}a>fiz}, s\iqah mutqin.

(3) Satu ungkapan jenis al-ta‘di>l, seperti, s\iqah, mutqin, s\abat, h}ujjah, ‘adl,

h}a>fiz}, d}a>bit}.

32Syuhudi, Kaidah, h. 182. Arifuddin Ahmad, Paradigma Baru Memahami Hadis: Refleksi
Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail (Cet. II; Jakarta: MSCC, 2005), h. 91.
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(4) Kata ‘s}adu>q’, ‘mah}alluh al-s}idq’, la> ba’sa bih, laisa bihi ba’sun, s\iqah

insya> Allah, ma’mu>n, khiya>r, khiya>r al-khulq dan lainnya.

(5) Kata ‘syaikh’, jayyid al-h}adi>s\, h}asan al-h}adi>s\, s}adu>q si>’u al-h}ifz}, s}adu>q

yahim, s}adu>q lahu auha>m, s}adu>q yukht}i, s}adu>q tagayyar bi a>khirih,

s}adu>q rumiya bi al-tasyayyu‘.

(6) Kata ‘s}a>lih} al-h}adi>s\’, s}adu>q insya> Allah, arju> annahu la> ba’sa bih, ma>

a‘lam bihi> ba’sun, s}uwailih}, maqbu>l, laisa bi ba‘i>din min al-s}awa>b,

yurwa> h}adi>s\uh, yuktab h}adi>s\uh, dan lainnya.33

Status hadis dengan peringkat empat sampai enam, hadisnya hanya ditulis

dan dipandang sahih apabila bersesuaian dengan hadis dari periwayat d}a>bit} lainnya.

Hal ini disebabkan ungkapan tersebut tidak menunjukkan ked}a>bit}an periwayat.34

Lafal al-tajri>h} juga memiliki enam peringkat sebagaimana lafal al-ta‘di>l.

Berikut adalah bentuk lafal dan peringkatnya berdasarkan urutan al-tajri>h } teringan.

(1) Lafal yang mendekati kategori al-ta‘di>l, seperti, layyin al-h}adi>s\, kutiba

h}adi>s\uh, yunz}ar fi>hi i‘tiba>ran. Hadisnya dapat ditulis dan dijadikan

i‘tiba>r.

(2) Peringkat kedua dengan lafal, seperti, laisa bi quwa>. Hadisnya dapat

ditulis sebagai i‘tiba>r.

(3) Peringkat ketiga dengan lafal, seperti, d}a‘i>f al-h}adi>s\. Hadisnya tidak

dapat dijadikan hujah.

33Al-Taha>nawi>, op. cit., h. 242.
34Ibid., h. 250. Namun, menurut Abu> Guddah sebagaimana termuat dalam catatan kaki,

bahwa ungkapan tersebut tidak menunjukkan peringkat empat sampai enam hadisnya pasti daif. Ada
hadis hasan yang bisa dimasukkan dalam kategori peringkat tersebut. Lihat, ibid., h. 244.
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(4) Ungkapan ‘rudda h}adi>s\uh, raddu h}adi>s\uh, mardu>d al-h}adi>s\, d}a‘i>f jiddan,

wa>hin bi marrah, t}aruh}a h}adi>s\uh, mut}t}arah, mut}t}arah} al-h}adi>s\, irmi

bih, laisa bi syay, la> syai’a.

(5) Ungkapan ‘fula>n muttaham bi al-kaz\ib aw al-wad}‘u, sa>qit}, ha>lik, z\a>hib,

z\a>hib al-h}adi>s\, matru>k, matru>k al-h}adi>s\, taraku>h, fi>hi naz}r, la> yu‘tabar

h}adi>s\uh, laisa bi s\iqah, gair s\iqah wa la> ma’mu>n. lafal dengan peringkat

empat dan lima, hadisnya tidak dapat ditulis untuk i‘tiba>r dan sebagai

sya>hid.

(6) Peringkat ketercelaan tertinggi adalah ungkapan fula>n kaz\z\a>b, yakz\ib,

dajja>l, wad}d}a>‘, yad}a‘u, wad}a‘a h}adi>s\. Hadis peringkat ini tidak boleh

diriwayatkan kecuali jika disertai penjelasan mengenai status hadisnya.35

Uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa penilaian akan ke‘a>dilan dan

kes\iqahan periwayat sangat ditentukan oleh penilaian para kritikus hadis dan lafal

yang mereka gunakan. Karenanya, dalam meneliti kes\iqahan periwayat sangat

ditentukan oleh kejelian peneliti untuk mencermati dan mendalami sikap para

kritikus hadis terutama untuk periwayat yang diperselisihkan kes\iqahannya.

d. Tidak mengandung sya>z\

Ada tiga pendapat ulama mengenai maksud sya>z\. Pertama, periwayat yang

s\iqah berlawanan dengan periwayat yang lebih s\iqah. Kedua, menyendirinya

periwayat s\iqah secara mutlak. Ketiga, penyendirian periwayat secara mutlak dan

35Ibid., h. 251-253. Ulama berbeda-beda dalam menetapkan peringkat dan istilah yang
digunakan dalam mentajri>h } dan menta‘di>l periwayat. Ibn H{ajar, misalnya, membagi peringkat
periwayat dalam al-jarh} wa al-ta‘di>l kepada 12 macam yang merupakan gabungan dari al-jarh} dan al-
ta‘di>l. Dalam pembagian tersebut, ia meletakkan sahabat diperingkat pertama keta‘di>lan periwayat.
Lihat, S}ubh}i> al-S}a>lih}, op. cit., h. 137. Penjelasan dengan perbandingan lebih lengkap mengenai
beragam perbedaan peringkat al-jarh} wa al-ta‘di>l dari berbagai versi ulama dan istilah lafal yang
digunakan dapat dilihat, Syuhudi, Kaidah, h. 175-180.
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hadisnya ditolak oleh yang lain.36 Namun mayoritas berpandangan bahwa sya>z\

berarti adanya pertentangan antara periwayat yang s\iqah dengan periwayat yang

lebih s\iqah karena seseorang yang menyalahi periwayat yang lebih s\iqah baik dari

sisi kekuatan hafalan maupun banyaknya jumlah periwayat menunjukkan

keunggulannya.37

e. Tidak mengandung ‘illah

Artinya, hadis tersebut tidak mengandung ‘illah yang dapat mencacatkan

kesahihannya atau terbebas dari cacat tersembunyi dalam kesahihannya yang

nampak kasat mata sebagai hadis sahih. Dengan kategori ini maka hadis mu‘allal

tidak termasuk hadis sahih.38 Yang termasuk kategori mu‘allal adalah memursalkan

yang maus}u>l, memuttas}ilkan yang munqat}i‘ ataupun memarfu>‘kan yang mauqu>f atau

yang sejenisnya.39

Terkait kriteria sya>z\ dan ‘illah pada sanad, Syuhudi memberikan catatan

tersendiri. Menurutnya, penyebab utama terjadinya sya>z\ sanad hadis adalah karena

perbedaan tingkat ked}a>bit}an periwayat. Sekiranya unsur sanad bersambung atau

unsur periwayat bersifat d}a>bit} benar-benar terpenuhi, niscaya kesya>z\an sanad tidak

akan terjadi.40 Demikian halnya pada ‘illah, menurut Syuhudi, sekiranya unsur sanad

bersambung dan periwayat bersifat d}a>bit} dan atau ta>mm al-d}abt} benar-benar

terpenuhi, maka unsur terhindar dari ‘illah tidak perlu ditetapkan.41

36Jala>l al-Di>n ‘Abd al-Rahma>n bin Abi> Bakr al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi fi> Syarh} Taqri>b al-
Nawawi>, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1993/1414 H), h. 45.

37Nu>r al-Di>n ‘Itr, op. cit., h. 242.
38Ibid., h. 243.
39‘Ajjāj al-Khat}i>b, op. cit., h. 305.
40Syuhudi, op. cit., h. 150.
41Ibid., h. 155.



58

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sya>z\ dan ‘illah merupakan unsur

minor dari ketersambungan sanad dan ked}a>bit}an periwayat. Sekiranya dua unsur

kesahihan tersebut telah memenuhi persyaratan maksimal kesahihan hadis niscaya

sya>z\\ dan ‘illah tidak akan terjadi. Karenanya, penerapan kaidah ini menuntut

kejelian pengkaji dalam menilai kedua persyaratan tersebut sehingga sanad yang

bersya>z\ dan ber‘illah dapat terdeteksi.

Berdasarkan hal tersebut, ia berpandangan bahwa kaidah mayor kesahihan

sanad ada tiga yakni: (1) sanad bersambung; (2) periwayat bersifat ‘a>dil; dan (3)

periwayat bersifat d}a>bit } dan atau ta>mm al-d}abt}.42 Selama periwayat dinilai s\iqah dan

tidak terdapat pertentangan antara kritikus dalam menilai kes\iqahannya maka

diyakini tidak terdapat sya>z\ dan ‘illah pada sanadnya. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan kriteria kesahihan sanad tersebut.

Meski kelima kriteria kesahihan sanad tersebut terpenuhi, tidak secara

otomatis suatu hadis dapat dikatakan sahih. Dalam hal ini perlu adanya penelitian

lebih lanjut berkenaan dengan kesahihan matan. Berikut adalah penjelasan mengenai

kriteria kesahihan matan.

2. Metode Kritik Matan

Sebagaimana perumusan kriteria kesahihan sanad, pada mulanya para ulama

belum merumuskan secara jelas dan sistematis kriteria kesahihan matan. Untuk

mengetahui sahih tidaknya matan, al-Khat}i>b al-Bagda>di> (w. 463), misalnya,

menyebutkan sejumlah kriteria bagi matan yang maqbu>l (diterima), yakni: (a) tidak

bertentangan dengan akal sehat; (b) tidak bertentangan dengan hukum Alquran yang

telah muh}kam; (c) tidak bertentangan dengan hadis mutawa>tir; (d) tidak

42Syuhudi, Kaidah, h.155.
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bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu

(ulama salaf); (e) tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti; dan (f) tidak

bertentangan dengan hadis a>h}a>d yang kualitas kesahihannya lebih kuat.43

Selain itu, kesahihan matan dapat diketahui dengan mengetahui ciri atau

sifat dari hadis maud}u‘, yang diantaranya: (a) susunan kalimatnya rancu dan janggal;

(b) riwayat tersebut bertentangan dengan akal dan panca indera; (c) riwayatnya

mengandung ancaman yang besar untuk hal-hal kecil,44 (d) tidak terdapat dalam

kitab-kitab hadis, (e) bertentangan dengan Alquran, hadis mutawa>tir atau ijma’ yang

tidak mungkin untuk dikompromikan.45

Apa yang dikemukakan para ulama di atas berkenaan dengan kriteria hadis

maqbu>l dan ciri-ciri hadis maud}u>‘, tidak jauh berbeda dengan kriteria atau tolok

ukur yang digunakan sejumlah ulama hadis belakang dalam mengidentifikasi

kesahihan matan. Al-Adlabi>, misalnya, menyebutkan empat tolok ukur penelitian

matan, yakni: (a) tidak bertentangan dengan petunjuk Alquran; (b) tidak

bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; (c) tidak bertentangan dengan akal yang

sehat, indera, dan sejarah; dan (d) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri

sabda kenabian.46

Salah satu contoh yang dikemukakan al-Adlabi> berkenaan dengan matan

hadis yang bertentangan dengan fakta sejarah adalah hadis riwayat al-Bukha>ri> yang

43Abu> Bakar Ah}mad bin ‘Ali> Sabit al-Khat}i>b al-Bagda>di>, al-Kifa>yah fi> ‘Ilm al-Riwa>yah
(Mesir: Mat}ba‘ah al-Sa‘a>dah, 1972), h. 206-207.

44S}ubh}i S}a>lih}, ‘Ulu>m al-Hadi>s\ wa Mus}t}alah}uh (Cet. XVII; Beiru>t:  Da>r al-‘Ilm lil Mala>yi>n,
1959), h. 264-266.

45Nu>r al-Di>n ‘Itr, op. cit., h. 312-315.
46S}ala>h} al-Di>n ibn Ah}mad al-Adlabi>, Manhaj Naqd al-Matan (Beiru>t: Da>r al-Afaq al-Jadi>dah,

1983 M/1403 H), h. 238.
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bercerita tentang penanggalan Isra Mikraj Nabi saw. Hadis tersebut diriwayatkan

oleh Anas ibn Ma>lik dan berbunyi:

َلَة أُْسرَِى ِبَرُسوِل اللَِّه … ْعُت اْبَن َماِلٍك يـَُقوُل لَيـْ -صلى اهللا عليه وسلم -َعْن َشرِيِك ْبِن َعْبِد اللَِّه أَنَُّه قَاَل مسَِ
…ٍر قـَْبَل أَْن يُوَحى إِلَْيِه َوْهَو نَائٌِم ِىف اْلَمْسِجِد احلَْرَاِم ِمْن َمْسِجِد اْلَكْعَبِة أَنَُّه َجاَءُه َثالَثَُة نـَفَ 

Artinya:

…Dari Syarik ibn ‘Abdullah bahwa ia berkata, saya mendengar Ibn Malik
berkata, “Tatkala Rasulullah diisra’kan dari masjid Ka’bah, beliau didatangi
tiga orang-yang ketika itu beliau belum menerima wahyu- ketika beliau tidur
di masjid Haram… 47

Sebagaimana yang disepakati bahwa isra’ mikraj terjadi setelah Nabi saw.

diangkat menjadi rasul sekitar 10 tahun. Hal ini berbeda dengan riwayat al-Bukha>ri>

yang menyatakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sebelum kerasulan. Disepakati

pula bahwa kewajiban salat diperintahkan pada malam isra’ mikraj. Lantas apakah

kewajiban salat diperintahkan sebelum turunnya wahyu dan sebelum kenabian?48

Demikian salah satu contoh yang dikemukakan al-Adlabi> berkenaan dengan

matan hadis yang daif karena bertentangan dengan fakta sejarah yang telah

disepakati oleh para ulama.

Berbeda dengan semua ketentuan tersebut di atas, dalam kaidah kesahihan

hadis yang ditetapkan ulama, terutama setelah Ibn S}ala>h} (w. 643 H/1245 M) hanya

memasukkan dua kriteria terkait kesahihan matan yakni terhindarnya matan dari

sya>z\ dan ‘illah. Dengan dua kriteria yang disepakati ulama dalam kesahihan matan

tersebut, Arifuddin Ahmad menyimpulkan bahwa kaidah mayor kesahihan matan

adalah terhindar dari sya>z \ dan ‘illah.49 Adapun kaidah minor sya>z\ adalah: (1) sanad

47Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beiru>t: Da>r Ibn
Kas\i>r, 2002/1423), h. 1855.

48Al-Adlabi>, op. cit., h. 295.
49Arifuddin Ahmad, op. cit., h. 102.
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hadis tidak menyendiri; (2) matan hadis tidak bertentangan dengan matan hadis

yang sanadnya lebih kuat; (3) matan hadis tidak bertentangan dengan Alquran; dan

(4) matan hadis tidak bertentangan dengan akal dan fakta sejarah.50 Sedang kaidah

minor untuk ‘illah matan adalah (1) matan tidak mengandung idra>j (sisipan); (2)

matan tidak mengandung ziya>dah; (3) tidak terjadi maqlu>b (pergantian lafal atau

kalimat) pada matan; (4) tidak terjadi id}t}ira>b (pertentangan yang tidak dapat

dikompromikan); dan (5) tidak terjadi kerancuan lafal dan penyimpangan makna

yang jauh dari matan hadis bersangkutan.51

Dengan demikian, tolok ukur kesahihan matan yang dikemukakan al-Adlabi>

di atas sesungguhnya merupakan bagian dari kriteria keterhindaran matan dari sya>z\

dan ‘illah.

Dalam hal praktis, Syuhudi memformulasikan langkah-langkah metodologis

kegiatan penelitian matan hadis. Langkah-langkah metodologis tersebut, yakni: a.

meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya; b. meneliti susunan lafal berbagai

matan yang semakna; dan c. meneliti kandungan matan. Berikut adalah penjelasan

masing-masing langkah tersebut:

a. Meneliti matan dengan melihat kualitas sanadnya

Mengenai penelitian sanad telah dijelaskan pada bahasan sebelumnya

sehingga uraian berikut tidak perlu membahas kembali penelitian sanad.

b. Meneliti susunan lafal berbagai matan yang semakna

Periwayatan hadis tidak hanya dilakukan secara lafz}i namun juga terjadi

periwayatan secara maknawi terutama terkait hadis yang bersifat fi‘li dan taqri>ri.

50Ibid., h. 108.
51Ibid., h. 109.
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Dengan adanya periwayatan secara makna kemungkinan terjadi perbedaan lafal

antara satu riwayat hadis dengan riwayat lainnya tidak dapat dihindarkan. Perbedaan

tersebut boleh jadi tidak signifikan karena hanya pada aspek bahasa namun kadang

juga dapat membawa pada perubahan makna bila kata yang digunakan dipersepsikan

lain oleh penerima hadis.

Ulama telah membuat ketentuan mengenai periwayatan secara makna

diantaranya:

1) Yang boleh meriwayatkan hadis secara makna hanyalah mereka yang

benar-benar memiliki pengetahuan bahasa Arab yang mendalam. Dengan

ini, periwayatan matan hadis akan terhindar dari kekeliruan, misalnya,

menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal.

2) Periwayatan dengan makna dilakukan karena sangat terpaksa, misalnya,

karena lupa susunan secara harfiah.

3) Yang diriwayatkan dengan makna bukanlah sabda Nabi saw. dalam bentuk

bacaan yang bersifatnya ta‘abbudi, misalnya zikir, doa, azan, takbir, dan

syahadat, serta bukan sabda Nabi saw. yang dalam bentuk jawa>mi‘ al-

kalim.

4) Periwayatan yang meriwayatkan secara makna, atau yang mengalami

keraguan akan susunan matan hadis yang diriwayatkan, agar

menambahkan kata aw kama> qa>la atau aw nah}wu ha>z\a, atau yang semakna

dengannya, setelah menyatakan matan hadis yang bersangkutan.

5) Kebolehan periwayatan hadis secara makna hanya terbatas pada masa

sebelum dibukukannya hadis-hadis Nabi saw. secara resmi. Sesudah masa
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pembukuan hadis dimaksud, periwayatan hadis harus secara lafal.52

Dalam kaitan dengan penelitian matan yang akan dilakukan dalam penelitian

ini, ketentuan di atas dapat menjadi petunjuk penting dalam meneliti kualitas matan

terutama yang diriwayatkan secara makna. Pertama, bahwa perbedaan makna yang

tidak membawa konsekwensi adanya pertentangan antara satu lafal riwayat hadis

dengan lafal riwayat lainnya masuk dalam konteks riwayat secara makna yang

ditoleransi. Kedua, bahwa perbedaan yang ditoleransi itu ada dalam lingkup non

ibadah sedang terkait ibadah terutama bacaan dan amalan maka tidak ditoleransi.

Namun perlu juga diingat bahwa pengajaran Nabi saw. terkait ibadah tidak seragam

namun kadang beragam. Keragaman sebagian unsur yang ditemukan dalam bentuk

ibadah sering disebut dengan tanawwu‘ al-‘iba>dah.53 Sehingga dalam hal ini perlu

diteliti benar-benar kesahihan hadis berkenaan dengan hal tersebut.

c. Meneliti kandungan matan

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya pertentangan hadis

yang tengah diteliti dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat atau sama kualitasnya.

Dalil tersebut dapat berasal dari Alquran atau hadis Nabi saw. yang mengulas tema

serupa. Apabila kandungan hadis ternyata tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain

yang lebih kuat maka penelitian pun berakhir. Namun jika kemudian ditemukan dalil

lain yang ternyata bertentangan atau nampak bertentangan dengan bunyi kandungan

hadis maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

52Syuhudi, Kaidah, h. 71. Lihat, Arifuddin Ahmad, op. cit., h. 113. Lihat, Nu>r al-Di>n ‘Itr, op.
cit., h. 228.

53Berkenaan dengan konsep tanawwu‘ al-‘iba>dah, terutama yang dikemukakan oleh Imam
Sya>fi‘i>, dapat dilihat, Edi Safri, Al-Imam al-Syafi’iy: Metode Penyelesaian Hadis-Hadis Mukhtalif
(Padang: IAIN Imam Bonjol Press, 1999), h. 142.
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Berkenaan dengan penyelesaian dalil yang nampak bertentangan, Ibn H{ajar

mengemukakan empat tahap penyelesaian, yakni (1) al-jam‘u (mengkompromikan

antara dua atau beberapa dalil yang nampak  bertentangan); (2) al-na>sikh wa al-

mansu>kh (dalil yang datang belakangan menghapus dalil yang lebih dulu); (3) al-

tarji>h} (mencari dalil yang lebih kuat); (4) al-tauqi>f (menunggu sampai ada petunjuk

atau dalil lain yang dapat menyelesaikannya atau menjernihkannya).54

Demikian sekilas penjelasan mengenai langkah-langkah yang dikemukakan

Syuhudi dalam menilai kualitas matan. Penelitian atas sanad dan matan inilah yang

digunakan ulama dalam menentukan kualitas hadis. Ada empat kemungkinan yang

dihasilkan dari penelitian sanad dan matan. Pertama, sanadnya sahih matannya daif.

Kedua matannya daif dan sanad sahih. Ketiga, sanad dan matan sama-sama daif

keempat, sanad dan matan sama-sama sahih. Ketiga kategori pertama hadisnya

disebut daif sedang kategori keempat dinilai sahih.

Apabila terjadi perbedaan kualitas antara sanad dan matan maka penelitian

terhadap sanad dan matan perlu ditinjau kembali, baik dari segi metodologi maupun

pendekatan yang digunakan. Pada dasarnya, sanad yang sahih mestinya juga

menghasilkan matan yang sahih karena syarat kesahihan matan berupa terbebas dari

sya>z\ dan ‘illah juga merupakan syarat dari kesahihan sanad. Meskipun pada sanad

yang diteliti adalah sya>z \ dan ‘illah pada periwayat sedang sya>z\ dan ‘illah matan

pada teks dan kandungan isi hadis. Kontradiksi penilaian tersebut dapat terjadi

karena sikap yang longgar dalam menilai seorang periwayat; penelitian terhadap

lambang-lambang periwayatan yang kurang cermat; dan matan hadis yang diteliti

tampak bertentangan dengan matan hadis atau dalil lain yang lebih kuat dinyatakan

54Syuhudi, Metodologi, h. 144. Arifuddin Ahmad, op. cit., h. 117
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sebagai hadis yang daif. Padahal, ada kemungkinan hadis yang bersangkutan berbeda

sifat, yang satu bersifat universal dan yang lain bersifat temporal atau lokal. Dengan

demikian, perlu adanya ketelitian dan kehati-hatian dalam meniliti sanad dan matan

suatu hadis sehingga diperoleh hasil yang diyakini kuat kebenaran kualitas suatu

hadis.

B. Teori Relevansi Penafsiran

1. Hadis Sebagai Penjelas Alquran

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, ulama sepakat bahwa hadis berfungsi

sebagai perinci dan penjelas Alquran (baya>n tafs}i>l wa tafsi>r). Hal ini tidak lepas dari

peran yang Allah berikan kepada Nabi saw. dimana sebagai penerima wahyu beliau

juga diberikan kewenangan untuk menjelaskan kandungan makna wahyu tersebut.

Terkait peran Nabi saw. tersebut, setidaknya ada dua ayat yang dijadikan dalil akan

adanya pendelegasian pada Nabi saw. untuk menafsirkan ayat.

Pertama, Q.S. al-Nah}l/16: 44, yang berbunyi:

َ الذِّْكرَ ِإلَْيكَ َوأَنـْزَْلَنا… يـَتَـَفكَُّرونَ َوَلَعلَُّهمْ إِلَْيِهمْ نـُزِّلَ َمالِلنَّاسِ لِتُبَـنيِّ
Terjemahannya:

…Dan Kami turunkan Az-Zikr (Al-Qur’an) kepadamu, agar engkau
menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan
agar mereka memikirkan.55

Kata ‘al-zikr’ pada ayat di atas dipahami dengan Alquran. Sedang kata

‘tubayyin’ dimaknai sebagai fungsi Rasulullah untuk menjelaskan maksud firman

Allah yang masih bersifat global dalam firmanNya baik terkait hukum salat, zakat

55Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Tahun 2002 (Jakarta: CV. Darus
Sunnah, 2007), h. 273.
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dan lainnya yang tidak diperinci hukumnya.56 Para mufassir lainnya, dari klasik

hingga modern, seperti al-T{abari>57, Ibn Kas\i>r58, al-Alu>si>,59 al-Zuhaili>60 dan al-

Sya‘ra>wi>61 memahami ayat tersebut sebagai peran Nabi saw. dalam menjelaskan

makna ayat. Peran tersebut, menurut al-Sya‘ra>wi>, bahkan sebuah kemestian.

Kandungan Alquran tidak dapat terlaksana tanpa adanya penjelasan memadai dari

Nabi saw. Dengan demikian, Nabi saw. diberikan dua hal yakni Alquran dan

kenabian. Dibanding nabi sebelumnya, Nabi Muhammad saw. diberikan kelebihan

dimana beliau satu-satunya nabi yang diberikan wewenang dalam menetapkan

hukum syar‘i> sementara nabi lainnya hanya menyampaikan.62

Ibn Tamiyyah juga menegaskan peran Nabi saw. sebagai penjelas Alquran.

Menurutnya, bagian terpenting dari pembicaraan adalah pemahaman maknanya dan

bukan sekedar teks belaka. Semua cabang keilmuan memiliki penjelasannya.

Bagaimana mungkin Alquran yang merupakan kalam Allah, sumber rujukan, sumber

keselamatan, kebahagiaan dan panduan beragama dan kehidupan diturunkan tanpa

adanya penjelasan?63

56Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abi> Bakar al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, ditah}qi>q
oleh ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 12 (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2006 M/1427 H),
h. 329.

57Lihat, Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l A<yi al-Qur’a>n, juz 14
(Kairo: Da>r al-Hijr, 2001 M/ 1422 H), h. 232, 268.

58‘Ima>d al-Di>n Abu> al-Fida> Isma>‘i>l ibn Kas\i>r al-Dimasyqi>, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m, juz 9
(Ji>zah: Muassasah Qurt}ubah, 2000), h. 53.

59Syiha>b al-Di>n al-Sayyid Mah}mu>d Al-A<lu>si>, Ru>h} al-Ma‘a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa
al-Sab‘ al-Mas\a>ni>, juz 14 (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 150.

60Wahbah al-Zuh}aili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, juz 14
(Damaskus: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1418), h. 148.

61Muh}ammad Mutawalli> Al-Sya‘ra>wi, Tafsi>r al-Sya‘ra>wi>, juz 13 (Kairo: Akhba>r al-Yaum,
1991), h. 7957.

62Ibid.
63Ah}mad ibn ‘Abd al-H{ali>m al-Taymiyyah, Majmu>‘ah al-Fata>wa> Muqaddimah al-Tafsi>r, juz

13 (Cet. III; Kairo: Da>r al-Wafa>, 2005 M/1426 H), h. 177.
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Fungsi Nabi saw. sebagai penjelas menjadikan semua perkataan, perbuatan

dan taqri>r beliau selama hidup adalah bagian dari bentuk penjelasan Nabi saw.

terhadap ayat. Karenanya, al-Bagawi> menyatakan bahwa ketika Nabi saw. berfungsi

menjelaskan wahyu maka penjelasan Alquran juga diperoleh dari Sunnah Nabi saw.64

Uraian di atas menunjukkan bahwa para mufassir sepakat akan fungsi Nabi

sebagai penjelas Alquran. Fungsi tersebut didasarkan pada bunyi ayat Q.S. al-

Nah}l/16: 44 yang menyatakan perintah Allah kepada Nabi saw. untuk menjelaskan

kandungan Alquran. Penjelasan tersebut tidak hanya menyangkut makna ayat yang

masih bersifat mujmal (global), ‘am (umum) atau maknanya yang kurang dapat

dipahami sahabat tapi mencakup pula hukum-hukum yang belum ditetapkan

Alquran. Dengan demikian, sebagaimana dikatakan al-Sya‘ra>wi>, Nabi saw. juga

menetapkan hukum syar‘i> sebagaimana hukum Alquran. Karena hadis merupakan

bentuk tekstualitas dari personafikasi Nabi saw. maka ia juga berfungsi sebagai

penjelas Alquran sekaligus sumber hukum kedua.

Dalil kedua adalah Q.S. al-Nah}l/16: 64, menyatakan:

َ ِإالَّ اْلِكَتابَ َعَلْيكَ أَنـْزَْلَناَوَما يـُْؤِمُنونَ لَِقْومٍ َوَرْمحَةً َوُهًدىِفيهِ اْختَـَلُفواالَِّذيَهلُمُ لُِتبَـنيِّ
Terjemahannya:

Dan Kami tidak menurunkan Kitab (Al-Qur’an) ini kepadamu (Muhammad),
melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka
perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang
beriman.65

Kata ‘al-kita>b’ pada ayat di atas diartikan dengan Alquran. Dalam hal ini,

Nabi saw. menjelaskan perihal agama dan hukum yang dengan penjelasan tersebut

64Abu> Muh}ammad al-H{usain ibn Mas‘u>d al-Bagawi>, Tafsi>r al-Bagawi> (Ma‘a>lim al-Tanzi>l)
(Beiru>t: Da>r Ibn H{azm, 2002 M/1423 H), h. 710.

65Departemen Agama RI, op. cit., h. 274.
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menjadi dalil bagi kaum muslim.66 Penjelasan dalam ayat ini, menurut al-Zuh}aili>,

terkait dengan fungsi Nabi saw. sebagai penjelas Alquran atas berbagai persoalan

agama yang diperselisihkan masyarakat masa itu baik berkenaan dengan tauhid,

keadaan hari akhir, hukum perilaku, akidah, ibadah dan lainnya.67 Dengan demikian,

kedua ayat di atas sama-sama menegaskan fungsi Nabi saw. sebagai penjelas

Alquran.

Disamping dua ayat di atas, terdapat pula sejumlah hadis Nabi saw. yang

menunjukkan kedudukan beliau sebagai sumber hukum kedua setelah Alquran.

Diantara hadis tersebut adalah:

َوِمثْـَلهُ اْلِكَتابَ أُوتِيتُ ِإىنِّ َأالَ «قَالَ أَنَّهُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ َعنْ َكِربَ َمْعِديْبنِ اْلِمْقَدامِ َعنِ 
َعانُ َرُجلٌ يُوِشكُ َأالَ َمَعهُ  ََذاَعَلْيُكمْ يـَُقولُ أَرِيَكِتهِ َعَلىَشبـْ ِمنْ ِفيهِ َوَجْدمتُْ َوَمافََأِحلُّوهُ َحَاللٍ ِمنْ ِفيهِ َوَجْدمتُْ َفَمااْلُقْرآنِ ِ

َهاَيْستَـْغِىنَ أَنْ ِإالَّ ُمَعاِهدٍ لَُقطَةُ َوالَ السَُّبعِ ِمنَ نَابٍ ِذىُكلُّ َوالَ اَألْهِلىِّ احلَِْمارِ حلَْمُ َلُكمْ حيَِلُّ الَ َأالَ َفَحرُِّموهُ َحرَامٍ  َعنـْ
68(رواه أبو داود).ِقرَاهُ ِمبِْثلِ يـُْعِقبَـُهمْ أَنْ فـََلهُ يـَْقُروهُ ملَْ فَِإنْ يـَْقُروهُ أَنْ فـََعَلْيِهمْ مٍ ِبَقوْ نـََزلَ َوَمنْ َصاِحبُـَها

Artinya:

Dari al-Miqda>m ibn Ma‘di> Kari>b dari Rasulullah saw. beliau bersabda:
‘Ketahuilah, saya telah diberi al-kitab (Alquran) dan yang semisal dengannya
(hadis). Hati-hatilah, kelak akan ada orang yang kenyang sambil duduk-duduk
mengatakan kepada kalian ‘cukup dengan Alquran’. Apa yang dihalalkannya
maka halalkan dan apa yang diharamkannya maka haramkanlah. Ketahuilah,
tidak halal bagi kalian daging keledai peliharaan, binatang buas yang bertaring,
barang temuan yang dimiliki orang mu‘a>hid (non muslim yang terikat
perjanjian keamanaan dengan pemerintah muslim) kecuali yang ditinggalkan
pemiliknya. Siapa yang bermalam di rumah seseorang hendaklah ia
menjamunya kalaupun tidak dijamu hendaknya ia membayar sesuai nilai yang
dijamu pemilik rumah.

66Al-Qurt}ubi>, op. cit., h. 349.
67Al-Zuh}aili>, op. cit., juz 14, h. 163.
68Abu> Da>ud Sulaima>n al-Asy‘as\ Al-Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>ud (Riya>d}: Bayt al-Afka>r al-

Dauliyah, t.th.), h. 503.
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Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, baik ulama us}u>l

maupun hadis berkesimpulan bahwa Nabi saw. dan hadis beliau berfungsi sebagai

penjelas Alquran.69 Selain itu, hadis juga menjadi sumber kedua hukum Islam setelah

Alquran.70 Apa yang ditetapkan Nabi saw. terkait masalah hukum, sekalipun tidak

ditemukan dalilnya dalam Alquran, wajib untuk ditaati sebagaimana kewajiban taat

terhadap hukum Alquran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa sumber

penjelas Alquran pertama yang harus dirujuk adalah hadis Nabi saw., terutama yang

secara khusus menjelaskan makna suatu ayat tertentu.

2. Konsepsi Tafsir bi al-Ma’s\u>r

Secara etimologi, kata ‘ma’s\u>r’ berasal dari akar kata as\ara-ya’s\uru-as\ran

yang berarti sisa sesuatu atau bekas jejak sesuatu.71 Dalam terminologi ilmu hadis,

jumhur ulama mengartikan ‘as\ar’ sama denga`n khabar dan hadis. Para fuqaha

memakai perkataan as\ar untuk perkataan-perkataan ulama, salaf, sahabat, ta>bi‘i>n

dan lain-lain. Sedang muh}addis\i>n umumnya menamai hadis Nabi saw. dan perkataan

sahabat dengan as\ar juga dan sebagian menggunakannya untuk perkataan ta>bi‘i>n.

Karenanya, al-T{abari> menamakan kitabnya yang membahas tentang hadis dengan

Tahz\i>b al-As\ar.72 Dengan demikian, kata ‘as\ar’ di samping digunakan untuk

menyebut hadis Nabi juga riwayat yang disandarkan kepada selain Nabi. Sehingga

dapat dipahami apabila kata ‘ma’s\u>r’ dalam tafsir berarti bentuk penafsiran dengan

riwayat yang disandarkan kepada Nabi saw., sahabat, ta>bi‘i>n atau lainnya.

69‘Abd al-Wahha>b Khala>f, ‘Ilm Us}u>l al-Fiqh (t.t.: Da>r al-Rasyi>d, 2008), h. 35.
70S{ubh}i> S{a>lih}, op. cit., h. 294.
71Ibn Manz}u>r, op. cit., juz 4, h. 5.
72Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits (Semarang:

Pustaka Rizki Putra, 1999), h. 15.
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Dalam mendefinisikan istilah tafsir bi al-ma’s\u>r itu sendiri, para ulama

berbeda-beda dalam memberikan definisi. Berikut akan dikemukakan sebagian dari

definisi yang dipahami ulama berkenaan dengan tafsir bi al-ma’s\u>r dengan berbagai

konsekwensi yang mengikuti definisi tersebut. Diantara definisi tersebut adalah:

Definisi pertama, dan ini diperpegangi mayoritas ulama, menyatakan bahwa

tafsir bi al-ma’s\u>r adalah:

, اهللاِ ابِ تَ كِ لِ ةً نَ يـِّ بَـ مُ تْ اءَ ا جَ هَ نـَّ ِألَ ةِ نَّ السُّ بِ وْ , أَ آنِ رْ قُ الْ بِ آنِ رْ لقُ اْ ْريِ سِ فْ تَـ نْ مِ لِ وْ قُ نْـ مَ الْ حِ يْ حِ صَ لىَ عَ دُ مَ تَ عْ يُـ يْ ذِ الَّ وَ هُ 
نِ ا عَ بً الِ غَ كَ لِ ا ذَ وْ قَّ لَ تَـ مْ هُ نـَّ ِألَ ْنيَ عِ ابِ التَّ ارُ بَ كِ هُ الَ ا قَ مبَِ وْ , أَ اهللاِ ابِ تَ كِ بِ اسِ النَّ مَ لَ عْ أَ مْ هُ نـَّ ِألَ ةِ ابَ حَ الصَّ نِ عَ ىَ وِ ا رُ مبَِ وْ أَ 

73ةِ ابَ حَ الصَّ 

Artinya:

Tafsir bi al-ma’s\u>r adalah tafsir yang didasarkan pada riwayat yang sahih baik
dengan penafsiran Alquran dengan Alquran, hadis Nabi yang berfungsi sebagai
penjelas Alquran, riwayat sahabat karena mereka orang yang paling banyak
mengetahui tentang Alquran atau pendapat ta>bi‘i>n senior karena mayoritas
mereka menerima penafsiran Alquran dari sahabat.

Definisi yang diambil dari pengertian yang dirumuskan oleh Manna>‘ al-

Qat}t}a>n di atas lebih lengkap dibanding definisi lainnya. Dengan pengertian di atas,

sumber utama yang digunakan dalam tafsir bi al-ma’s\u>r adalah Alquran, Sunnah,

sahabat dan ta>bi‘i>n.74 Sumber kedua adalah fiqih dan us}u>lnya, bahasa Arab dan

balagahnya.75 Dengan demikian, meski tafsir bi al-ma’s\u>r mengandalkan riwayat

dalam penafsiran namun dalam hal-hal tertentu tidak terlepas dari penafsiran nalar

atau ra’yi.

73Manna>‘ al-Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Cet. XI; Kairo: Maktabah Wahbah, 2000),
h. 347. Bandingkan dengan definisi serupa yang dikemukakan oleh, Muh}ammad H}usain al-Żahabi>, al-
Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, juz 1 (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 112.

74S}abri> al-Mutawwalli>, Manhaj Ibn Taimiyyah fi Tafsi>r al-Qur’a>n al-Kari>m (Kairo: ‘A<lam al-
Kutub, 1981), h. 73.

75Ibid., h. 120.
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Definisi kedua, tafsir bi al-ma’s\u>r adalah penafsiran dengan Alquran, Sunnah

dan sahabat yang bertujuan untuk menjelaskan Alquran. Al-Zarqa>ni> mengemukakan

definisinya dengan ungkapan:

76هِ ابِ تَ كِ نْ مِ اَىل عَ تَـ اهللاِ ادِ رَ مُ ا لِ انً يَ بَـ ةِ ابَ حَ الصَّ مِ َال كَ وْ أَ ةِ نَّ السَّ وِ أَ آنِ رْ قُ الْ ِىف اءَ ا جَ مَ 

Artinya:

Menjelaskan maksud dari Alquran dengan ayat Alquran, sunnah atau
perkataaan sahabat.

Dengan pengertian di atas, sumber tafsir bi al-ma’s\u>r menurutnya adalah

Alquran, Sunnah dan sahabat. Sedang tafsir ta>bi‘i>n tidak termasuk dalam kategori

tafsir bi al-ma’s\u>r. Menurut al-Zarqa>ni>, ulama berbeda pendapat mengenai tafsir

ta>bi‘i>n. Ada yang menilainya sebagai tafsir bi al-ma’s\u>r dengan alasan karena

mayoritas mereka menerimanya dari sahabat namun sebagian lain menilainya

sebagai tafsir bi al-ra’yi.77 Sedang al-Z|ahabi> beralasan karena dalam prakteknya

yang disebut tafsir bi al-ma’s\u>r juga menggunakan riwayat ta>bi‘i>n.78

Definisi ketiga menyatakan:

ْريِ غَ نْ مِ ىنَ عْ مَ انِ يَ بَـ ِىف دُ هِ تَ جيَْ َال ا, وَ هَ رَ كُ ذْ يَ فَـ ةِ اآليَ ِىف ةِ دَ ارِ وَ الْ ارِ آلثَ اْ وَ لِ وْ قُ نْـ ملَ اْ حِ يْ حِ صَ لىَ عَ دُ مِ تَ عْ ي يَـ ذِ الَّ رُ يْـ سِ فْ لتـَّ اَ 
79.حٌ يْ حِ صَ لٌ قْ نَـ هِ يْ فِ دْ رِ يَ ا ملَْ مَ هِ تِ فَ رِ عْ مَ ىفِ ةَ دَ ائِ فَ الَ , وَ هُ تَ حتَْ لَ ائِ طَ ا ّال مَّ عَ فَ قَّ وَ تَـ يَـ , وَ لٍ يْ لِ دَ 

Artinya:

Tafsir bi al-ma’s\u>r adalah tafsir yang [dalam menjelaskan maknanya]
menyandarkan pada riwayat yang sahih dan hadis-hadis yang menjelaskan
makna ayat. Penjelasan maknanya dengan menggunakan ijtihad tanpa
didasarkan pada dalil dilarang. Tidak memberikan penjelasan yang tidak ada

76Muh{ammad ‘Abd al-‘Az}im al-Zarqa>ni>, Mana>hil al-‘Irfa>n fi ‘Ulu>m al-Qur’a>n, ditah}qi>q oleh
Fawwa>z Ah}mad Zamarli>, juz 2 (Beiru>t: Da>r al-Kita>b al-‘Arabi>, 1995/1415), h. 12.

77Ibid., h. 13. Lihat, Muh}ammad ‘Ali al-S}a>bu>ni>, al-Tibya>n fi ‘Ulu>m al-Qur’a>n (Beiru>t: ‘A@lam
al-Kutub, 1985), h. 67, 70.

78Al-Żahabi>, op. cit., h. 112.
79Fahd ibn ‘Abd al-Rah}ma>n bin Sulaima>n al-Ru>mi>, Buh}u>s\ fi Us}u>l al-Tafsi>r wa Mana>hijih

(Cet. IX; Riya>d}: Maktabah al-Taubah, 1419), h. 71.
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manfaat dan gunanya untuk mengetahuinya terlebih tidak adanya dalil sahih
yang menjelaskannya.

Definisi di atas memberi pengertian bahwa tafsir bi al-ma’s\u>r haruslah

disandarkan pada riwayat sahih yang memang menjelaskan ayat tersebut. Dalam

tafsir tersebut tidak diperkenankan adanya ijtihad mufassir tanpa disertai dalil yang

berasal dari nas}. Bersikap tawaqquf (menunda penafsiran) terhadap ayat yang tidak

membawa manfaat untuk mengetahuinya terlebih tidak disertai dengan dalil dalam

penjelasannya.

Berkenaan dengan kualitas riwayat yang digunakan dalam tafsir bi al-ma’s\u>r,

al-Zarqa>ni> membaginya menjadi dua macam: pertama, tafsir yang menggunakan

dalil sahih dan dapat diterima. Maka penafsiran ini tidak boleh ditolak dan tidak

diabaikan. Kedua, tafsir yang menggunakan riwayat tidak sahih. Riwayat seperti ini

tidak dapat diterima.80

Dengan pengertian, sebagaimana yang dikemukakan ulama mengenai tafsir

bi al-ma’s\u>r, Ibn Tamiyyah lantas memformulasikan langkah-langkah yang

menurutnya terbaik dalam menafsirkan Alquran. Langkah tersebut adalah:

a. Penafsiran Alquran dengan Alquran. Apa yang sifatnya umum, diperinci

oleh ayat berikutnya dan ayat bersifat global akan ditemukan penjelasan pada ayat

lainnya. Namun apabila tidak ditemukan maka dilakukan langkah penafsiran

berikutnya, yakni:

b. Penafsiran Alquran dengan hadis. Salah satu fungsi Nabi saw. adalah

menjelaskan isi kandungan Alquran. Sehingga hadis berfungsi sebagai penjelas dan

perinci ayat Alquran. Apabila tidak ditemukan maka melangkah pada penafsiran

berikutnya, yakni;

80Al-Zarqa>ni>, op. cit., h. 278.
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c. Penafsiran sahabat. Para sahabat lebih memahami isi kandungan Alquran.

Karena disamping Alquran diturunkan dengan gaya bahasa mereka, mereka juga

memahami dan menyaksikan sebab turunnya Alquran, kondisi sosial, hal-hal yang

menjadi sebab diturunkannya Alquran.81

Dengan model penafsiran demikian, Ibn Taimiyyah berpandangan bahwa

tafsir bi al-ma’s\u>r merupakan bentuk penafsiran terbaik.82 Berdasarkan pengertian di

atas, Ibn Taimiyyah tidak memasukkan tafsir ta>bi‘i>n sebagai salah satu penafsiran

terbaik dalam memahami Alquran. Hal ini sejalan dengan pandangan sebagian ulama

yang tidak memasukkan tafsir ta>bi‘i>n sebagai bagian dari tafsir bi al-ma’s\u>r.

Mengenai kredibilitas penafsiran yang berasal dari Alquran dan sunnah, para

ulama tidak ragu untuk menerimanya. Yang pertama karena Allah lebih mengetahui

maksud dari kalamNya dibandingkan yang lain. Kedua, karena sebaik-baik petunjuk

adalah petunjuk Rasulullah dan tugas beliau adalah menjelaskan Alquran,83 di

samping keyakinan akan kema’suman Nabi saw. dalam menjelaskan agama. Ketiga,

apabila sanadnya benar sampai kepada para sahabat maka ia menjadi dasar dalam

menjelaskan Alquran. Al-H{a>kim dalam Mustadraknya mengatakan bahwa tafsir

sahabat yang mereka itu menyaksikan turunnya wahyu dihukumi sebagai marfu>‘.84

81Al-Ru>mi>, op. cit., h. 71.
82Ibn Taimiyyah, Muqaddimah fi> Usu>l al-Tafsi>r (Cet. II; Beiru>t: Da>r Ibn H{azm, 1997), h. 84-

93. Al-Qat}t}a>n juga memandang wajib untuk bersandar pada pemahaman tafsir bi al-ma’s\u>r karena ia
merupakan jalan yang benar dalam memahami Alquran dan agar kita tidak tergelincir dalam
kekeliruan dalam memahaminya. Lihat, al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 340.

83Mengenai fungsi Nabi saw. sebagai baya>n dari Alquran, para ulama menyebutkan empat
fungsi tersebut yakni baya>n ta’ki>d, baya>n tafsi>r, baya>n naskh, baya>n tasyri‘. Lihat, al-Zarqa>ni>, op.
cit., juz 2, h. 13, 20.

84Al-Zarqa>ni>, op. cit., h. 271.
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Berdasarkan penjelasan di atas, ada beberapa hal yang dapat disimpulkan

berkenaan dengan tafsir bi al-ma’s\u>r.

Pertama, bahwa tafsir bi al-ma’s\u>r adalah tafsir yang paling valid dan benar

dalam memahami ayat Alquran. Artinya, tafsir tersebut mendekati kesesuaian

dengan pemaknaan yang dikehendaki oleh Allah sebagai pengirim wahyu.

Kedua, tafsir bi al-ma’s\u>r yang dimaksud adalah penafsiran Alquran dengan

Alquran, Alquran dengan hadis Nabi saw., serta penafsiran sahabat dan sebagian

memasukkan tafsir ta>bi‘i>n.

Ketiga, riwayat yang digunakan sebagai tafsir ayat haruslah berkualitas

sahih.

Kriteria tafsir bi al-ma’s\u>r di atas apabila ditinjau dari aspek subjek pelaku

tafsir atau mufassir maka akan melahirkan dua mufassir yang telah disepakati yakni

Nabi saw. dan sahabat. Sementara tafsir Alquran dengan Alquran masuk dalam

kategori kedua mufassir tersebut sebab Alquran sebagai objek tidak dapat

menafsirkan dirinya sendiri. Berdasarkan sudut pandang mufassir, tafsir bi al-ma’s\u>r

dapat diperinci menjadi:

1) Tafsir Nabi saw. dengan menggunakan Alquran

2) Tafsir Nabi saw. yang didasarkan pada pemahaman/sabda beliau (tafsir

Nabawi)

3) Tafsir sahabat dengan menggunakan Alquran

4) Tafsir sahabat dengan menggunakan hadis Nabi saw.

5) Tafsir sahabat dengan pendapat sahabat

Semua jenis tafsir di atas yang merupakan bagian dari pembentuk tafsir bi al-

ma’s\u>r tidak diperselisihkan validitas penafsirannya di kalangan ulama. Alasan yang
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sering dikemukakan karena Nabi saw., disamping menerima wahyu juga

berkewajiban untuk menjelaskan kandungan maknanya. Sedang sahabat adalah

orang yang berinteraksi langsung dengan Nabi saw., memahami sebab turunnya

Alquran dan Alquran diturunkan dalam bahasa mereka. Sehingga ulama memandang

sahih riwayat yang disandarkan pada sahabat berkenaan dengan asba>b al-nuzu>l.

Menurut Ah}mad Ami>n, tafsir bi al-ma’s\u>r semula adalah tafsir yang

bersumber dari riwayat Nabi saw. namun belakangan tafsir tersebut berkembang

dengan memasukkan riwayat yang berasal dari sahabat dan ta>bi‘i>n.85 Realitasnya,

para mufassir tafsir bi al-ma’s\u>r bukan hanya sampai batas ta>bi‘i>n namun juga para

mufassir setelah masa tersebut dengan tidak meninggalkan identitas khas tafsir bi al-

ma’s\u>r yakni riwayat. Dengan demikian, tafsir bi al-ma’s\u>r juga memasukkan

kategori tafsir para mufassir dalam menafsirkan Alquran dengan Alquran, Alquran

dengan hadis, Alquran dengan perkataan sahabat atau ta>bi‘i>n.

Apabila para ulama berpandangan bahwa tafsir Alquran dengan Alquran

tidak diragukan lagi validitas dan reliabilitasnya sehingga diterima secara mutlak

maka persoalan yang muncul adalah apakah tafsir Alquran dengan Alquran tersebut

harus didasarkan pada riwayat Nabi saw.? Apakah penafsiran Nabi saw. tersebut

sama validnya bila hal tersebut dilakukan para mufassir berdasarkan ijtihad mereka

dalam menempatkan satu ayat sebagai penafsiran ayat tertentu? Bila pandangan ini

diterima maka penafsiran para mufassir dengan menggunakan Alquran sebagai tafsir

atas suatu ayat sama nilainya dengan penafsiran Nabi saw. dalam menafsirkan ayat

tersebut. Penafsiran mufassir ini tentunya tidak hanya didasarkan atas periwayatan

namun juga hasil ijtihad pribadi.

85Ah}mad Ami>n, Fajr al-Isla>m (Cet. XI; t.t.: t.p., 1975), h. 199-200.
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Demikian halnya penafsiran Alquran dengan hadis. Persoalan yang muncul

adalah apakah penafsiran tersebut harus didasarkan pada riwayat yang dinukil dari

Nabi saw. secara sahih bahwa beliau menafsirkan ayat tersebut melalui sabdanya?

Apakah lantas sama nilainya apabila penafsiran ayat tersebut dilakukan oleh

mufassir berdasarkan ijtihadnya dengan menggunakan hadis sebagai tafsir ayat?

Kedua bentuk penafsiran tersebut seakan nampak sama yakni menggunakan hadis

dengan jalur sanad dalam menafsirkan ayat. Namun secara teologis jelas sangat

berbeda. Bila bentuk penafsiran pertama mutlak benarnya karena Nabi saw. yang

menafsirkannya secara langsung, sejauh hadis tersebut berkualitas sahih, namun

jenis kedua mengandung dua kemungkinan antara benar dan keliru karena

merupakan hasil ijtihad mufassir meskipun menggunakan hadis dalam menafsirkan

ayat.

Hal inilah yang disinyalir oleh Ah}mad Ami>n sebagai satu penyebab dari

kurang validnya tafsir bi al-ma’s\u>r. Ia menyatakan:86

مْ اهُ دَ ا أَ مبَِ كَ لِ ا ذَ وْ ـعُ بَ تـَّ إِ لْ , بَ دَ رَ ا وَ مَ دَ ـنْ ا عِ وْ فُ قِ يَ ملَْ مْ هُ نـَّ أَ ابِ لبَ ا اْ ـذَ هَ ِىف دَ رَ ا وَ مبَِ نَ يْ رِ سِّ فَ ملُ اْ ةِ قَ ثِ مِ دَ عَ ـلىَ عَ لُّ دُ ا يَ ِممَّ وَ 
ـصِّ النَّ دِ وْ ـدُ حُ دَ ــنْ ا عِ وْ فُ قَـ وَ لَ مْ هِ رِ ظْ نَ ا ِىف حً يْ حِ صَ كَ لِ ذَ انَ كَ ْو لَ , وَ مْ هُ ادُ هَ ـتِ جْ إِ 

Artinya:

Dalam persoalan ini [tafsir dengan hadis Nabi saw.], yang menjadikan para
mufassir kurang valid (s\iqah) adalah dikarenakan mereka tidak hanya
menggunakan penafsiran yang berasal dari Nabi saw. namun mereka juga
menggunakan ijtihad [dalam menentukan hadis sebagai penafsiran ayat]
meskipun penafsiran tersebut benar menurut mereka. [Meski demikian, bila
ditemukan riwayat yang benar mengenai suatu tafsir] mereka menafsirkannya
berdasarkan nas} tersebut.

Berkenaan dengan tafsir Alquran dengan hadis, pernyataan Ah}mad Ami>n

tersebut di atas setidaknya mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, bahwa dalam

86Ibid., h. 199.
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tafsir bi al-ma’s\u>r, penafsiran ayat dengan hadis tidak hanya didasarkan pada

penafsiran Nabi saw. terhadap ayat tertentu dan dapat ditemukan dalam kitab-kitab

hadis terutama yang mengulas tentang kitab al-Tafsi>r. Kedua, apabila tidak

ditemukan penafsiran Nabi saw. secara langsung terhadap suatu ayat, para mufassir

menggunakan hadis untuk menafsirkan ayat berdasarkan ijtihad mereka. Ketiga,

bahwa penafsiran tersebut tidak selamanya benar karena merupakan hasil ijtihad

dalam proses memahami dua nas} yang berbeda yakni Alquran dan hadis.

Mengenai hal ini, para ulama tafsir hanya menyatakan bahwa tafsir bi al-

ma’s\u>r merupakan penafsiran terbaik dibanding jenis tafsir lainnya apabila memiliki

rangkaian sanad yang sahih dan disandarkan pada Nabi saw. atau sahabat.87 Apakah

ini berarti bahwa riwayat yang dipersyaratkan kesahihan jalur sanadnya dalam tafsir

bi al-ma’s\u>r adalah penafsiran yang berasal dari Nabi saw. ataukah termasuk

penafsiran yang dilakukan mufassir dengan menggunakan hadis Nabi saw.

berdasarkan ijtihadnya?

Ah}mad Ami>n menyatakan bahwa penafsiran yang disandarkan pada para

sahabat dan ta>bi‘i>n adalah hasil ijtihad mereka dalam menafsirkan ayat sehingga

menghasilkan penafsiran yang berbeda antara satu dengan lainnya.88 Dengan

demikian dapat dipahami bahwa kemudian dalam praktiknya banyak ditemukan

perbedaan penafsiran antar mufassir bi al-ma’s\u>r dalam menafsirkan satu ayat

tertentu. Perbedaan tersebut salah satunya dipicu oleh perbedaan dalam

menempatkan hadis sebagai sarana dalam menafsirkan ayat. Hal ini tentunya tidak

terlepas dari asumsi ‘ijtihad’ dalam menempatkan hadis sebagai tafsir ayat.

87Al-S}a>bu>ni>, op. cit., h. 70.
88Ah}mad Ami>n, op. cit., h. 201.
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Pandangan Ah}mad Ami>n yang menyatakan bahwa tafsir bi al-ma’s\u>r tidak

hanya memuat penafsiran Nabi saw. namun juga penafsiran mufassirnya, juga

dikemukakan oleh al-T}ayya>r. Menurutnya, tafsir bi al-ma’s\u>r mesti disematkan

kepada penafsirnya. Jika mufassirnya adalah Nabi saw. maka dinamai dengan tafsir

Nabawi. Jika mufassirnya adalah sahabat maka disebut tafsir sahabat sedang bila

mufassirnya adalah ta>bi‘i>n maka dinamai tafsir ta>bi‘i>n. Penafsiran sahabat dan

ta>bi‘i>n yang menggunakan tafsir Alquran dengan Alquran merupakan tafsir bi al-

ra’yi karena upaya penafsiran ayat tersebut dengan menggunakan akal dan ijtihad.89

Penafsiran ayat dengan ayat ini tidak selamanya dapat diterima namun

terkadang ditolak. Dengan dasar itu, ia dinilai sebagai tafsir sahabat atau ta>bi‘i>n.

Apabila penafsiran ayat dengan ayat mesti diterima maka, menurutnya, tentunya al-

T}abari> tidak akan menolak tafsir Muja>hid, seorang ta>bi‘i>n, berkenan dengan firman

Allah Q.S. ‘Abasa/80: 20, yang berbunyi:

هُ رَ ـسَّ يَ لَ يْ ـبِ السَّ ُمثَّ 
Terjemahannya:

Kemudian jalannya Dia mudahkan.90

Ayat tersebut ditafsirkan Muja>hid dengan Q.S. al-Insa>n/76: 3, yang berbunyi:

…لَ يْ بِ السَّ اهُ نَ يْـ دَ ا هَ نَّ إِ 

Terjemahannya:

Sungguh, Kami telah menunjukkan kepadanya jalan…91

89Musa>‘id ibn Sulaima>n bin Na>s}ir al-T{ayya>r, Fus}u>l fi> Us}u>l al-Tafsi>r (Cet. III; Saudi: Da>r ibn
Jauzi>, 1999 M/1420 H), h. 53-54. Pernyataan tersebut nampak berseberangan dengan pendapat Ibn
Taimiyyah yang menyatakan bahwa penfasiran yang bertentangan dengan apa yang ditafsirkan
sahabat dan ta>bi‘i>n adalah penafsiran yang keliru bahkan bid’ah karena merekalah yang lebih
memahami makna dan mengetahui kebenaran. Lihat, Al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 343.

90Departemen Agama RI, op. cit., h. 586.
91Ibid., h. 579.
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Sementara itu, al-T{abari> mengambil pendapat lain yang menafsirkan dengan

‘keluarnya anak dari perut ibunya’.

Dengan demikian, menurutnya, yang dimaksud dengan tafsir bi al-ma’s\u>r

yang mesti diterima ada tiga:

a) Penafsiran Nabi saw. atas Alquran.

b) Penafsiran sahabat yang dinilai marfu>‘ seperti tentang asba>b al-nuzu>l dan

hal-hal gaib.

c) Penafsiran yang disepakati oleh sahabat dan ta>bi‘i>n karena ijma‘ menjadi

hujah.

Dengan demikian, apabila tafsir tersebut disandarkan pada sahabat yang

tidak dinilai marfu>‘ sebagaimana pada poin dua atau pendapat sahabat dan ta>bi‘i>n

yang tidak menjadi kesepakatan mereka maka disebut dengan tafsir bi al-ra’y atau

ijtihad, baik penafsiran tersebut menggunakan bahasa atau perangkat ijtihad

lainnya.92

Sebagai contoh adanya perbedaan penafsiran dalam tafsir bi al-ma’s\u>r

terutama tafsir Alquran dengan hadis, di sini akan dikemukakan perbandingan

penafsiran yang dikutip dari tiga mufassir kitab tafsir bi al-ma’s\u>r yakni al-T}abari>,

Ibn Kas\i>r dan al-Suyu>t}i> berkenaan dengan ayat nusyu>z. Ayat tersebut adalah Q.S. al-

Nisa'>/4: 34 yang berbunyi:

فَالصَّاِحلَاُت قَانَِتاٌت مْ اهلِِ وَ مْ أَ نْ ا مِ وْ قُ فَ نْـ ا اَ مبَِ وَ ضٍ عْ بَـ لىَ عَ مْ هُ ضَ عْ بَـ اهللاُ لَ ضَّ ا فَ مبَِ اءِ سَ النِّ لىَ عَ نَ وْ امُ وَّ قَـ الُ جَ لرِّ اَ 
ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن أَطَ َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب مبَِ  ْعَنُكْم َفَال ا َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليا َكِبريًا تـَبـْ

92Al-T{ayya>r, op. cit., h. 54.
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Terjemahannya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang (kepada Allah) dan
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyu>z,
hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat
tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.
Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.93

Ayat di atas sesungguhnya memiliki asba>b al-nuzu>l yang mengisahkan

pengaduan seorang wanita atas perlakuan suami yang telah memukulnya. Atas

pengaduan tersebut, Nabi saw. memutuskan untuk mengqisasnya (balasan yang

setimpal) namun turunlah ayat ini yang membatalkan keputusan Nabi saw.

tersebut.94

Dalam menafsirkan ayat di atas, baik al-T}abari>,95 Ibn Kas\i>r96 maupun al-

Suyu>t}i>97, semuanya mengutip riwayat asba>b al-nuzu>l ayat di atas. Namun berbeda

dengan al-T{abari>, Ibn Kas\i>r dan al-Suyu>t}i> juga mengutip hadis lain dalam rangka

menjelaskan makna ayat qa>nita>t h}a>fiz}a>t. Dengan redaksi lebih panjang al-Suyut}i>

mencantumkan hadis Nabi saw. riwayat Abu> Hurairah yang berbunyi:

93Departemen Agama RI, op. cit., h. 85.
94Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Ah}mad al-Wa>h}idi> al-Naisabu>ri>, Asba>b al-Nuzu>l, juz 1 (Kairo:

Muassasah al-H}alabi>, 1968 M/1388 H), h. 100.
95Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Tafsi>r al-T}abari> Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l A<y al-Qur’a>n,

ditah}qi>q oleh ‘Abdullah ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 4 (Kairo: Markaz al-Buh{u>s\ wa al-Dira>sa>t al-
‘Arabiyyah wa al-Isla>miyyah, 2001 M/1422 H), h. 687.

96Abu> al-Fida> Isma>‘i>l ibn Kas\i>r al-Dimasyq, Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az{i>m, juz 4 (Ji>zah:
Muassasah Qurt}u>bah, t.th), h. 20.

97Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Dur al-Mans\u>r fi>> al-Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r, ditah}qi>q oleh ‘Abdulla>h
ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 4 (Kairo: Markaz li al-Buh}u>s\ wa al-Dira>sa>t al-‘Arabiyyah wa al-
Isla>miyyah, 1424 H/2003 M), h. 383.
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قُّ ا حَ مَ ِىن ربِْ خْ , أَ اهللاِ لَ وْ سُ ارَ : يَ تْ الَ قَ فَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ ى اهللاُ لَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ َىل إِ ةٌ أَ رَ مْ إِ تْ اءَ : جَ الَ قَ ةَ رَ يْـ رَ هُ ِيب أَ نْ عَ 
َِ سَ لِ بِ هُ تْ سَ حِ لَ ا, فَـ دً يْ دِ صَ ا وَ حً يْ قَـ ا وَ مً دَ اهُ رَ خَ نْ مِ الَ سَ وْ لَ نْ أَ ةِ جَ وْ ى الزَّ لَ عَ جِ وْ الزَّ قِّ حَ نْ : "مِ الَ ؟ قَ ةِ جَ وْ ى الزَّ لَ عَ جِ وْ الزَّ  ا ا, مَ ا
98ا."هَ يْـ لَ عَ اهللاُ هُ لَ ضَّ فَ اَ ا, ملِ هَ يْـ لَ عَ لَ خَ ا دَ ذَ ا إِ هَ جِ وْ زَ لِ دَ جُ سْ تَ نْ أَ ةَ أَ رْ ملَ اْ تُ رْ مَ َألَ رٍ شَ بَ لِ دَ جُ سْ يَ نْ أَ رٍ شَ بَ ى لِ غِ بَ نْ يَـ انَ كَ ْو , لَ هُ قَّ حَ تْ دَ أَ 

Artinya:

Dari Abu> Hurairah ia berkata: seorang perempuan datang menemui Rasulullah
saw. dan berkata: “Wahai Rasulullah, beritahukan kepadaku apa hak suami
atas isteri? Rasul bersabda: “Diantara hak suami atas isteri adalah sekiranya
kedua lubang hidungnya mengucurkan darah atau nanah kemudian isteri
membasuh dengan lidahnya maka perbuatannya tersebut belum cukup dinilai
memenuhi haknya. Sekiranya diperbolehkan seseorang untuk bersujud kepada
seorang lainnya niscaya akan ku perintahkan perempuan untuk sujud pada
suaminya ketika ia menemuinya dikarenanya kemuliaan yang telah Allah
berikan pada suami atas isteri.

Hadis di atas dikutip oleh al-Suyu>t}i> dan Ibn Kas\i>r ketika menafsirkan salah

satu bagian dari ayat tentang nusyu>z. Namun demikian, hadis tersebut tidak

ditemukan dalam kitab tafsir al-T{abari> yang ditulis lebih awal tentang tafsir bi al-

ma’s\u>r dan menjadi rujukan utama kedua mufassir tersebut. Bahkan, jika dirinci

lebih jauh dengan membandingkan masing-masing hadis yang dikutip oleh ketiga

mufassir tersebut berkenaan dengan penafsiran ayat di atas, niscaya akan ditemukan

lebih banyak lagi perbedaan dalam pengutipan hadis.

Bila hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat, sebagaimana termuat

dalam tafsir bi al-ma’s\u>r, merupakan penafsiran Nabi saw. atas ayat, tentunya tidak

menimbulkan perbedaan pengutipan hadis dikalangan mufassir. Namun faktanya,

mereka berbeda-beda dalam menafsirkan ayat dengan menggunakan hadis tertentu.

Dengan demikian, hadis tersebut sesungguhnya merupakan ijtihad mufassir dalam

memahami Alquran. Karena dilandaskan ijtihad mufassir tentunya hasil penafsiran

tersebut juga bersifat ijtihadi yang mengandung kemungkinan tepat dan tidak tepat.

98Lihat, al-Suyu>t}i>, op. cit., h. 388. Ibn Kas\i>r, op. cit., h. 24.
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Atau hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat tersebut adakalanya relevan

namun boleh jadi tidak relevan.

Untuk melihat bentuk relevansi penafsiran, berikut adalah contoh berkenaan

dengan hadis yang digunakan Ibn Kas\i>r dalam menafsirkan ayat nusyu>z di atas.

Ketika menafsirkan ayat di atas, Ibn Kas\i>r mengutip hadis yang menyatakan:

99ةً أَ ــرَ مْ إِ مْ هُ ـرَ مْ ا أَ ـوْ لَّ وَ مٌ ــوْ قَ حَ ـلِ فْ يُـ نْ لَ 

Artinya:

Tidak beruntung suatu kaum yang menyerahkan kepemimpinan mereka kepada
perempuan.

Bila ditinjau dalam konteks sebab turunnya ayat di atas dengan konteks

wuru>dnya hadis yang dikutip Ibn Kas\i>r sebagai penafsiran atas ayat nusyu>z maka

akan ditemukan perbedaan konteks historis antara kedua teks tersebut. Pada ayat di

atas, sebagaimana dapat dilihat dalam asba>b al-nuzu>l, bercerita tentang pengaduan

istri akan pemukulan yang dilakukan suami, sedang pada hadis ‘lan yuflih}a qaumun’

merupakan kasus kepemimpinan pemerintahan yang terjadi pada negeri Persia yang

mengalami kekacauan dan akhirnya dipimpin oleh seorang wanita. Berdasarkan

konteks historis kedua teks tersebut dapat disimpulkan bahwa hadis yang digunakan

al-Suyu>t}i> dalam menafsirkan ayat nusyu>z tidaklah relevan karena tidak didasarkan

atas konteks yang sama. Ayat nusyu>z berbicara dalam konteks kepemimpinan

domestik rumah tangga sedangkan hadis berbicara dalam konteks kepemimpinan

negara.

Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa tafsir bi al-ma’s\u>r meski

menggunakan jalur periwayatan namun tidak seluruh penafsiran tersebut didasarkan

pada tafsir Nabi saw. atas ayat namun lebih banyak merupakan tafsir mufassir

99Ibn Kas\i>r, loc.cit.
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dengan menggunakan ayat dan hadis sebagai sarana memahami ayat. Tafsir

demikian tentunya termasuk dalam kategori tafsir bi al-ra’y bi al-nas } yang dasarnya

adalah ijtihad. Sementara itu, tafsir bi al-ma’s\u>r yang tidak mengandung keraguan

akan ketepatan penafsirannya adalah tafsir yang dilakukan oleh Nabi saw. secara

langsung. Kalau demikian adanya, apakah mungkin seluruh penafsiran mufassir bi

al-ma’s\u>r dapat dinilai valid?

Ulama berbeda pendapat mengenai seberapa banyak ayat yang ditafsirkan

Nabi saw. Pertama, pendapat yang menyatakan bahwa Nabi saw. menjelaskan

seluruh ayat kepada sahabat beliau baik makna maupun lafalnya. Diantara

pemukanya adalah Ibn Taimiyyah. Kedua, pendapat yang menyatakan bahwa Nabi

saw. hanya menjelaskan sedikit makna Alquran kepada para sahabat. Diantara

tokohnya adalah al-Khuwy dan al-Suyu>t}i>. Setelah mengulas kelemahan kedua

pendapat, al-Żahabi> berkesimpulan bahwa Rasulullah menjelaskan banyak makna

Alquran pada para sahabatnya. Namun demikian, tidak seluruh makna Alquran

beliau jelaskan.

Tidak dijelaskannya seluruh makna Alquran karena terkait erat dengan

klasifikasi tekstualitas Alquran terhadap pemahaman sahabat masa itu yang oleh

ulama dibagi menjadi empat tingkatan. Pertama, Alquran yang maknanya hanya

diketahui oleh Allah semata. Kedua, makna Alquran yang hanya dapat dipahami

oleh ulama. Ketiga, makna Alquran yang diketahui oleh masyarakat Arab dengan

bahasa mereka. Keempat, makna yang dapat diketahui oleh semua orang sekalipun

dia bodoh.100 Penafsiran Nabi saw. terhadap Alquran terkait dengan kategori kedua

yakni tafsir yang hanya diketahui oleh ulama atau Nabi saw. serta sebagian kecil

100Al-Żahabi>, op. cit., h. 28.
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kategori pertama yakni makna ayat yang Allah sampaikan kepada Nabinya untuk

dijelaskan kepada umat terkait dengan berita alam gaib. Sedang kategori ketiga dan

keempat, Nabi saw. menyerahkan penafsirannya kepada para sahabat dimana mereka

dapat dengan mudah memahami makna ayatnya baik berdasarkan penguasaan

bahasa Arab, pengetahuan akan kondisi sosial serta sebab turunnya ayat atau

memang makna ayatnya sudah sangat jelas hingga dapat dipahami semua orang.

Dengan demikian, dapat dipahami apabila penafsiran Nabi saw. terhadap Alquran

tidaklah banyak sehingga mendorong mufassir di tingkat sahabat, ta>bi‘i>n dan

generasi berikutnya untuk memahami ayatnya di luar pemahaman Nabi saw.

3. Tolok Ukur Relevansi Penafsiran Alquran dengan Hadis

Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa tafsir bi al-ma’s\u>r yang ditulis oleh

para mufassir, meski menyandarkan penafsiran mereka pada riwayat, tidak

seluruhnya didasarkan penafsiran Nabi saw. atas ayat namun yang lebih sering

adalah penafsiran mufassir dengan menggunakan hadis sebagai bagian dari ijtihad

mereka dalam memahami ayat. Karena sifatnya ini, berdasarkan subjek tafsir, ada

yang menyebut tafsir yang disandarkan pada Nabi saw. dengan tafsir Nabawi, pada

sahabat dengan tafsir s}ah}abi> sedang pada ta>bi‘i>n adalah tafsir ta>bi‘i>n. Dua bentuk

tafsir terakhir merupakan tafsir bi al-ra’y karena berupaya menafsirkan ayat dengan

akal dan ijtihad.

Bila argumen tersebut dilanjutkan maka akan muncul juga penafsiran yang

dilakukan oleh mufassir dan disebut tafsir mufassir yakni tafsir yang dilakukan oleh

mufassir yang hidup setelah generasi ta>bi‘i>n baik menggunakan ayat, hadis atau

lainnya yang bukan merupakan tafsir Nabi saw. secara langsung. Apabila tafsir
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sahabat dan ta>bi‘i>n merupakan tafsir bi al-ra’y maka penafsiran mufassir lebih layak

lagi untuk disebut tafsir bi al-ra’y.

Sebagaimana dijelaskan bahwa mufassir yang berkontribusi dalam tafsir bi

al-ma’s\u>r sangat beragam, diantaranya:

a. Mufassirnya adalah Nabi saw. dan ini menggunakan dua bentuk, yakni: (a)

tafsir dengan ayat; (b) tafsir dengan pemahaman beliau dalam posisi

sebagai penjelas Alquran (disebut juga hadis)

b. Mufassirnya adalah sahabat dan tafsir ini mengambil empat bentuk, yakni:

(a) tafsir yang didasarkan pada penafsiran Nabi saw., (b) penafsiran

sahabat dengan menggunakan ayat Alquran, (c) penafsiran sahabat dengan

menggunakan hadis dan (d) penafsiran sahabat dengan menggunakan akal.

c. Mufassirnya adalah ta>bi‘i>n. Tafsir ini lebih luas lagi bentuknya, yakni: (a)

tafsir yang didasarkan pada penafsiran Nabi saw., (b) tafsir yang

didasarkan pada penafsiran sahabat; (c) tafsir ta>bi‘i>n dengan menggunakan

ayat Alquran; (d) tafsir ta>bi‘i>n dengan menggunakan hadis; (e) tafsir

ta>bi‘i>n dengan menggunakan akal atau ra’ynya.

Disamping ketiga mufassir tersebut, tafsir bi al-ma’s\u>r juga memuat tafsir

yang dilakukan oleh mufassirnya sendiri. Tafsir jenis ini terdiri dari: (a) tafsir yang

didasarkan pada penafsiran Nabi saw.; (b) tafsir yang didasarkan pada penafsiran

sahabat; (c) tafsir yang didasarkan pada penafsiran ta>bi‘i>n; (d) tafsir mufassir dengan

menggunakan ayat; (e) tafsir mufassir dengan menggunakan hadis; (f) tafsir mufassir

dengan menggunakan akal atau ra’y.

Untuk jenis tafsir terakhir, ulama sepakat bahwa jenis tafsir pertama (huruf

a) merupakan tafsir yang paling benar karena ditafsirkan sendiri oleh Nabi saw.
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Sedang tafsir jenis kedua (huruf b) mereka hanya sepakat bila terkait dengan asba>b

al-nuzu>l atau tafsir yang sangat besar kemungkinannya berasal dari Nabi saw. seperti

berkenaan dengan alam gaib dan lainnya yang tidak memungkinkan menggunakan

rasio dalam memahaminya.101 Sedang jenis tafsir lainnya merupakan bentuk ijtihad

para mufassir yang tidak mutlak benarnya sehingga perlu dikaji ulang.

Dalam konteks tafsir ayat dengan menggunakan hadis Nabi saw. maka jenis

tafsir point (a) dan (e) yang masuk dalam kategori tersebut. Sebagaimana dijelaskan,

jenis tafsir point (a) tidak diperselisihkan kebenaran penafsirannya karena

ditafsirkan langsung oleh Nabi saw. sejauh memiliki jalur periwayatan yang sahih.

Sedang tafsir jenis (e) merupakan penafsiran mufassir yang dapat dibenarkan sejauh

memiliki sejumlah syarat, yakni (1) jalur periwayatan hadis tersebut sahih; (2)

keserasian konteks antara ayat dengan hadis.

Sejauh ini, ulama membenarkan penafsiran menggunakan ra’y selama

mufassirnya memenuhi persyaratan keilmuan yang membantunya memahami ayat

dengan benar tanpa dipengaruhi oleh bias mazhab dan kepentingan apa pun.

Karenanya mereka membagi tafsir bi al-ra’y dengan dua kategori yakni; mah}mu>d

dan maz\mu>m. Tafsir bi al-ra’y mah}mu>d adalah tafsir bi al-ra’y yang mufassirnya

memenuhi standar keilmuan sebagai seorang mufassir dengan menguasai

seperangkat ilmu yang diperlukan. Sedang tafsir bi al-ra’y maz\mu>m adalah tafsir

yang mufassirnya hanya mengandalkan logika dan nalurinya dalam memahami ayat

tanpa didasarkan oleh pengetahuan standar penafsiran ayat. Jenis penafsiran bi al-

ra’y terakhir ini yang diharamkan ulama.102

101Al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 328.
102Al-Żahabi>, op. cit., juz 1, h. 189.
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Diantara persyaratan tafsir bi al-ra’y mah}mu>d adalah: (1) akidah yang lurus;

(2) terbebas dari hawa nafsu; (3) memulai penafsiran Alquran dengan Alquran; (4)

penafsiran dengan hadis; (5) apabila tidak ditemukan tafsir dengan hadis maka

hendaklah merujuk pada tafsir sahabat; (6) dan jika tidak ditemukan penafsiran

dengan Alquran, sunnah, perkataan sahabat maka hendaklah merujuk pada pendapat

ta>bi‘i>n; (7) menguasai bahasa Arab dengan segala cabangnya; (8) menguasai seluruh

ilmu dasar yang terkait dengan Alquran seperti ilmu qira>’at, ilmu tauhid, ilmu us}u>l

tafsir sepert asba>b al-nuzu>l, na>sikh dan mansu>kh dan lainnya; (9) memiliki

pemahaman yang mendalam sehingga mampu menilai mana makna yang kuat atau

menyimpulkan makna yang sesuai dengan syari’i.103

Persyaratan mufassir di atas dapat diringkas menjadi dua syarat pokok,

yakni: komitmen keagamaan, integritas pribadi dan kapasitas intelektual mufassir.

Sebagai mufassir yang diakui ulama dari dulu hingga kini menyangkut integritas dan

kapasitas intelektualnya dalam beragam bidang keilmuan Islam terutama tafsir,

maka bisa dipastikan bahwa segala persyaratan di atas tentunya dimiliki al-

T{abari>.104 Meski demikian, dalam beberapa kasus penafsiran, al-T{abari> tidak pernah

luput dari kritik para ulama. Beberapa contoh mengenai hal tersebut telah

dikemukakan pada Bab I. Berkenaan dengan penafsiran al-T{abari>, patut juga

dipertanyakan bagaimana ketepatannya dalam menafsirkan ayat dengan hadis Nabi

103Al-Qat}t}a>n, op. cit., h. 329. Bandingkan dengan pendapat Al-Żahabi> yang mensyaratkan
penguasaan berbagai ilmu agama bagi mereka yang hendak menafsirkan Alquran dengan ra’y.
Diantara ilmu tersebut adalah ilmu bahasa, nah}w, s}arf, isytiqa>q, ilmu balagah dengan ketiga
cabangnya yakni al-ma‘a>ni>, al-baya>n dan al-badi>‘, qira>’at, us}u>l al-di>n, us}u>l fiqh, qis}a>s}, na>sikh
mansu>kh, hadis, dan ilmu mauhibah. Lihat, al-Żahabi>, op. cit., juz 1, h. 190-192.

104Untuk menggambarkan keluasan ilmunya, al-Żahabi> menyatakan bahwa al-T{abari>
mengumpulkan beragam ilmu yang tidak tertandingi ulama pada masanya. Lihat, al-Żahabi>, ibid., h.
148.
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saw. Apakah hadis tersebut relevan digunakan sebagai pemaknaan atas ayat

tertentu?

Berdasarkan uraian di atas menyangkut problem yang terkait tafsir bi al-

ma’s\u>r maka dapat dirumuskan teori yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur

ketepatan penafsiran atau relevansi antara hadis dan ayat. Hadis berposisi sebagai

tafsir atas ayat. Rumusan tolok ukur tersebut adalah:

1) Hadis tersebut harus berkualitas sahih

2) Hadis tersebut merupakan penafsiran langsung Nabi saw. atas ayat atau

disebut tafsir Nabawi.

3) Antara hadis dan ayat yang ditafsirkan memiliki konteks dan kandungan

makna yang sama (kontekstual) bila penafsiran tersebut dilakukan oleh

mufassir.

Karakteristik tafsir bi al-ma’s\u>r yang mengandalkan jalur periwayatan

tentunya tidak dapat menghindarkan diri dari pertanyaan akan kualitas riwayat itu

sendiri. Tafsir Nabawi sekalipun tidak dapat dibenarkan bila tidak memenuhi

standar kualitas riwayat sahih. Karenanya, persyaratan kualitas merupakan syarat

utama untuk mengukur keakuratan penafsiran. Syarat kedua berkenaan dengan

penafsiran Nabi saw. atas ayat. Syarat ini menempati peringkat kedua karena ulama

sepakat bahwa penafsiran Nabi saw. mengenai Alquran adalah bentuk penafsiran

yang paling dipercaya ketepatannya. Lebih dari itu, ulama melarang jenis penafsiran

lainnya bila ditemukan penafsirannya dalam hadis yang langsung ditafsirkan oleh

Nabi saw.105

105Menurut Ibn Taimiyyah, apabila Nabi telah menjelaskan makna ayat maka tidak perlu lagi
merujuk kepada tafsir bahasa atau lainnya. Lihat, Ibn Taimiyyah, Majmu>‘ah, juz 13, h. 18.
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Tafsir jenis ini disebut dengan tafsir Nabawi. Di luar tafsir Nabawi,

berkenaan dengan tafsir ayat dengan hadis, yang sering terjadi dalam tafsir bi al-

ma’s\u>r adalah tafsir mufassir yakni penafsiran dengan menggunakan hadis sebagai

sarana memahami ayat yang dilakukan berdasarkan ijtihad mufassir dalam

memahami makna ayat dan hadis sehingga menempatkan hadis tertentu untuk

menafsirkan ayat tertentu. Dalam hal ini, syarat yang utama adalah apakah hadis

tersebut sahih? Persoalan kedua adalah apakah penafsiran tersebut berasal dari Nabi?

Ketiga, apakah hadis tersebut secara makna dan konteks bersesuaian dengan makna

dan konteks ayat yang ditafsirkan? Dengan demikian, langkah-langkah yang perlu

dilakukan dalam menguji relevansi hadis adalah:

a) Meneliti kualitas hadis tafsir Nabawi

b) Meneliti kualitas hadis tafsir mufassir

c) Mengkaji konteks ayat dan konteks hadis melalui kajian makna teks.

Dengan langkah tersebut, hadis daif yang tidak dilakukan lebih lanjut

penelitian relevansinya boleh jadi secara makna relevan dengan ayat yang ditafsirkan

karena adanya kesesuaian konteks dan makna antara hadis dan ayat. Karenanya,

dalam penelitian ini, relevansi tetap mengacu pada kesesuaian antara kandungan

hadis dan ayat. Namun karena hadis daif tidak dapat dijadikan dalil maka penelitian

akan relevansinya diabaikan.

Dalam kaitannya dengan tafsir ayat dengan menggunakan hadis dalam tafsir

bi al-ma’s\u>r, Abdullah Karim mensyaratkan tiga hal untuk mengukur tingkat akurasi

penafsiran tersebut. Tiga syarat tersebut adalah:

(1) Hadis yang digunakan adalah hadis proporsional

(2) Hadis yang digunakan adalah hadis profesional
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(3) Hadis yang digunakan adalah hadis kontekstual

Penjelasannya adalah pertama, yang dimaksud dengan hadis proporsional

adalah hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat tersebut merupakan penafsiran

Nabi saw. atas ayat. Dalam bahasan ini disebut dengan tafsir Nabawi. Sesuai dengan

posisinya, hadis berfungsi untuk menjelaskan ayat Alquran yang masih mujmal,

musykil, ‘a>m, atau mutlak. Dengan kedudukan ini adalah proporsi Nabi saw. untuk

menafsirkan ayat. Kedua, hadis profesional adalah hadis yang berbicara secara

khusus mengenai tafsir ayat yang dikumpulkan dalam satu bab tertentu yakni kitab

(dalam arti bab) Tafsir oleh ulama-ulama hadis seperti al-Bukhari, Muslim dan al-

Tirmiz\i> dalam kitab-kitab hadis mereka. Menurutnya, adalah profesi ulama hadis

untuk menentukan apakah hadis tertentu merupakan tafsir atas ayat tertentu. Sedang

ketiga, adalah konteks hadis secara umum. Dengan mengkaji hadis secara maudu>’i

maka akan diperoleh makna hadis secara komprehensif dan diketahui konteks

pembicaraan hadis tersebut apakah tepat digunakan untuk menafsirkan ayat atau

tidak.106

Syarat pertama dan ketiga, secara substansi tidak berbeda dengan apa yang

penulis ajukan sebagai tolok ukur relevansi penafsiran ayat dengan hadis. Sedang

syarat kedua, berkenaan dengan profesi ulama hadis untuk menentukan hadis

tertentu sebagai tafsir ayat tertentu, penulis lebih cenderung tidak membedakan

antara ulama hadis dan tafsir terlebih untuk mufassir yang hidup sampai masa abad

III seperti al-T}abari>. Ulama yang dikenal sebagai mufassir pada masa itu tidak hanya

106Abdullah Karim, “Kajian Hadis Proporsional, Profesional dan Kontekstual: Prasyarat
Akurasi Penafsiran Al-Quran Secara Tektual” (Makalah disampaikan pada Rapat Senat Terbuka
dalam Rangka Pengukuhan Guru Besar dalam Mata Kuliah Ilmu Tafsir, Banjarmasin, 20 Januari
2009.
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menguasai bidang tafsir namun juga hadis dan berbagai ilmu keislaman lainnya.

Begitu pula ulama hadis, mereka tidak hanya menguasai ilmu hadis namun juga

tafsir dan ilmu bantu lainnya. Sehingga tidak tepat bila dalam penafsiran ayat

dengan hadis, ulama hadis lebih diunggulkan dalam menentukan keakuratan

penafsiran di banding ulama tafsir itu sendiri. Dalam hal ini, sejauh penafsiran

tersebut tidak langsung berasal dari Nabi saw., penulis berpandangan bahwa baik

ulama tafsir maupun ulama hadis, keduanya sama-sama berijtihad dalam

menempatkan hadis sebagai tafsir ayat tertentu sehingga memungkinan keduanya

untuk akurat atau tidak dalam ijtihadnya. Mengenai hal ini yang terpenting adalah

menentukan kualitas riwayat itu sendiri dan konteks kedua teks apabila hadis yang

digunakan untuk menafsirkan ayat berasal dari ijtihad mufassir. Sedang syarat kedua

hanyalah sebagai penguat karena biasanya ulama hadis memang menempatkan tafsir

Nabi saw. pada bahasan bab al-Tafsir.
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BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

DALAM TAFSIR AL-T{ABARI<

A. Karakteristik Tafsir al-T{abari>

1. Biografi Ibn Jari>r Al-T{abari>

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad bin Jari>r bin Yazi>d bin Kas\i>r bin Ga>lib

al-T{abari>. Lahir di A<mu>l wilayah T{abrasta>n tahun 224 H / 839 M dan wafat pada

waktu magrib hari Ahad, dua hari menjelang berakhirnya bulan Syawwal tahun 310

H di Bagdad.1 Dengan demikian, usia al-T}abari> sekitar 85 atau 86 tahun. Pengikut

Hanbali menuduhnya berfaham Rafidah dan Syi’ah. Memang terdapat dua nama Ibn

Jari>r, satu nama penganut Syi’ah namun al-T}abari> terbebas dari aliran tersebut. Ia

dimakamkan di rumah di mana ia wafat. Hal ini dikarenakan pengikut Hanbali

melarang memakamkannya ditempat umum pada siang hari.2

Ibn Jari>r disebut juga dengan nama al-T{abari> sebutan yang sering juga

disematkan pada dirinya. Penyebutan nama al-T{abari> ini dinisbahkan pada tempat

lahirnya, yakni di wilayah T{abrasta>n. Di sisi lain, al-T{abari> juga sering disebut

dengan gelar Abu> Ja’fa>r untuk menunjukkan kemuliaannya dan merupakan budaya

Arab untuk memberikan gelar kepada leluhur dan pemuka mereka.

Para ulama berbeda mengenai nama leluhur Ibn Jari>r pada Kas\i>r bin Ga>lib

sebagaimana disebut di atas. Ibn Nadi>m, ibn Khalkan dan al-S{afadi> menyebutnya

1Ah}mad bin Muh}ammad al-Adnadawi>, T{abaqa>t al-Mufassiri>n (Madi>nah: Maktabah al-‘Ulu>m
wa al-H{ikam, 1997), h. 48.

2Abu> al-Fida> Isma>‘i>l ibn ‘Umar ibn Kas\i>r al-Qurasy al-Damasyqi>, Al-Bida>yah wa al-Niha>yah,
ditah}qi>q oleh ‘Abd Alla>h ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 6 (Ji>zah: Hijr, 1998 M/1419 H), h. 849
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dengan Kha>lid bin Ga>lib.3 Namun tidak ditemukan penjelasan lebih jauh mengenai

sebab terjadinya perbedaan nama tersebut.

Al-T{abari> sudah mulai belajar pada usia yang sangat muda dengan

kecerdasan yang sangat menonjol. Ia sudah hafal Alquran pada usia tujuh tahun.

Ilmu-ilmu dasar dipelajarinya di kota kelahirannya. Dalam pengembaraan keilmuan,

al-T{abari> pertama kali berangkat ke Rey, Iran. Salah seorang gurunya adalah

Muh}ammad bin H{umaid al-Ra>zi>, seorang sejarawan besar. Dari Rey, ia pindah ke

Bagdad, Irak, dengan maksud belajar kepada Imam Ah}mad, seorang ahli hadis dan

ahli fikih termasyhur. Akan tetapi, Imam Ah}mad meninggal dunia sebelum ia sampai

ke kota tersebut. Kemudian ia pindah ke Basra dan sebelumnya mampir di Wasit

untuk mendengar beberapa kuliah. Kemudian ia pergi ke Kufah. Di kota ini ia

mempelajari 100.000 hadis dari Syekh Abu> Kuraib, seorang ulama hadis. Tidak lama

setelah itu, al-T{abari> kembali ke Bagdad dan menetap di sana dalam waktu yang

cukup lama. Pada tahun 867 ia pergi ke Fustat, Mesir, dan singgah di Suriah untuk

menuntut ilmu hadis. Dari Fustat ia pindah ke Bagdad hingga wafatnya.4 Dengan

demikian, setidaknya ada tiga pusat keilmuan Islam saat itu yang dikunjungi al-

T}abari> yakni Mesir, Syam dan Irak dan kemudian tinggal di Bagdad hingga wafat.5

Al-T{abari> dipandang sebagai tokoh para mufassir, menguasai beragam

cabang ilmu yang tidak tertandingi orang pada masanya, seorang yang hafal

3Bayard Dodge, ed., The Fihrst of al-Nadim: a Tenth-Century Survey of Muslim Culture
(USA: Columbia University Press, 1970), h. 563. Lihat, Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, Ibn Jari>r al-T{abari>
wa Manhajuh fi> al-Tafsi>r (Kairo: Da>r al-Mana>r, 1991), h. 9.

4Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, Ensiklopedi Islam (Cet; III, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van
Hoeve, 1994), h. 21. Bandingkan dengan, Ahmad al-Syantanawi, Ibrahim Zaky Khu Rasyid dan ‘Abd
Hamid Yunus, Da>r al-Ma‘a>rif al-Isla>miyyah, juz 15 (t.t.: t.p., t.th.), h. 67.

5Muh}ammad H{usain al-Żahabi>, al-Tafsi>r wa al-Mufassiru>n, juz 1 (Cet. VII; Kairo: Maktabah
Wahbah, 2000), h. 147.
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Alquran, memahami maknanya, menguasai hukum-hukumnya, mendalami ilmu hadis

dan metode menilai kesahihan dan kecacatannya, na>sikh dan mansu>khnya, memiliki

wawasan luas tentang sahabat dan ta>bi‘i>n, mengetahui sejarah umat manusia.6

Ringkasnya, ia menguasai ilmu tafsir, hadis, fikih, qira>’at dan sejarah. Diantara

karya yang terkenal dan melambungkan namanya hingga saat ini adalah dua karya

monumental berkenaan dengan bidang sejarah dan tafsir Alquran.

Lawatan al-T{abari> ke berbagai negara Islam untuk menuntut ilmu tentunya

sebanding dengan banyaknya guru yang ia miliki. Di antara gurunya dalam bidang

Alquran adalah ‘Abba>s bin Wali>d bin Yazi>d di Beiru>t dan Yu>nus bin ‘Abd al-A‘la> di

Mesir.7 Dalam bidang hadis adalah Muh}ammad ibn H{umaid al-Ra>zi>, Ibn Juraij, Abu>

Kuraib, Hannad ibn Sa>ri>, ‘Abba>d ibn Ya‘qu>b, ‘Ubaidulla>h ibn Isma>‘i>l al-Habbari,

Isma>‘i>l ibn Mu>>sa>, Imra>n ibn Mu>sa> al-Qazza>z dan Bis}r ibn Mu‘a>d} al-‘Uqdi>. Dalam

bidang fiqh dan us}u>l al-fiqh Sya>fi‘i>, di antara gurunya adalah al-Rabi>‘ ibn Sulaima>n

di Mesir dan al-H}asan ibn Muh}ammad al-Za‘fara>ni> di Bagdad. Dalam bidang fiqh

Imam Ma>lik, diantara gurunya adalah Yu>nus ibn ‘Abd al-A‘la> dan keturunan ‘Abd

al-H}akam yakni Muh}ammad, ‘Abd al-Rahma>n dan Sa‘ad.8

Di antara muridnya adalah ‘Ali> ibn ‘Abd al-‘Azi>z ibn Muh}ammad al-Daulabi>,

Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad ibn Abi> al-T}alj al-Ka>tib, Ah}mad ibn Yah}ya>,

Abu> al-H}asan al-T{abari>, Abu> al-H}asan ibn Yu>nus, Abu> Bakr ibn Ka>mil, Abu> Ish}a>q

Ibra>hi>m al-T{abari>, Abu> al-Faraj al-Mu‘afa ibn Zakaria>.9

6Al-Adnadawi>, loc. cit. Al-Z|ahabi>, op. cit., h. 147-148.
7Muslim ‘Ali> Ja‘far dan Muh}yi> Hila>l Sarha>n, Mana>hij al-Mufassiri>n (Beiru>t: Da>r al-

Ma‘rifah, 1980), h. 53.
8Bayard Dodge, ed., op. cit., h. 564.
9Ibid., h. 565.
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Dalam konteks periodesasi sejarah pemerintahan Bani Abbasiyah, masa al-

T{abari> termasuk dalam masa Abbasiyah II, yaitu dimulai dari khalifah al-

Mutawakkil pada tahun 232 H (847 M) sampai berdirinya daulah Buwaihiyah di

Bagdad tahun 334 H (946 M).10 Masa tersebut merupakan puncak kemajuan dunia

Islam dalam bidang ilmu pengetahuan dan politik. Harun al-Rasyid (786-809 M)

meninggalkan banyak warisan dan budaya cinta ilmu pengetahuan di kalangan para

khalifah berikutnya hingga muncul Khalifah al-Ma’mun (813-833 M) yang

membangun Baitul Hikmah sebagai pusat kajian akademis dan perpustakaan umum

serta berfungi sebagai biro penerjemahan dan memiliki observatorium yang menjadi

pusat pembelajaran astronomi.11

Pada masa al-T{abari>, muncul para ilmuan dalam berbagai bidang

pengetahuan. Salah satunya adalah al-Ra>zi>. Nama lengkapnya Abu> Bakar

Muh}ammad bin Zakaria> (865-925 M) yang dikenal sebagai dokter, pakar sains serta

penulis paling produktif. Di samping kedokteran, ia juga menguasai filsafat,

kedokteran, kimia, matematika dan sastra. Ia menulis 113 buku tebal dan 28 judul

buku tipis, yang 12 di antaranya membahas ilmu kimia. Karyanya yang terkenal di

10Para sejarawan membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah dalam empat periode yaitu:
1. Masa Abbasiyah I, semenjak lahirnya daulah Abbasiyah tahun 132 H (750 M) sampai
meninggalnya Khalifah al-Was\i>q 232 H (847 M). 2. Masa Abbasiyah II, mulai Khalifah al-
Mutawakkil tahun 232 H (847 M) sampai berdirinya daulah Buwaihiyah di Bagdad tahun 334 H (946
M). 3. Masa Abbasiyah III, dari berdirinya daulah Buwaihiyah tahun 334 H (946 M) sampai
masuknya kaum Saljuk ke Bagdad tahun 447 H (1055 M). 4. Masa Abbasiyah IV, mulai masuknya
orang-orang Saljuk ke Bagdad tahun 447 H (1055 M) sampai jatuhnya Bagdad ke tangan bangsa
Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan pada tahun 656 H (1258 M). Namun sayangnya, pembagian
priodesasi tersebut tidak diikuti argumen sebagai dasar penentuan tiap periode sebagaimana lazimnya
yang terjadi pada pembagaian sejarah tertentu. Lihat, Samsul Munir Amin, Sejarah Peradaban Islam
(Jakarta: Amzah, 2009), h. 141.

11Philip K. Hitti, History of The Arabs; From the Earliest Times to the Present, terj. R.
Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, History of The Arabs (Jakarta: Serambi, 2010), h. 514.
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bidang kimia adalah al-Asra>r (buku tentang rahasia) dan dalam bidang kedokteran

adalah Kita>b al-T{ibb al-Mans}u>ri>, al-Judari wa al-Has}bah dan al-Ha>wi>.12

Dalam kajian tafsir, ulama menempatkan al-T{abari> diperingkat keempat

t}abaqa>t al-mufassiri>n (peringkat para mufassir) yang setingkat dengan ‘Ali> ibn Abi@

T{alh{ah, Ibn Abi> H{a>tim, Ibn Ma>jah, al-H{a>kim dan lainnya. Peringkat pertama,

mufassir di kalangan sahabat, sedang peringkat kedua dan ketiga adalah mufassir

ta>bi‘i>n dan atba>‘ al-ta>bi‘i>n.13 Karenanya, dalam menafsirkan Alquran, al-T{abari>

banyak mengutip pendapat mufassir di kalangan sahabat, ta>bi‘i>n maupun atba>‘ al-

ta>bi‘i>n. Al-Adnadawi> yang menyusun kitab T{abaqa>t al-Mufassiri>n-nya berdasarkan

tahun lahir dan masa hidup seorang mufassir dengan batasan setiap t}abaqa>t adalah

satu abad, memasukkan al-T{abari> pada abad III.14 Namun pembagian model ini tidak

memberikan informasi lebih terhadap posisi al-T{abari> sebagai mufassir yang menulis

kitab tafsirnya berdasarkan riwayat.

Diantara karya al-T{abari> adalah tafsir Alquran (Ja>mi‘ al-Baya>n), merupakan

karya tafsir terbesar yang tidak pernah dikarang oleh ulama, Tahz\i>b al-A<s\a>r15, Ta>ri>kh

al-Umam wa al-Muluk, merupakan rujukan penting para sejarawan muslim dalam

kajian sejarah dan kitab tersebut menjadikan al-T{abari> dipandang sebagai pemuka

sejarah Islam16, Ikhtila>f al-‘Ulama>, Kita>b al-Qira>’at, Kita>b Ah}ka>m Syara>‘i al-

12Ibid., h. 457- 459.
13Manna>‘ al-Qat}t}a>n, Maba>h}is\ fi@ ‘Ulu>m al-Qur’a>n (t.t.: t.p, t.th), h. 344. Suyu>t}i>, menempatkan

al-T{abari> diperingkat setelah ta>bi‘i>n. Lihat, Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Itqa>n fi> ‘Ulu>m al-Qur’a>n, juz 2
(Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 190.

14Al-Adnadawi>, op. cit., h. 46.
15Kitab tersebut membahas tentang ilmu hadis dan nama kitabnya disebut dalam Kasyf al-

Z{unu>n namun sayangnya tidak dapat ditemukan hingga saat ini. Lihat, Mus}t}afa> bin ‘Abdulla>h al-
Qast}ant}i>ni> al-Ru>mi> al-H{anafi>, Kasy al-Z{unu>n ‘an Asa>mi> al-Kutub wa al-Funu>n, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), h. 514.

16Al-Żahabi>, op. cit, juz 1, h. 148.
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Isla>m.17 Al-‘Adad wa al-Tanzi>l, Ta>ri>kh al-Rija>l min al-S{ah}a>bah wa al-Ta>bi‘i>n, Kita>b

al-Tabsyu>r dalam bidang ushuluddin, dan banyak lagi yang menunjukkan keluasan

ilmu dan kemuliaannya. Namun kitab tersebut, sebagian besarnya tidak dapat kita

temukan saat ini kecuali kitab yang berkenaan dengan tafsir dan sejarah.18

Al-T{abari> dipandang sebagai pelopor tafsir dan sejarah bila dilihat dari dua

karyanya yang memiliki tingkat keilmuan tinggi. Ibn Khaldu>n mengatakan bahwa ia

salah seorang pemuka mujtahid yang tidak bertaklid pada seseorang, sedang Abu>

Ish}a>q Syaira>zi> dalam kitab T{abaqa>t al-Fuqaha> menyatakan bahwa al-T{abari>

termasuk dalam kelompok mujtahid. Ia memiliki mazhab dan juga pengikut yang

disebut dengan mazhab ‘Jari>riyyah’ namun mazhab ini setelah berlalu zaman tidak

dapat berkembang hingga masa kita sekarang. Sebelumnya, beliau menganut mazhab

Sya>fi‘i>. Al-Suyu>t}i> mengatakan dalam T{abaqa>t al-Mufassiri>n bahwa semula ia

menganut mazhab Sya>fi‘i> kemudian memisah dan mendirikan mazhab sendiri,

memiliki pandangan dan pilihan sendiri, memiliki pengikut, memiliki banyak kitab

tentang us}u>l dan furu>‘. Penulis Lisa>n al-Mi>za>n mengatakan bahwa ia s\iqah, s}a>diq,

sedikit cenderung ke Syi’ah, muwa>la>t yang tidak mencacatkannya.19 Pujian yang

sama datang dari Ibn Khuzaimah yang mengatakan: “Saya tidak menemukan di atas

bumi ini orang yang lebih luas pengetahuannya dibanding al-T{abari>”.20 Mengenai

produktifitasnya dalam menghasilkan karya, diriwayatkan bahwa al-T{abari> menulis

empat puluh lembar setiap hari selama empat puluh tahun.21 Tentang kitab tafsir al-

17al-Adnadawi>, loc. cit.
18Al-Z|ahabi>, op. cit., h. 148.
19Ibid., h. 148.
20Al-Adnadawi>, loc. cit.
21Ibn Kas\i>r, op. cit., h. 846.
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T{abari>, Imam al-Suyu>t}i> berkata: “Karangan Ibn Jari>r al-T{abari> adalah kitab tafsir

yang paling mulia dan terbesar, kitab tersebut mengemukakan pendapat-pendapat

para ulama dan menilai salah satu pendapat yang paling ra>jih}. Kitab ini juga

mengemukakan i‘ra>b dan istinba>t} (menarik kesimpulan) ayat. Ini adalah kitab tafsir

yang lebih tinggi dibandingkan kitab-kitab tafsir sebelumnya.”22 Sementara itu, al-

Nawawi> mengatakan bahwa ulama sepakat belum pernah ditulis kitab semacam

tafsir al-T{abari>. Abu> H{ami>d al-Asfara>ni> mengatakan: ‘Sekiranya orang melawat ke

negeri Cina hingga menemukan tafsir al-T{abari> maka sudahlah cukup’.23

Penilaian para ulama di atas menunjukkan betapa kuatnya integritas dan

kredibilatas al-T{abari> di mata ulama dalam bidang keilmuan Islam terutama tafsir

dan sejarah. Mereka tidak meragukan keadilan dan kapasitas keilmuannya. Hal ini

tergambar dari karya yang dihasilkan mencakup berbagai bidang kajian keilmuan

Islam. Di samping mengutip pandangan ulama sebelumnya, al-T{abari> juga

mengkritik pandangan yang menurutnya tidak tepat dan menyetujui pandangan yang

dinilai benar. Penilaian terhadap pendapat ulama, baik yang ia setujui maupun yang

ditolak, didasarkan pada argumen dan keilmuan yang benar. Pendirian ini nampak

jelas dalam karya kitab tafsirnya. Dengan mendasarkan tafsir pada berbagai riwayat

baik Nabi saw. hingga ta>bi‘i>n, ia juga menggunakan kaidah-kaidah kebahasaan, ilmu

tafsir, dan keilmuan lainnya untuk menilai pendapat yang mendekati kebenaran

dalam menafsirkan Alquran.

22Mani>‘ ‘Abd H{ali>m Mah}mu>d, Manhaj al-Mufassiri>n, terj. Syahdianor dan Faisal Saleh,
Metodologi Tafsir: Kajian Komprehensif Metode Para Ahli Tafsir, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,
2006), h. 76.

23Mus}t}afa> ibn ‘Abdullah al-Qust}ant}ini>, op. cit., h. 360.
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2. Metode Penafsiran Tafsir al-T{abari>

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, metode tafsir bi al-ma’s\u>r bercirikan

penafsiran dengan menggunakan sejumlah riwayat baik dari Nabi saw., sahabat

maupun ta>bi‘i>n. Demikian halnya al-T{abari>, ketika menafsirkan ayat ia menafsirkan

Alquran dengan Alquran, kemudian menafsirkan berdasarkan hadis Nabi saw.,

menafsirkan berdasarkan riwayat sahabat dan ta>bi‘i>n. Ia juga mentarji>h} pandangan

mereka apabila terdapat perbedaan dan mengkompromikan jika memungkinkan.

Tidak mengabaikan hadis Nabi saw. apabila berkualitas sahih. Apabila para sahabat

berselisih pandangan mengenai satu masalah, ia tidak mengabaikannya namun

memilih salah satunya jika jalur riwayatnya sama-sama memiliki kekuatan. Ia

berpandangan bahwa Rasul telah menafsirkan seluruh ayat baik secara verbal

maupun isyarat yang kemudian dinukil para sahabat.

Dalam prakteknya, al-T{abari> menafsirkan seluruh ayat dengan terlebih

dahulu menyebutkan nama surah dengan disertai periwayatan bila terdapat lebih dari

satu nama surah. Sebagai contoh, dalam menyebutkan nama surah al-Fa>tih}ah}, ia

menyebut satu riwayat dari Yu>nus bin ‘Abd al-A‘la> dari Ibn Wahha>b dari Ibn Abi>

Z|i’ib dari Sa‘i>d al-Maqbu>ri> dari Abu> Hurairah, Rasulullah bersabda: “Ia (nama

surah) ini adalah Umm al-Qur’a>n, al-Fa>tih}ah, atau al-Sab‘ al-Mas\a>ni >”. Setelah

menyebut nama Surah, al-T{abari> mulai menafsirkan ayat-ayatnya dengan

menyebutkan riwayat dari Nabi saw., sahabat atau ta>bi‘i>n. Ia menyebutkan jalur

sanadnya secara sempurna sampai kepada Rasulullah atau akhir jalur periwayatan.

Jika terdapat riwayat yang tidak kuat maka ia menolaknya dan menyebutkan

kecacatannya. Ringkasnya, dalam menafsir ayat, al-T{abari> menggunakan langkah

berikut:
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Menyebutkan ayat, menafsirkan secara mujmal (global), mengungkapkan

beragam pandangan yang sesuai dengan tafsir atas ayat, menyebutkan asba>b al-

nuzu>l, mentarji>h} salah satu makna ayat atau mengkompromikannya (al-jam‘). Ia

juga meriwayatkan riwayat Israiliyyat yang kadang diberi komentar. Apabila jalur

riwayatnya sahih maka ia tidak menyangkalnya namun apabila terjadi perbedaan

dalam riwayat tersebut, ia mentarji>h} salah satu sanad yang menurutnya kuat.24

Dalam menafsirkan ayat, al-T{abari> tidak sebatas mengemukakan riwayat

namun juga memaparkan sejumlah pandangan dan mentarji>h }nya. Dalam beberapa

kasus, ia menjelaskan i‘ra>b ayat dan menyimpulkan kandungan hukumnya yang

disertai dengan dalil yang dinilai kuat.

Penafsiran ayat dengan ayat didasari keyakinan bahwa satu ayat merupakan

tafsir bagi ayat lainnya. Ayat yang berbentuk global di satu tempat akan ditemukan

penjelasannya secara rinci di tempat lain, ayat yang bersifat mutlak akan ditemukan

taqyi>d (rincian) pada ayat lain dan ayat yang bersifat umum akan ditakhs}is}

(pengkhususan) pada tempat lain.

Dengan pandangan ini, seorang mufassir untuk dapat mengetahui makna

yang dimaksud oleh satu ayat tertentu, tidak ada jalan lain kecuali dengan melihat

dan mengkaji secara keseluruhan makna ayat Alquran lainnya. Alquran memiliki

kesatuan tema, makna dan tujuan yang saling terkait. Pendekatan ini juga digunakan

Nabi saw. dalam memahami Alquran.

Bila dicermati lebih jauh terkait metode pengutipan riwayat dalam kitab

tafsir bi> al-ma’s\u>r yang datang sesudah al-T{abari> maka dapat diketahui bahwa

pengutipan sanad al-T{abari> lebih sempurna dibanding kitab tafsir bi> al-ma’s\u>r

24Muslim ‘Ali> Ja‘far dan Muh}yi Hila>l Sarha>n, op. cit., h. 55-58.
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generasi sesudahnya semacam al-Dur al-Mans\u>r karya al-Suyu>t}i>. Dalam hal ini, al-

T{abari> mengutip seluruh rangkaian periwayatan dari periwayat pertama hingga akhir

secara lengkap sedang al-Suyu>t}i> menghapus rangkaian sanadnya. Langkah tersebut

ia lakukan untuk menghindari rasa bosan dari pembaca. Meski demikian, al-Suyu>t}i>

tetap menyebutkan sumber pengutipan hadis tersebut.25 Dengan demikian nampak

jelas perbedaan metode pengutipan riwayat antara al-T{abari> dengan mufassir bi> al-

ma’s\u>r sesudahnya dalam pengutipan riwayat.

Berikut adalah contoh penafsiran al-T{abari> berupa penafsiran Alquran dengan

Alquran, penafsiran ayat dengan hadis Nabi saw., perkataan sahabat dan ta>bi‘i>n,

penafsiran dengan menggunakan analisis kebahasaan dan keilmuan lainnya.

a. Penafsiran Alquran dengan Alquran

Dalam memahami makna ‘z}ulm’ yang terdapat dalam Q.S. al-An‘a>m/6: 82,

Nabi saw. menggunakan ayat lain untuk menafsirkan ayat tersebut. Ayat tersebut

berbunyi:

نَ وْ دُ تَ هْ مُ مْ هُ وَ نُ مْ ألَ اْ مُ هلَُ كَ ئِ ولَ أُ مٍ لْ ظُ بِ مْ هُ انَـ ميَْ ا إِ وْ سُ بَ لْ يَـ ملَْ ا وَ وْ نُـ آمَ نَ يْ ذِ لَّ اَ 
Terjemahannya:

Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan
syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka
mendapat petunjuk.26

Ayat tersebut kemudian dijelaskan dengan ayat yang terdapat dalam Q.S.

Luqma>n/31: 13, yang berbunyi:

مٌ يْ ـظِ عَ مٌ ـلْ ظُ لَ كَ ــرْ الشِّ نَّ إِ اهللاِ بِ كْ رِ ــشْ تُ َال َىنَّ ا بُـ يَ هُ ــظُ عِ يَ وَ هُ وَ هِ نِ بْ ِإل انُ مَ قْ لُ الَ قَ ذْ إِ وَ 
Terjemahannya:

25Al-Żahabi>, op. cit, juz 1, h. 181.
26Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Tahun 2002 (Jakarta: CV.

Darus Sunnah, 2007), h. 139.
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Dan (ingatlah) ketika Lukman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi
pelajaran kepadanya: ‘Hai anakku! Janganlah engkau mempersekutukan Allah,
sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang
besar.27

Bentuk penafsiran Alquran dengan Alquran tersebut merupakan penafsiran

yang dilakukan Nabi saw. atas pertanyaan sahabat tentang makna ‘z}ulm’ dalam

surat al-An‘a>m. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ah}mad, al-Bukha>ri> dan

Muslim, dan lainnya dari Ibn Mas‘u>d ia berkata: ‘Ketika turun ayat: ا وْ سُ بِ لْ يَـ ملَْ ا وَ وْ نُـ آمَ نَ يْ ذِ لَّ اَ 
مٍ لْ ظُ بِ مْ هُ انَـ ميَْ إِ  , para sahabat merasa berat dengan mengatakan: ‘Siapakah diantara kami

yang tidak berlaku zalim atas dirinya? Nabi saw. menjawab: ‘Ayat tersebut tidak

seperti yang kalian pahami. Bukankah kalian telah mendengar perkataan seorang

hamba yang saleh: مٌ يْ ظِ عَ مٌ لْ ظُ لَ كَ رْ الشِّ نَّ إِ  , bahwa yang dimaksud adalah perbuatan syirik.28

Penafsiran al-T{abari> yang menggunakan metode ini cukup banyak ditemukan

dalam kitab tafsirnya. Salah satunya adalah ketika ia menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:

7, yang berbunyi:

ةٌ اوَ شَ غِ مْ هِ ارِ صَ بْ ى أَ لَ عَ وَ مْ هِ عِ ى مسَْ لَ عَ وَ مْ ِِ وْ لُ قُـ لىَ عَ اهللاُ مَ تَ خَ 
Terjemahannya:

Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah
tertutup29

Pada ayat di atas, hanya kata ‘qulu>b’ dan ‘sam‘u’ yang menggunakan kata

‘khatama’ sementara kata ‘abs}a>r’ menggunakan ungkapan ‘gisya>wah’. Penafsiran

ini, menurutnya, sejalan dengan ayat lain yang terdapat dalam Q.S. al-Ja>s\iyah/45:

23, yang menyatakan:30

27Ibid., h. 413.
28Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, Ibn Jari>r al-T{abari> wa Manhajuh fi> al-Tafsi>r (Kairo: Da>r al-

Mana>r, 1991), h. 45.
29Departemen Agama RI, op. cit., h. 4.
30Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, loc. cit.
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ةٌ اوَ شَ غِ هِ رِ صَ ى بَ لَ عَ لَ عَ جَ وَ هِ بِ لْ قَـ وَ هِ عِ ى مسَْ لَ عَ مَ تَ خَ وَ مٍ لْ ى عِ لَ عَ اهللاُ هُ لَّ ضَ أَ وَ اهُ وَ هَ هُ هلََ إِ ذَ اختََّ نِ مَ تَ يْ أَ رَ فَـ أَ 
Terjemahannya:

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai
tuhannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuan-Nya, dan
Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas
penglihatannya?31

Penafsiran ayat dengan ayat sebagaimana contoh di atas, digunakan Al-

T{abari> untuk menegaskan kesamaan makna yang terdapat pada ayat lain. Dalam hal

ini, ayat tersebut tidak saling menjelaskan namun saling memperkuat.

Dalam contoh lain, Al-T{abari> membedakan makna ‘aqsat}’ dan ‘qist}’. Dalam

menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 282 yang berbunyi:

…ةِ ادَ هَ لشَّ لِ مُ وَ قْـ أَ وَ اهللاِ دَ نْ عِ طُ سَ قْ أَ مْ كُ لِ ذَ …

Terjemahannya:

Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan
kesaksian.32

Al-T{abari> menggunakan ayat lain yang menunjukkan ‘qist}’ berarti zalim

sebagaimana firmanNya dalam surah al-Jinn/72: 15, yang berbunyi:33

ابً طَ حَ مَ نَّ هَ ا جلَِ وْ انُـ كَ فَ نَ وْ طُ اسِ لقَ ا اْ مَّ أَ وَ 
Terjemahannya:

Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan
bakar bagi neraka jahanam.34

Penafsiran ayat dengan ayat di atas, nampaknya tidak digunakan untuk

menafsirkan ayat lainnya namun untuk menunjukkan adanya perbedaan makna dari

dua kata yang memiliki akar kata sama.

31Departemen Agama RI, op. cit., h. 502.
32Ibid., h. 49.
33Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, op. cit., h. 46.
34Departemen Agama RI, op. cit., h. 574.
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Ketika menafsirkan Q.S. A<li ‘Imra>n/3: 92 yang berbunyi:

…نَ وْ بـُّ ا حتُِ ا ِممَّ وْ قُ فِ نْ تُـ ىتَّ حَ ا الِربَّ وْ الُ نَ تَـ نْ لَ 

Terjemahannya:

Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan
sebagian harta yang kamu cintai…35

Setelah menguraikan sejumlah pendangan sahabat, al-T{abari> menyatakan

bahwa ayat di atas sejalan dengan Q.S. al-Insa>n/76: 8, yang berbunyi:

ارً يْـ سِ أَ ا وَ مً يْ تِ يَ ا وَ نً يْـ كِ سْ مِ هِ بِّ ى حُ لَ عَ امَ عَ الطَّ نَ وْ مُ عِ طْ يُ وَ 
Terjemahannya:

Dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, anak
yatim dan orang yang ditawan.36

Dan Q.S. al-H{asyr/59: 9 yang berbunyi:37

…ةٌ اصَ صَ خَ مْ ِِ انَ كَ وْ لَ وَ مْ هِ سِ فُ نْـ ى أَ لَ عَ نَ وْ رُ ثِ ؤْ يُـ وَ …

Terjemahannya:

…Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun
mereka juga memerlukan…38

Dalam menafsirkan Q.S. A<li ‘Imra>n/3: 92 di atas, al-T{abari> menggunakan

lebih dari dua ayat yang mengandung muatan makna yang sama dalam berinfak.

Dalam menafsirkan Q.S. al-Furqa>n/25: 21, yang berbunyi:

…انَ بـَّ ى رَ رَ نَـ وْ أَ ةُ كَ ئِ َال ملَ ا اْ نَ يْـ لَ عَ لَ زِ نْ أُ َال وْ ا لَ نَ اءَ قَ لِ نَ وْ جُ رْ يَـ َال نَ يْ ذِ الَّ الَ قَ وَ 

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan Kami (di
akhirat) berkata, “Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita
atau (mengapa) kita (tidak) melihat Tuhan kita?”…39

35Ibid., h. 63.
36Ibid., h. 580.
37Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, loc. cit.
38Departemen Agama RI, op. cit., h. 547.
39Ibid., h. 363.
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Al-T{abari> menjelaskan bahwa pada ayat di atas Allah seakan mengatakan:

“Dan kaum musyrik yang tidak takut akan pertemuan dengan Kami dan tidak
gentar akan sanksi Kami akan mengatakan mengapa Allah tidak menurunkan
malaikat kepada kami dan mengabarkan pada kami bahwa Muhammad berkata
hak, dan apa yang ia bawa adalah benar, atau kami dapat melihat tuhan kami
dan Ia memberitahukan kami tentang hal itu. Keadaan mereka ini sejalan
dengan Q.S. al-Isra>/17: 90 yang berbunyi:40

اعً وْ بُـ نْ يَـ ضِ رْ ألَ اْ نَ ا مِ نَ لَ رَ جُ فْ تَـ ىتَّ حَ كَ لَ نَ مِ ؤْ نُـ نْ ا لَ وْ الُ قَ وَ 
Terjemahannya:

Dan mereka berkata: “Kami tidak akan percaya kepadamu (Muhammad)
sebelum engkau memancarkan mata air dari bumi untuk kami.41

Dan Q.S. al-Isra>/17: 92, yang berbunyi:

ًال يْ بِ قَ ةُ كَ ئِ َال ملَ اْ وَ اهللاِ ى بِ تِ أْ تَ وْ أَ …
Terjemahannya:

Atau (sebelum) engkau datangkan Allah dan para malaikat berhadapan muka
dengan kami.42

Yang dapat disimpulkan dari model tafsir Alquran dengan Alquran yang

digunakan al-T{abari> adalah:

1) Sebagaimana dikemukakan oleh Mah}mu>d Sya>kir, bahwa al-T{abari> kadang

menempatkan ayat sebagai dalil yang bukan pada tempatnya (tidak relevan untuk

menafsirkan ayat yang dimaksud). Namun menurut Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, al-

T{abari> sering menguraikan tafsir suatu ayat dengan panjang lebar. Hal itu dilakukan

untuk menguatkan pendapatnya, membenarkan keyakinannya, atau untuk

menjelaskan ayat yang sulit dipahami. Dengan gaya ini, mereka yang tidak cermat

mengira bahwa ia tidak tepat dalam menempatkan ayat sebagai tafsir atas ayat

lainnya.

40Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, op. cit., h. 47.
41Departemen Agama RI, op. cit., h. 292.
42Ibid.
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2) Apa yang dilakukan oleh al-T{abari> dalam menafsirkan Alquran dengan

Alquran ini banyak diikuti oleh para mufassir yang datang belakangan seperti Ibn

Kas\i>r.

3) Al-T{abari> mencukupkan satu atau dua ayat sebagai dasar dalam

memahami makna ayat. 43

b. Penafsiran Alquran dengan hadis.

Imam al-T{abari> merupakan mufassir yang paling banyak menukil hadis dari

Nabi saw., perkataan sahabat dan ta>bi‘i>n dalam menafsirkan ayat seakan ia telah

berketetapan untuk tidak meninggalkan sedikit atau banyak apa yang telah

diriwayatkan oleh para mufassir sebelumnya.

Terlebih apabila mengutip riwayat yang dikemukakan Ya>qu>t menyangkut

kitab tafsir al-T{abari> yang sangat tebal dan melebihi ketebalan yang ada saat ini. Al-

T{abari> kemudian meringkas riwayat-riwayat panjang yang memiliki makna sama

atau hanya mencantumkan beberapa riwayat yang sama agar pembaca dan

pendengar tidak merasa bosan. Al-T{abari> adalah orang yang kredibel dan akurat

dalam mengutip sanad yang panjang dan memuat nama periwayat. Adapun bentuk

penafsiran Alquran dengan hadis yang dilakukan al-T{abari> adalah menjelaskan bila

ada salah satu periwayat dari jalur sanad tersebut yang ia lupa. Contohnya:

وْ بُـ أَ الَ ى قَ دِ بْ لعَ اْ نِ َال فُ نْ عَ اقَ حَ سْ إِ ِىب أَ نْ عَ لُ يْ ائِ رَ سْ ا إِ نَ ثَـ دَّ : حَ الَ , قَ مَ آدَ نُ بْ يَ حيَْ ِىن ثَ دَّ : حَ الَ قَ بٍ يْ رَ كُ وْ بُـ ا أَ نَ ثَـ دَّ حَ 
... اخل )الَ قَ بٍ عْ كَ ِىب أَ نْ عَ دِ رْ صَ نَ بْ انَ مَ يْ لَ سُ نْ عَ —هُ مسُْ إِ ىنِّ عَ بَ هَ ذَ رَ فَ عْ جَ 

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: diriwayatkan kepada saya
Yah}ya> bin A<dam, ia berkata: Isra>’i>l meriwayatkan kepada kami dari Abu> Ish}a>q

43Muh}ammad Bakr Isma>‘i>l, op. cit., h. 48.
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dari fula>n al-‘Abdi>, Abu> Ja‘far berkata: ‘saya lupa namanya’ – dari Sulaima>n
ibn S{ard dari Abu> Ka‘ab, ia berkata: …

Ada beberapa bentuk periwayatan (s}i>gah al-tah}ammul) yang digunakan al-

T{abari> dalam meriwayatkan hadis.  Apabila ia mendengar hadis bersama dengan

yang lain maka ia menggunakan bentuk ‘h}addas\ana>’, apabila ia sendiri maka yang

digunakan bentuk ‘h}addas\ani>’ namun juga terkadang menggunakan bentuk

‘h}uddis\tu’ untuk menunjukkan bahwa ia mendengar langsung dari gurunya. Di

samping itu, ia juga kadang menggunakan bentuk ‘akhbarani >’ dan ‘akhbarana >’.

Semua bentuk periwayatan tersebut kadang juga ia gunakan dalam meriwayatkan

hadis dalam bentuk ija>zah.44

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari penafsiran al-T}abari> dengan hadis:

1) Al-T{abari> banyak menyebutkan riwayat panjang yang semakna secara

lengkap dan memiliki kandungan hadis yang sama meski sesungguhnya ia cukup

menyebutkan sebagian saja. Meski ia telah meringkas sebagian riwayat namun pada

sebagian besar riwayat lain tidak ia lakukan. Sehingga peringkasan yang sedikit ini

nampak tidak berarti bila memandang banyaknya riwayat yang serupa.

2) Al-T{abari> mengumpulkan banyak pendapat yang tidak mendatangkan

banyak faedah dalam penafsiran ayat.

3) Al-T{abari> seringkali tidak memberikan penilaian terhadap kesahihan atau

kedaifan sebagian riwayat yang ia tulis.45

3. Sistematika Penulisan Tafsir al-T{abari>

Ada dua kitab karya al-T{abari> yang mendapat perhatian dan apresiasi luas di

kalangan ulama yakni Ta>ri>kh al-Umam wa al-Mulk dan Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l

44Ibid., h. 49.
45Ibid., h. 52.
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Āy al-Qur’a>n. Kitab pertama merupakan kitab sejarah yang mengulas panjang lebar

sejarah para Nabi saw. sejak Adam hingga Nabi Muhammad yang diselingi dengan

sejarah para raja dan umat yang semasa dengan para nabi. Kitab tersebut

mendokumentasikan peristiwa sejarah hingga tahun 302 H atau delapan tahun

sebelum penulisnya wafat.46 Sedang Ja>mi‘ al-Baya>n merupakan kitab tafsir pertama

yang sampai kepada kita secara lengkap dan berkontribusi besar bagi kitab tafsir

yang datang kemudian dengan corak riwayat. Dengan kedua karya monumental

tersebut, al-T{abari> kemudian dikenal sebagai bapaknya ahli sejarah dan tafsir.

Tafsir al-T{abari> merupakan tafsir perintis dalam dua segi yakni segi waktu

dan sistematika penulisan kitab (al-fann wa al-s}ina>‘ah). Segi waktu, kitab tersebut

merupakan kitab tafsir tertua yang sampai pada kita di mana tidak ada kitab-kitab

tafsir sebelumnya yang dapat kita terima. Dari segi sistematika penulisan bahwa

kitab tersebut memiliki kelebihan dari aspek metodologi yang digunakan

penulisnya.47

Ada beberapa versi berkenaan dengan penamaan kitab tafsir yang ditulis al-

T{abari>. Penerbit Da>r Hijr menamai tafsir al-T{abari> dengan ‘Tafsi>r al-T{abari> Ja>mi‘ al-

Baya>n ‘an Ta’wi>l Āy al-Qur’a>n’. Kitab tersebut ditah}qi>q oleh ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-

Muh}sin al-Turki> dan terdiri dari 24 jilid ditambah dua jilid yang khusus untuk

indeks. Dicetak pertama kali di Kairo tahun 2001 M/1422 H. Sedang penerbit

Muassasah al-Risa>lah menamainya dengan judul ‘Ja>mi‘ al-Baya>n fi> Ta’wi>l al-

Qur’a>n’ dengan pentah}qi>q Ah}mad Muh}ammad Sya>kir. Kitab terbitan Muassasah ini

terdiri dari 24 jilid. Pertama kali dicetak tahun 2000 M/1420 H.

46Abu> Ja‘far Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l Āy al-Qur’a>n,
ditah}qi>q oleh ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 1 (Kairo: Da>r Hijr, 2001), h. 41.

47Al-Żahabi>, op. cit., juz 1, h. 150-151.
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Tafsir ini terdiri dari 30 jilid besar dan hampir saja dianggap telah hilang

hingga ditemukan naskah tertulis dengan edisi lengkap pada penguasa Najd H{amu>d

bin al-Ami>r ‘Abd al-Rasyi>d yang kemudian dicetak hingga menjadi ensiklopedi yang

sangat berharga dalam tafsir bi al-ma’s\u>r.48

Tafsir al-T{abari> yang ada sekarang merupakan ringkasan dari penulisnya

yang semula ditulis dengan sangat tebal. Hal ini nampak dalam sebuah riwayat yang

menyatakan bahwa Ibn Jari>r (al-T{abari>) mengatakan kepada muridnya: ‘Maukah

kalian mempelajari tafsir Alquran? Lantas mereka menjawab, berapa tebalnya?

Kemudian dijawab 30.000 lembar. Mereka mengatakan: ‘Ini dapat menghabiskan

seluruh umur sebelum selesai membacanya’. Kemudian al-T{abari> meringkasnya

menjadi 3000 lembar. Riwayat ini termuat dalam kitab T{abaqa>t al-Subki>.49

Tafsir al-T{abari> merupakan kitab yang banyak mendapat perhatian di

kalangan umat Islam. Telah diakui bahwa kitab tersebut menyimpan perbendaharaan

keilmuan yang sangat berharga di bidang tafsir, hadis, bahasa Arab, sastra, fiqh dan

lainnya. Terlebih penulisnya merupakan ulama yang hidup pada masa keemasan dan

kejayaan keilmuan muslim. Tidak heran bila ditemukan banyak penerbit dengan

pentah}qi>q berbeda yang berupaya menerbitkan kitab tersebut, diantaranya:

1. Penerbit Maimaniyyah di Mesir merupakan penerbit pertama yang

mencetak kitab tersebut pada tahun 1321 H yang dicetak bersamaan dengan kitab

tafsir al-Naisabu>ri>. Awalnya, tafsir al-T{abari> dianggap telah hilang namun dengan

dicetaknya kitab tersebut telah menepis dugaan sebagian orang. Cetakan tersebut

terdiri dari 30 juz dengan sembilan jilid.

48Ibid., h. 149.
49Al-Qast}ant}i>ni>, op. cit., h. 360. Lihat, Al-Żahabi>, op. cit., h. 150.
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2. Penerbit Mus}t}afa> al-Ba>bi al-H{alibi> yang mencetaknya pada tahun 1321 H

sebanyak 30 juz yang terdiri dari 12 jilid. Kemudian dilakukan cetak ulang yang

kedua tahun 1373 H/1954 M dan cetakan ketiga tahun 1388 H/1968 M. Cetakan ini

didasarkan pada naskah tertulis dan disertai nomor halaman agar memudahkan para

pengkaji.

3. Penerbit Bu>la>q yang mencetak tahun 1323 H sampai 1330 H sebanyak 30

juz dalam 14 jilid yang disertai dengan kitab tafsir al-Naisabu>ri>. Edisi cetakan ini

didasarkan pada kitab aslinya yang tersimpan di perpustakaan al-Kutubkha>nah al-

Khadiwiyah di Mesir yang didanai oleh Sayyid ‘Umar al-Khasya>b dan anaknya

Muh}ammad ‘Umar Khasya>b.

4. Penerbit al-Ami>riyyah yang merupakan cetakan ketiga dari kitab

sebelumnya pada tahun 1325 H dengan 30 juz dalam 12 jilid. Cetakan tersebut

disertai dengan cetakan kitab Gara>ib al-Qur’a>n wa Raga>ib al-Furqa>n karya H{asan

ibn Muh}ammad al-Naisabu>ri>.

5. Penerbit Da>r al-Ma‘a>rif di Mesir yang ditah}qi>q oleh Ah}mad Muh}ammad

Sya>kir dan Mah}mu>d Muh}ammad Sya>kir tahun 1374 H sampai 1388 dalam 16 jilid.

Cetakan ini tidak sempurna dan hanya sampai juz 16 dan berakhir pada surah

Ibra>hi>m ayat 27.50

6. Penerbit Da>r Hijr di Mesir yang ditah}qi>q oleh ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-

Muh}sin al-Turki> dan diterbitkan tahun 2001 M/1422 H. Kitab tersebut memuat 30

juz yang terdiri dari 26 jilid dimana dua jilid terakhir merupakan kumpulan indeks

dan daftar isi.

50Al-T}abari>, op. cit., juz 1, h. 58.
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Untuk mempermudah mengetahui perbedaan cetakan tafsir al-T{abari>, berikut

adalah tabel terkait penerbitan tafsir tersebut.

TABEL 1

DATA PENERBIT DAN CETAKAN TAFSIR AL-T{ABARI<

No. Penerbit Juz dan Jilid Tahun Keterangan
1

2

3

4

5

6

Maimanah

Mus}t}afa> al-Ba>bi
al-H}alibi

Bu>la>q

Al-Ami>riyyah

Da>r al-Ma‘a>rif

Da>r Hijr

30 juz/ 9 jilid

30 juz/12 jilid

30 juz/14 jilid

30 juz/12 jilid

16 juz/16 jilid

30 juz/26 jilid

1900 M/1321 H

1900 M/1321 H

1902 M/1323 H

1904 M/1325 H

1953 M/1374 H

2001 M/1422 H

Pertama terbit di
Mesir

Mengalami dua kali
cetak ulang

Terbit di Mesir

Terbitan Mesir

Terbitan Mesir

Dari segi tahun terbitan, terbitan Da>r Hijr merupakan penerbit yang paling

belakangan menerbitkan tafsir al-T{abari> yakni tahun 2001. Dengan membandingkan

dan mengkaji hasil terbitan yang telah dilakukan penerbit sebelumnya mestinya

penerbit Da>r Hijr lebih memiliki keunggulan dan mendekati kesempurnaan baik dari

segi editing, format penulisan, indeks dan informasi lain yang diolah penerbit.

Berdasarkan alasan itulah, tulisan ini mengacu pada tafsir al-T{abari> terbitan Da>r Hijr

tanpa mengabaikan terbitan lainnya terutama terkait dengan tah}qi>q hadis. Adapun

komposisi isi masing-masing juz kitab tafsir al-T{abari> terbitan Da>r Hijr dapat dilihat

pada tabel berikut.

TABEL 2

KOMPOSISI ISI PERJUZ TAFSIR AL-T{ABARI< TERBITAN DA<R HIJR
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Juz Surah dan Ayat Hal.
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

Al-Fa>tih}ah} s.d. Al-Baqarah 59 (Juz ini diawali dengan dua
muqaddimah dari pentah}qi>q dan al-T{abari>. Dalam
muqaddimahnya al-T{abari> menjelaskan 12 prinsip terkait
Alqur’an dan penafsiran).

Al-Baqarah 60 s.d. 163

Al-Baqarah 164 s.d. 223

Al-Baqarah 224 s.d. 267

Al-Baqarah 268 s.d. 286 dan A<li ‘Imra>n 1-120

A<li ‘Imra>n 121 s.d. 200 dan al-Nisa>’ 1 s.d. 35

Al-Nisa>’ 36 s.d. 176

Al-Ma>idah 1 s.d. 96

Al-Ma>idah 97 s.d. 120 dan al-An‘a>m 1 s.d. 154

Al-An‘a>m 155 s.d. 165 dan al-A‘ra>f 1 s.d. 206

Al-Anfa>l 1 s.d. 75 dan al-Taubah 1 s.d. 110

Al-Taubah 111 s.d. 129, Yu>nus 1 s.d. 109 dan Hu>d 1 s.d. 123

Yu>suf 1 s.d. 111, al-Ra‘ad 1 s.d. 43 dan Ibra>hi>m 1 s.d. 49

Al-H{ijr 1 s.d. 99, al-Nah}l 1 s.d. 128 dan Bani> Isra>’i>l 1 s.d. 70

Al-Isra> 70 s.d. 111, al-Kahfi 1 s.d. 110 dan Maryam 1 s.d. 98

T{a>ha> 1 s.d. 135, al-Anbiya> 1 s.d. 112 dan al-H{ajj 1 s.d. 78

Al-Mu’minu>n 1 s.d. 118, al-Nu>r 1 s.d. 64, al-Furqa>n 1 s.d. 77 dan
al-Syu‘ara> 1 s.d. 227

Al-Naml 1 s.d. 93, al-Qas}as} 1 s.d. 88, al-‘Ankabu>t 1 s.d. 69, al-
Ru>m 1 s.d. 60, Luqma>n 1 s.d. 34 dan al-Sajadah 1 s.d. 30

Al-Ah}za>b 1 s.d. 73, Saba’ 1 s.d. 54, al-Fa>t}ir 1 s.d. 45, Ya>si>n 1 s.d.
83 dan al-S{affa>t 1 s.d. 182

Al-S{a>d, al-Zumar, al-Ga>fir, Fus}s}ilat, al-Syu>ra> dan Zukhruf

Al-Dukha>n, al-Ja>s\iyah, al-Ah}qa>f, Muh}ammad, al-Fath}, al-H{ujura>t,
Qa>f, al-Z|a>riya>t dan al-T{u>r

Al-Najam, al-Qamar, al-Rah}ma>n, al-Wa>qi‘ah, al-H{adi>d, al-
Muja>dilah, al-H{asyr, al-Mumtah}anah, al-S{af, al-Jumu‘ah dan al-
Muna>fiqu>n

742

765

774

722

742

744

742

766

700

693

720

671

763

693

665

662

701

666

675

684

623

687
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23

24

25

26

Al-Taga>bun, al-T{ala>q, al-Tah}ri>m, al-Mulk, Nu>n, al-H{a>qqah,
Sa’ala Sa>’ilun, Nu>h}, al-Jin, al-Muzammil, al-Muddas\ir, al-
Qiya>mah, al-Insa>n, dan al-Mursala>t

Al-Naba’, al-Na>zi‘a>t, ‘Abasa, al-Takwi>r, al-Infit}a>r, al-Mut}affifi>n,
al-Insyiqa>q, al-Buru>j, al-T{a>riq, al-A‘la>, al-Ga>syiyah, al-Fajr, al-
Balad, al-Syams, al-Lail, al-D{uh}a>, al-Syarh}, al-T{i>n, al-‘Alaq, al-
Qadr, al-Bayyinah, al-Zalzalah, al-‘A<diya>t, al-Qa>ri‘ah, al-
Taka>s\ur, al-‘As}r, al-Humazah, al-Fi>l, Quraisy, al-Ma>‘u>n, al-
Kaus\ar, al-Ka>firu>n, al-Nas}r, Tabbat, al-Ikhla>s}, al-Falaq, dan surah
al-Na>s

Daftar indeks

Daftar indeks

625

764

839

571

Demikian gambaran struktur kitab tafsir al-T{abari> pada masing-masing juz

yang berbeda antara satu penerbit dengan penerbit lainnya serta komposisi isi perjuz

tafsir al-T{abari> terbitan Da>r Hijr.

B. Klasifikasi Ayat Hak dan Kewajiban Suami Isteri

Sebelum melakukan klasifikasi terhadap ayat yang berbicara tentang hak dan

kewajiban suami isteri, terlebih dahulu dilakukan pencarian dan inventarisasi ayat-

ayat yang dinilai mengandung kedua tema tersebut. Dalam pencarian tersebut,

penulis menggunakan kamus Alquran yang disusun berdasarkan lafal (bi al-lafz}i>)

yaitu al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m karya Muh}ammad Fua>d

‘Abd al-Ba>qi>. Dengan menggunakan kata-kata kunci yang mengindikasikan adanya

hubungan suami isteri maka pencarian pun dilakukan. Adapun kata kunci yang

digunakan dalam pencarian ini adalah ‘al-rija>l’, ‘al-nisa>’, ‘al-jauz’, ‘al-ba‘l’, ‘al-

t}ala>q’, ‘al-uju>r’, dan ‘al-aula>d’.



114

Berdasarkan kitab al-Mu‘jam diperoleh informasi bahwa kata ‘al-rija>l’,

dengan berbagai ragamnya, digunakan dalam Alquran sebanyak 28 kali.51 Kata ‘al-

nisa>,’ dengan berbagai derivasinya, digunakan sebanyak 59 kali.52 Kata ‘al-Jauz’

serta derivasinya digunakan sebanyak 81 kali, dimana sebanyak 5 kali digunakan

dalam bentuk fi‘il sedang lainnya dalam bentuk isim.53 Kata ‘al-ba‘l’ hanya

digunakan satu kali dalam Alquran. Adapun kata ‘al-t}ala>q’, dengan berbagai

derivasinya, digunakan sebanyak 14 kali dimana 10 kali menggunakan bentuk fi‘il

sedang 4 kali dalam bentuk isim.54 Kata ‘al-uju>r’ digunakan sebanyak 6 kali yang

terdapat dalam 5 surah.55 Sedang kata ‘al-aula>d’ digunakan sebanyak 63 kali dimana

sebanyak 7 kali digunakan berbentuk fi‘il, selebihnya menggunakan bentuk isim.56

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai kata di atas dan jumlah

pengulangannya dalam Alquran, berikut adalah daftar tabelnya.

TABEL 3

LAFAL YANG DINILAI MENGANDUNG MUATAN

AYAT HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

No. Lafal Jumlah Artinya

1

2

3

al-Rija>l

al-Nisa>’

al-Jauz

28

59

81

Laki-laki

Perempuan

Pasangan atau suami

51Muh}ammad Fu’a>d ‘Abd al-Ba>qi>, al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-Qur’a>n al-Kari>m
(Indonesia: Maktabah Dah}la>n, t.th.), h. 385.

52Ibid., h. 871.
53Ibid., h. 422-3.
54Ibid., h. 543.
55Ibid., h. 18.
56Ibid., h. 930.
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4

5

6

7

al-Ba‘l

al-T{ala>q

al-Uju>r

al-Aula>d

1

14

6

63

Suami

Talak atau cerai

Upah

Anak-anak

Untuk memperoleh gambaran yang utuh terkait penelitian ini, penulis

mengklasifikasikan data di atas dengan mengelompokkan ayat yang dipandang

relevan dengan bahasan hak dan kewajiban suami isteri. Pengklasifikasian ayat

dibagi berdasarkan penjelasan al-Sayyid Sa>biq dengan sedikit penyesuaian dan

perubahan. Sebagaimana dijelaskan pada bab I, ia membagi hak suami isteri menjadi

tiga kategori yakni hak suami, hak isteri dan hak bersama.57

Dalam penelitian ini, klasifikasi ayat tetap menguraikan hak dan kewajiban

suami isteri dengan rincian: (1) hak suami dan isteri; dan (2) kewajiban suami dan

isteri. Sedang bahasan hak dan kewajiban bersama antara suami dan isteri penulis

masukkan dalam kedua bahasan tersebut. Untuk memperjelas pembagian hak dan

kewajiban suami isteri, bentuk kedua tema, jumlah ayat yang teridentifikasi dan

hadis yang diteliti, berikut adalah daftar tabel mengenai hal tersebut.

TABEL 4

BENTUK HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI SERTA JUMLAH AYAT

DAN HADIS SERTA FOKUS HADIS YANG DITELITI

No.
Klasifikasi Hak dan

Kewajiban
Bentuk Jmlh

Ayat
Jmlh
Hadis

Fokus
Hadis

1. Hak Suami dan Isteri
 Hak Suami o Hak kepemimpinan, 11 44 13

57Uraian mengenai apa saja bentuk dan macam dari ketiga hak tersebut dapat dilihat pada
bab I halaman 24. Dalam hal ini perlu dicatat bahwa al-Sayyid Sa>biq tidak menyebutkan secara tegas
bentuk hak suami karenanya penulis menggunakan bentuk hak suami yang dijelaskan oleh Zainab.
Hak suami menurutnya ada dua yakni hak kepemimpinan dan hak talak.
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2.

 Hak Isteri

 Hak Bersama

Kewajiban Suami Isteri
 Kewajiban Suami

 Kewajiban Isteri

 Kewajiban Bersama

Hak talak

o Hak material: Mahar
dan nafkah

o Hak immaterial:
diperlakukan dengan
adil, baik dan dipelihara
kehormatannya.

o Hak menikmati
hubungan seksual,
saling mewarisi,
memperlakukan dengan
baik

o Berwasiat, perihal li’an
dan kesaksian

o Berdamai bila suami
nusyu>z, perihal iddah

o Pemeliharaan anak,
perlindungan,
pengasuhan dan
pendidikan

4

4

3

3

4

15

31

0

12

0

3

7

0

3

0

JUMLAH 29 102 26

Berikut adalah rincian tabel klasifikasi ayat hak dan kewajiban suami isteri

yang diperoleh dari al-Mu‘jam. Ayat tersebut diurut berdasarkan susunan klasifikasi

yang telah digambarkan pada tabel di atas.

TABEL 5

HAK SUAMI SEBAGAI PEMIMPIN RUMAH TANGGA DAN PERIHAL TALAK

النَّصُّ  اآليَةُ  السُّْورَةُ  الرَّْقمُ 
بـَْعضٍ َعَلىبـَْعَضُهمْ اللَّهُ َفضَّلَ ِمبَاالنَِّساءِ َعَلىقـَوَّاُمونَ الرَِّجالُ 

َسرُِّحوُهنَّ أَوْ ِمبَْعُروفٍ فََأْمِسُكوُهنَّ َأَجَلُهنَّ فـَبَـَلْغنَ النَِّساءَ طَلَّْقُتمُ َوِإَذا
يـَْنِكْحنأَنْ تـَْعُضُلوُهنَّ َفَال َأَجَلُهنَّ فـَبَـَلْغنَ َساءَ النِّ طَلَّْقُتمُ َوِإَذا
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َهلُنتـَْفرُِضواأَوْ َمتَسُّوُهنَّ ملَْ َماالنَِّساءَ طَلَّْقُتمُ ِإنْ َعَلْيُكمْ ُجَناحَ َال 
َفرِيَضةَهلُنَّ فـََرْضُتمْ َوَقدْ َمتَسُّوُهنَّ أَنْ قـَْبلِ ِمنْ طَلَّْقُتُموُهنَّ َوِإنْ 

بِِإْحَسانٍ َتْسرِيحٌ أَوْ ِمبَْعُروفٍ فَِإْمَساكٌ َمرَّتَانِ طََّالقُ ال
َرهُ َزْوًجاتـَْنِكحَ َحىتَّ بـَْعدُ ِمنْ َلهُ حتَِلُّ َفَال طَلََّقَهافَِإنْ  طَلََّقَهافَِإنْ َغيـْ
ِِنَّ َفطَلُِّقوُهنَّ النَِّساءَ طَلَّْقُتمُ ِإَذاالنَِّيبُّ أَيـَُّهايَا اْلِعدَّةَأْحُصواوَ ِلِعدَّ

ُأُجوَرُهنّ َفآتُوُهنَّ َلُكمْ أَْرَضْعنَ فَِإنْ َمحَْلُهنَّ َيَضْعنَ َحىتَّ 
َيْكُتْمنَ أَنْ َهلُنَّ حيَِلُّ َوَال قـُُروءٍ َثَالثَةَ بِأَنـُْفِسِهنَّ يـَتَـرَبَّْصنَ َواْلُمطَلََّقاتُ 
اْلُمتَِّقيَعَلىَحقابِاْلَمْعُروفِ َمَتاعٌ َولِْلُمطَلََّقاتِ 

236

237

229

230

1

6

228

241

البقرة- 2
البقرة- 2
البقرة- 2
البقرة- 2

الطالق-65
الطالق-65

البقرة-2
البقرة-2

4

5

6

7

8

9

10

11

TABEL 6

HAK ISTERI BERUPA MATERIAL DAN IMMATERIAL

النَّصُّ  اآليَةُ  ةُ السُّْورَ  الرَّْقمُ 
ِِنَّ النَِّساءَ َوآُتوا نـَْفًساِمْنهُ َشْيءٍ َعنْ َلُكمْ ِطْنبَ فَِإنْ ِحنَْلةً َصُدقَا

َعَلْيُكماللَّهِ ِكَتابَ أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ 
َمثْـَىن النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َماُحوافَاْنكِ اْلَيَتاَمىِيف تـُْقِسُطواَأالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ 

َكْرًهاالنَِّساءَ َترِثُواأَنْ َلُكمْ حيَِلُّ َال آَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايَا
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TABEL 7

HAK BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTERI

النَّصُّ  يَةُ اآل السُّْورَةُ  الرَّْقمُ 
َوَلدٌ َهلُنَّ َكانَ فَِإنْ َوَلدٌ َهلُنَّ َيُكنْ ملَْ ِإنْ أَْزَواُجُكمْ تـََركَ َماِنْصفُ َوَلُكمْ 

ُمواِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ فَْأتُواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ  ِألَنـُْفِسُكمَوَقدِّ
َلةَ َلُكمْ ُأِحلَّ  َهلُنّ لَِباسٌ َوأَنـُْتمْ َلُكمْ لَِباسٌ ُهنَّ ِنَساِئُكمْ ِإَىل َفثُ الرَّ الصَِّيامِ لَيـْ

اْلَمِحيضِ ِيف النَِّساءَ فَاْعَتزُِلواأًَذىُهوَ ُقلْ اْلَمِحيضِ َعنِ َوَيْسأَُلوَنكَ 
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TABEL 8
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KEWAJIBAN SUAMI BERWASIAT, LI’AN DAN KESAKSIAN

النَّصُّ  اآليَةُ  السُّْورَةُ  الرَّْقمُ 
ِألَْزَواِجِهمَوِصيَّةً أَْزَواًجاَويََذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ 
َأْشُهرٍ أَْربـََعةِ تـَرَبُّصُ ِنَسائِِهمْ ِمنْ يـُْؤُلونَ لِلَِّذينَ 
أَنـُْفُسُهمْ ِإالَّ ُشَهَداءُ َهلُمْ َيُكنْ وَملَْ ُهمْ أَْزَواجَ يـَْرُمونَ َوالَِّذينَ 
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TABEL 9

KEWAJIBAN ISTERI BERDAMAI DAN ‘IDDAH

النَّصُّ  اآليَةُ  السُّْورَةُ  الرَّْقمُ 
اًضاِإْعرَ أَوْ ُنُشوزًابـَْعِلَهاِمنْ َخاَفتْ اْمَرأَةٌ َوِإنِ 

بِأَنـُْفِسِهنَّ يـَتَـرَبَّْصنَ أَْزَواًجاَويََذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ 
ِئي َأْشُهرَثَالثَةُ تـُُهنَّ َفِعدَّ اْرتـَْبُتمْ ِإنِ ِنَساِئُكمْ ِمنْ اْلَمِحيضِ ِمنَ يَِئْسنَ َوالالَّ
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TABEL 10

KEWAJIBAN BERSAMA ANTARA SUAMI DAN ISTERI

النَّصُّ  اآليَةُ  السُّْورَةُ  الرَّْقمُ 
نـَْرُزقـُُهمْ َحنْنُ ِإْمَالقٍ َخْشَيةَ أَْوَالدَُكمْ تـَْقتُـُلواَوَال 

َوُقوُدَها النَّاُس َواحلِْجارَةيا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم ناراً 
الرََّضاَعةَ يُِتمَّ أَنْ أَرَادَ ِلَمنْ َكاِمَلْنيِ َحْوَلْنيِ أَْوَالَدُهنَّ يـُْرِضْعنَ َواْلَواِلَداتُ 

َوْلَيْخَش الَِّذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهم
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اإلسراء-13
التَّْحرِميْ -66
البَـَقَرةُ - 2
اءُ النِّسَ -4
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4

Demikian sekilas gambaran klasifikasi ayat terkait hak dan kewajiban suami

isteri. Ayat-ayat tersebut yang nantinya akan digunakan sebagai rujukan untuk

melacak hadis-hadis yang terdapat dalam tafsir al-T{abari> sebagai bentuk tafsir atas

ayat hak dan kewajiban suami isteri.
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Dalam menafsirkan ayat-ayat dengan menggunakan hadis terkait hak dan

kewajiban suami isteri, ada beberapa pola yang digunakan al-T{abari>. Pertama, tidak

semua ayat yang berbicara tentang hak dan kewajiban suami isteri terdapat hadis

yang digunakan sebagai tafsir atas ayat tersebut. Kedua, hadis yang digunakan

sebagai tafsir atas satu ayat sangat beragam jumlahnya. Ada satu ayat ditafsirkan

dengan satu hadis. Namun ada juga yang ditafsirkan dengan dua atau lebih hadis.

Penafsiran dengan menggunakan satu hadis terhadap suatu ayat biasanya disebabkan

ayat tersebut berbicara pada satu tema atau adanya asba>b al-nuzu>l ayat tersebut.

Sedang penafsiran ayat dengan dua atau tiga hadis dan lebih biasanya disebabkan

munculnya beberapa tema yang berbeda pada satu ayat sehingga ditafsirkan dengan

beragam hadis sesuai dengan ragam tema kandungan ayat. Ketiga, apabila tidak

ditemukan hadis sebagai tafsir atas ayat hak dan kewajiban suami isteri, al-T{abari>

menggunakan banyak riwayat yang disandarkan pada sahabat (disebut hadis mauqu>f)

dan ta>bi‘i>n (hadis maqt}u>‘). Dalam bahasan ini, riwayat yang disandarkan kepada

sahabat atau ta>bi‘i>n tersebut tidak dijadikan bahan kajian kecuali jika periwayatnya

menyandarkan kepada Nabi saw.

Dalam penelitian ini, apabila dalam menafsirkan ayat ditemukan banyak

hadis yang digunakan dalam penafsiran namun kandungan hadis tersebut semakna

maka yang dikutip hanya satu hadis yang dinilai kuat kualitasnya. Namun bila hadis

tersebut ternyata berbeda makna dan konteksnya meski ditemukan dalam satu ayat

maka keseluruhan hadis akan dikutip. Hadis-hadis tersebut nantinya akan ditakhri>j,

dikaji kualitas serta relevansinya pada bab-bab berikutnya.

Berikut adalah uraian masing-masing klasifikasi ayat dan hadis yang

digunakan dalam menafsirkan ayat.
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1. Ayat-ayat Hak Suami dan Isteri

a). Hak Suami

1). Hak Kepemimpinan Rumah Tangga

Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 34, Allah berfirman:

الصَّاِحلَاُت قَانَِتاٌت الرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا َفضََّل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواِهلِْم فَ 
ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعُظوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ  ِيف اْلَمَضاِجِع َواْضرِبُوُهنَّ فَِإْن أَطَْعَنُكْم َفَال َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليا َكِبريًا تـَبـْ
Terjemahannya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga
(mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyu>z,
hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat
tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka
menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya.
Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.58

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-T{abari> mengemukakan satu klasifikasi

hadis yang menjelaskan substansi kandungan ayat. Hadis tersebut menyebutkan hak

isteri atas suami dan tindakan yang tidak boleh dilakukan meski terhadap isteri yang

nusyu>z sekalipun. Salah satu hadis tersebut menyebutkan59:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ َعَرَفةَ ْبنُ احلََْسنُ َحدَّ َعنْ ُمَعاوِيَةَ ْبنِ َحِكيمِ َعنْ , قـََزَعةَ َأِيب َعنْ , احلَْجَّاجِ ْبنِ ُشْعَبةَ َعنْ , يَزِيدُ َحدَّ
َيْضِربُ َوالَ , َوَيْكُسوَهاُيْطِعُمَها: قَالَ َعَلْيِه؟ِدنَاَأحَ َزْوَجةِ َحقُّ َما: فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل َجاءَ أَنَّهُ , أَبِيهِ 

اْلبَـْيتِ ِيف ِإاليـَْهُجرُ َوالَ يـَُقبِّحُ َوالَ اْلَوْجهَ 
Artinya:

58Departemen Agama RI, op. cit., h. 85.
59Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 708.
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Meriwayatkan pada kami al-H{asan ibn ‘Arafah ia berkata, Yazi>d ibn Ha>ru>n
meriwayatkan pada kami dari Syu‘bah ibn al-H{ajja>j dari Abu> Qaza>‘ah dari
H{a>kim ibn Mu‘a>wiyah dari ayahnya: Ia datang kepada Nabi saw. dan bertanya:
‘Apa hak seorang isteri atas suami? Nabi saw. bersabda: ‘Memberinya makan,
memberi pakaian, tidak memukul wajah, tidak memaki dan tidak
mendiamkannya kecuali di rumah.

2). Hak Talak

(a). Hak Untuk Menahan atau Mencerai Isteri

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 231, Allah berfirman:

ُكوُهنَّ ِضرَارًا لِتَـْعَتُدوا َوَمْن َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ فََأْمِسُكوُهنَّ ِمبَْعُروٍف أَْو َسرُِّحوُهنَّ ِمبَْعُروٍف َوَال ُمتْسِ 
ا نِْعَمَة اللَِّه َعَلْيُكْم َوَما أَنـَْزَل َعَلْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب َواحلِْْكَمِة يـَْفَعْل َذِلَك فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َوَال تـَتَِّخُذوا َءايَاِت اللَِّه ُهُزًوا َواذُْكُرو 

يَِعُظُكْم بِِه َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء َعِليمٌ 
Terjemahannya:

Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai (akhir)
idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah
mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka
dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barangsiapa melakukan
demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri. Dan janganlah kamu
jadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepada
kamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepada kamu yaitu Kitab (Al-
Qur’an) dan Hikmah (Sunnah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Dan
bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.60

Ada tiga hadis yang dijadikan al-T{abari> sebagai tafsir ayat di atas. Ketiga

hadis memiliki kandungan matan semakna meski diriwayatkan dari berbagai jalur

periwayatan. Hadis tersebut menyebutkan kasus yang terjadi di kalangan sahabat

berkenaan dengan suami yang mempermainkan ungkapan talak atas isteri. Satu saat

mentalak isterinya namun pada saat bersamaan merujuknya kembali. Di antara hadis

tersebut adalah61:

60Departemen Agama RI, op. cit., h. 38.
61Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 184.
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ثـََنا ثـََنا: قَالَ ُكرَْيٍب،أَبُوَحدَّ الرَّْمحَِن،َعْبدِ ْبنِ يَزِيدَ َعنْ َحْرٍب،ْبنِ السََّالمِ َعْبدِ َعنْ َمْنُصوٍر،ْبنُ ِإْسَحاقُ َحدَّ
اَألْشَعرِيِّنيَ َعَلىَغِضبَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ للَّهُ اَصلَّىاللَّهِ َرُسولَ أَنَّ : ُموَسىَأِيب َعنْ الرَّْمحَِن،َعْبدِ ْبنِ ُمحَْيدِ َعنْ اْلَعَالِء،َأِيب َعنْ 

َهَذالَْيسَ رَاَجْعتُ َقدْ طَلَّْقتُ َقدْ َأَحدُُكمْ يـَُقولُ : فـََقالَ اَألْشَعرِيِّنيَ َعَلىَغِضْبتُ اللَّهِ َرُسولَ يَا: فـََقالَ ُموَسى،أَبُوَفأَتَاهُ 
َاقـُْبلِ ِيف اْلَمْرأَةَ طَلُِّقوااْلُمْسِلِمَني،َطَالقُ  ِ .ِعدَّ

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: meriwayatkan kepada
kami Ish}a>q ibn Mans}u>r dari ‘Abd al-Sala>m ibn H{{{arb dari Yazi>d ibn ‘Abd al-
Rah}ma>n dari Abu> al-‘Ala> dari H{umaid ibn ‘Abd al-Rah}ma>n dari Abu> Mu>sa>
bahwa Rasulullah saw. marah atas orang-orang dari suku Asy‘ari>. Lantas Abu>
Mu>sa> mendatangi beliau dan berkata: Wahai Rasulullah, apakah engkau marah
pada orang-orang Asy‘ari>? Beliau menjawab: Seorang dari kalian mengatakan:
‘Saya telah menceraikannya dan merujuknya kembali’!! Itu bukanlah talak
orang-orang Muslim, talaklah isteri pada saat ia dapat menjalani masa
‘iddahnya.’

(b). Tidak Ada Hak Suami atas Isteri yang Telah Dicerai

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 232, Allah berfirman:

نَـُهْم بِاْلَمْعُروفِ َوِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء فـَبَـَلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال تـَْعُضُلوُهنَّ أَْن يـَْنِكْحَن أَْزَواَجُهنَّ ِإَذا تـَرَاَضْوا بَـ  َذِلَك يـْ
ْطَهُر َواللَُّه يـَْعَلُم َوأَنـُْتْم َال تـَْعَلُمونَ يُوَعُظ بِِه َمْن َكاَن ِمْنُكْم يـُْؤِمُن بِاللَِّه َواْليَـْوِم اْآلِخِر َذِلُكْم أَزَْكى َلُكْم َوأَ 

Terjemahannya:
Dan apabila kamu menceraikan isteri-isteri (kamu), lalu sampai idahnya, maka
jangan kamu halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila
telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik. Itulah yang
dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah
dan hari akhirat. Itu lebih suci bagimu dan lebih bersih. Dan Allah mengetahui,
sedangkan kamu tidak mengetahui.62

Ada dua hadis yang digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan ayat di atas.

Kedua hadis tersebut semakna namun berbeda jalur sanad. Hadis tersebut berbicara

tentang pertanyaan sahabat pada Nabi saw. berkenaan dengan mahar antara

seseorang yang belum menikah dengan calon pasangannya. Hadis itu berbunyi63:

62Departemen Agama RI, op. cit., h. 38.
63Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 195.
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ثـََنا ثـََنا: قَالَ َبشَّارٍ اْبنُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ اْحلَاِرِث،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ َلَماِينِّ،ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ،أَبِيهِ َعنْ اْلبَـيـْ
نَـُهْم،اْلَعالَِئقُ َمااللَّهِ َرُسولَ يَاَرُجلٌ فـََقالَ األَيَاَمىأَْنِكُحوا: الَ قَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ُعَمَر،اْبنِ َعنِ  : قَالَ بـَيـْ
.أَْهُلوُهمْ َعَلْيهِ تـَرَاَضىَما

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Ibn Basysya>r ia berkata, meriwayatkan kepada
kami Muh}ammad ibn al-H{a>ris\ ia berkata, meriwayatkan kepada kami
Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Baylama>ni>, dari ayahnya dari ibn
‘Umar dari Nabi saw. bersabda: ‘Nikahkanlah orang yang masih sendiri.
Seseorang berkata: Wahai Rasulullah, apa maharnya? Nabi bersabda: ‘Apa
saja yang diterima oleh keluarga mereka’.

(c). Pemberian (mut’ah) untuk Isteri yang Dicerai Sebelum Berhubungan

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 236, Allah berfirman:

َلى اْلُموِسِع َقَدرُُه َوَعَلى َال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإْن طَلَّْقُتُم النَِّساَء َما ملَْ َمتَسُّوُهنَّ أَْو تـَْفرُِضوا َهلُنَّ َفرِيَضًة َوَمتـُِّعوُهنَّ عَ 
اْلُمْقِرتِ َقَدرُُه َمَتاًعا بِاْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمْحِسِننيَ 

Terjemahannya:

Tidak ada dosa bagimu jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu yang belum
kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah
kamu beri mereka mut’ah (pemberian), bagi yang mampu menurut
kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu
pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-
orang yang berbuat kebaikan.64

Dalam menjelaskan ayat di atas, al-T{abari> mengutip dua hadis yang

menjelaskan penolakan Nabi saw. dalam mempermainkan s}i>gah talak. Mentalak dan

kemudian merujuk kembali dan mentalaknya lagi. Diantara hadis tersebut adalah65:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،َبشَّارٍ اْبنُ ِبَذِلكَ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ُمَؤمٌَّل،َحدَّ أَبِيِه،َعنْ بـُْرَدَة،َأِيب َعنْ ِإْسَحاَق،َأِيب َعنْ ُسْفَياُن،َحدَّ
َقدْ ،رَاَجْعُتكِ َقدْ طَلَّْقُتِك،َقدْ : يـَُقوُلونَ اللَِّه،ِحبُُدودِ يـَْلَعُبونَ أَقْـَوامٍ بَالُ َما: قَالَ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىهِ اللَّ َرُسولِ َعنْ 

.طَلَّْقُتكِ 

64Departemen Agama RI, op. cit., h. 39.
65Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 310.
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Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Ibn Basysya>r, meriwayatkan kepada kami
Mu’ammal ia berkata, meriwayatkan kepada kami Sufya>n dari Abu> Ish}a>q dari
Abu> Burdah dari ayahnya dari Rasulullah saw. beliau bersabda: Mengapa
orang-orang itu mempermainkan hukum Allah dengan mengatakan: Saya talak
kamu, saya rujuk kamu, saya talak kamu.

(d). Memberi Setengah Mahar Pada Isteri yang Ditalak Namun Belum Digauli

dan Sudah Ditentukan Maharnya

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 237, Allah berfirman:

ْن يـَْعُفوَن أَْو يـَْعُفَو الَِّذي َوِإْن طَلَّْقُتُموُهنَّ ِمْن قـَْبِل أَْن َمتَسُّوُهنَّ َوَقْد فـََرْضُتْم َهلُنَّ َفرِيَضًة فَِنْصُف َما فـََرْضُتْم ِإالَّ أَ 
َنُكْم ِإنَّ اللََّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ بَِيِدِه ُعْقَدُة النَِّكاِح َوأَْن تـَْعُفوا أَقْـَرُب لِلتـَّْقَوى َوَال تـَْنَسُوا اْلَفْضَل بـَيْـ 

Terjemahannya:

Dan jika kamu menceraikan mereka sebelum kamu sentuh (campuri), padahal
kamu sudah menentukan maharnya, maka (bayarlah) seperdua dari yang telah
kamu tentukan, kecuali jika mereka (membebaskan) atau dibebaskan oleh
orang yang akad nikah ada di tangannya. Pembebasan itu lebih dekat kepada
takwa. Dan janganlah kamu lupa kebaikan di antara kamu. Sungguh, Allah
Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.66

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-T{abari> mengutip hadis berikut67:

أنبيْ عَ شُ بنرومْ عَ عنة،عَ يْـ هلَِ ابنحدثناقال،برْ حَ بنحممدُ حدثناَ قال،اقُ حَ سْ إِ حدثناقال،ىنَّ ثَ املُ ينِ ثَ حدَّ 
.وفُ عْ تَـ أووفُ عْ يَـ ،جُ وْ الزَّ ،"احِ كَ النِّ ةُ دَ قْ عُ هِ دِ يَ بِ يذِ الَّ :"قالوسلمعليهاهللاصلىاهللارسول

Artinya:

Meriwayatkan kepada saya al-Mus\anna> ia berkata, meriwayatkan kepada kami
Ish}a>q ia berkata, meriwayatkan kepada kami Muh}ammad ibn H{arb ia berkata,
meriwayatkan kepada kami Ibn Lahi>‘ah dari ‘Amr ibn Syu‘aib bahwa
Rasulullah saw. bersabda: ‘Orang yang memegang akad nikah’ ia adalah suami.
Ia (wali) dapat memberi maaf atau isteri yang memberi maaf.

66Departemen Agama RI, loc. cit.
67Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 331.
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(e). Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229, Allah berfirman:

ُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ أَْن َخيَافَا الطََّالُق َمرَّتَاِن فَِإْمَساٌك ِمبَْعُروٍف أَْو َتْسرِيٌح بِِإْحَساٍن َوَال حيَِلُّ َلُكْم أَْن تَْأُخُذوا ِممَّا ءَاتـَْيتُ 
َعلَْيِهَما ِفيَما افْـَتَدْت بِِه تِْلَك ُحُدوُد اللَِّه َفَال تـَْعَتُدوَها َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َفَال ُجَناحَ 

َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فَُأولَِئَك ُهُم الظَّاِلُمونَ 
Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan
dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya
(suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.
Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-
hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus)
diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum
Allah, mereka itulah orang-orang zalim.68

Ada empat belas hadis yang dimuat al-T{abari> dalam menjelaskan makna ayat

di atas. Dari hadis yang ada, dapat diklasifikasikan menjadi lima tema hadis yang

saling terkait namun tidak dalam satu peristiwa. Hadis tersebut secara berurut,

menjelaskan tentang sebab turunnya ayat, tentang jumlah maksimal talak dalam

Islam yakni tiga kali talak, tentang peristiwa khuluk yang pertama dalam Islam,

tentang isteri yang meminta cerai dari suaminya tanpa sebab yang jelas dan syar’i

disebut dengan munafiq dan tentang hadis yang menegaskan hal serupa itu bahwa

isteri yang menuntut cerai tanpa alasan maka ia tidak akan mencium bau surga.

Diantara hadis yang menjelaskan tentang sebab turunnya ayat adalah69:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،ُمحَْيدٍ اْبنُ َحدَّ ُمثَّ َشاءَ َمايُطَلِّقُ الرَُّجلُ َكانَ : قَالَ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُعْرَوةَ ْبنِ ِهَشامِ َعنْ ،َجرِيرٌ َحدَّ
َقِضيَ أَنْ قـَْبلَ اْمرَأَتَهُ رَاَجعَ ِإنْ  الَ وَ أَقْـَرُبكِ الَ : َهلَافـََقالَ ،اْمرَأَتِهِ َعَلىاألَْنَصارِ ِمنَ َرُجلٌ فـََغِضبَ ،اْمَرأَتُهُ َكاَنتِ ِعدَّتـَُهاتـَنـْ

68Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
69Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 125.
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. رَاَجْعُتكِ َأَجُلكِ َدنَافَِإَذا،أُطَلُِّقكِ ُمثَّ رَاَجْعُتكِ َأَجُلكِ َدنَاِإَذاَحىتَّ ،أُطَلُِّقكِ : قَالَ ؟َكْيفَ : َلهُ قَاَلتْ ِمينِّ َحتَلِّنيَ 
.اآليَةَ } ِمبَْعُروفٍ فَِإْمَساكٌ َمرَّتَانِ الطََّالقُ : {ذِْكرُهُ تـََعاَىل هُ اللَّ فَأَنـَْزلَ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل َذِلكَ َفَشَكتْ : قَالَ 

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Ibn H{umaid ia berkata, meriwayatkan kepada kami
Jari>r, dari Hisya>m ibn ‘Urwah dari ayahnya, ia berkata: ‘Dulu suami mentalak
isteri dengan semaunya dan bila ia merujuk isterinya sebelum berakhir masa
‘iddahnya maka akan menjadi isterinya lagi. Suatu ketika, seorang Ansar
marah kepada isterinya dan berkata: ‘Saya tidak akan mendekatimu lagi dan
engkau juga tidak akan bisa lepas dariku. Isteri itu kemudian bertanya pada
suaminya. ‘Bagaimana bisa?’. Ia menjawab: ‘Saya talak sampai masa akhir
‘iddahmu, saya rujuk kembali. Kemudian saya talak kembali hingga dekat
masa akhir ‘iddahmu, saya rujuk kembali. ‘Urwah berkata: ‘Isteri tersebut
lantas mengadukan masalahnya kepada Nabi saw. dan turunlah ayat: ‘al-t}ala>q
marrata>ni fa imsa>k bi ma‘ru>f’ (talak itu ada dua kali kemudian dirujuk secara
baik).

Hadis yang menjelaskan makna ‘al-t}ala>q marrata>ni’ berbunyi70:

قالقال،نيْ زِ رَ أِيب عن،لَ يْ اعِ مسَْ إِ عني،رِ وْ الثـَّ انَ رَ بَـ خْ أَ قال،اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ انَ رَ بَـ خْ أَ قال،َىي حيَْ بننُ سَ احلَ انَ ثَـ دَّ حَ 
."انٍ سَ حْ بإِ حُ يْ رِ سْ التَّ :"قال؟ةُ ثَ الِ الثَّ نَ يْ أَ فَ " فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ انِ تَ رَّ مَ قُ الَ الطَّ :" اهللالُ وْ قُ يَـ اهللا،ولَ سُ رَ ياَ : لٌ جُ رَ 

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami al-H{asan ibn Yah}ya> ia berkata, mengabarkan
kepada kami ‘Abd al-Raza>q ia berkata, mengabarkan kepada kami al-S|auri> dari
Isma>‘i>l dari Abu> Razi>n ia berkata, seseorang berkata: ‘Wahai Rasulullah, Allah
telah berfirman: ‘al-t}ala>q marrata>ni fa imsa>k bi ma‘ru>f’ (talak itu ada dua,
maka rujuklah dengan cara yang ma’ruf), lantas apa yang ketiga? Nabi
bersabda: ‘mentalaq dengan cara ma’ruf’.

Hadis yang menjelaskan tentang asal mula khuluk dalam Islam, berbunyi71:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،اَألْعَلىَعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ حرِيزَأِيب َعنْ ،ُفَضْيلٍ َعَلىقـَرَْأتُ : قَالَ ،ُسَلْيَمانَ ْبنُ اْلُمْعَتِمرُ َحدَّ
َعْبدِ ُأْختُ اِإلْسَالمِ ِيف َكانَ َخْلعٍ وَّلَ أَ ِإنَّ : يـَُقولُ َعبَّاسٍ اْبنُ َكانَ : قَالَ ؟َأْصلٌ لِْلُخْلعِ َكانَ َهلْ ،ِعْكرَِمةَ َسَألَ أَنَّهُ ،

ِإينِّ أَبًَداَشْيءٌ َورَْأَسهُ رَْأِسيَجيَْمعُ الَ اللَّهِ َرُسولَ يَا: فـََقاَلتْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ أََتتْ أَنـََّها،ُأَيبٍّ ْبنِ اللَّهِ 
يَا: َزْوُجَهاقَالَ . َوْجًهاَوأَقْـَبُحُهمْ ،قَاَمةً َوأَْقَصُرُهمْ ،َسَواًداَأَشدُُّهمْ ُهوَ فَِإَذا،ِعدَّةٍ ِيف أَقْـَبلَ أَيـُْتهُ فـَرَ اْخلَِباءِ َجاِنبَ َرفـَْعتُ 

70Ibid., h. 131.
71Ibid., h. 137.
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زِْدتُهُ َشاءَ َوِإنَ ،نـََعمْ : قَاَلتْ ؟تـَُقوِلنيَ َما: قَالَ َحِديَقِيت َعَليَّ ردَّتفَإنَحِديَقةً َماِيل أَْفَضلَ أَْعطَْيتُـَهاِإينِّ اللَّهِ َرُسولَ 
نَـُهَمافـََفرَّقَ : قَالَ  .بـَيـْ

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la> ia berkata,
meriwayatkan kepada kami al-Mu‘tamar ibn Sulaima>n ia berkata, saya
membacakannya dihadapan Fud}ail dari Abu> H{ari>z, ia bertanya kepada
‘Ikrimah: ‘Apakah khuluk ada dasarnya?’ ‘Ikrimah menjawab, Ibn ‘Abba>s
berkata: ‘Khuluk pertama dalam Islam terjadi pada saudara perempuan
‘Abdulla>h ibn Ubay. Ia datang kepada Rasulullah saw. dan mengatakan:
‘Wahai Rasulullah, saya tidak mungkin dapat bersamanya untuk selamanya!
Saya mengangkat ujung kerudungku dan saya lihat ia pada semua sisinya.
Ternyata ia berkulit hitam pekat, tubuhnya pendek dan wajahnya jelek!
Suaminya berkata: ‘Wahai Rasulullah, saya telah memberikan harta terbaik
yang saya miliki yakni kebun. Ia harus mengembalikan kebunku! Rasul
bertanya pada wanita itu: ‘Bagaimana pendapatmu?’ Ia berkata: ‘Benar, kalau
ia menghendaki saya akan tambahkan dari harta pemberiannya! Ibn ‘Abba>s
mengatakan: lantas Nabi memisahkan antara keduanya.

Hadis yang menyatakan bahwa isteri yang menuntut cerai suami disebut

munafik, berbunyi72:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ ثـََنا: قَالَ ِبْشرٍ ْبنُ َحْفصُ َحدَّ َعنِ ،َسوَّارٍ ْبنِ َأْشَعثَ َعنْ ،الرَّبِيعِ ْبنُ قـَْيسُ َحدَّ
اْلُمْخَتِلَعاتِ ِإنِ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ لَّىصَ اللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ اجلَُْهِينِّ َعاِمرٍ ْبنِ ُعْقَبةَ َعنْ ،يَزِيدَ ْبنِ ثَاِبتِ َعنْ ،احلََْسنِ 

.اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ اْلُمْنَتزَِعاتِ 
Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: meriwayatkan kepada
kami H{afs} ibn Basyr, ia berkata: meriwayatkan kepada kami Qays ibn al-Rabi>‘
dari Asy‘as\ ibn Sawwa>r dari al-H{asan dari S|a>bit ibn Yazi>d dari ‘Uqbah ibn
‘A<mir al-Juhny, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: Sesungguhnya wanita
yang suka menuntut khuluk dan cerai mereka itu orang munafik.

Hadis yang menyatakan isteri menuntut cerai suami tidak mencium bau surga.

Di antara hadis tersebut berbunyi:

72Ibid., h. 151.
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َثِين  ثـََنا: قَالَ ،اْلُمثـَىنَّ َحدَّ َأْمسَاءَ َأِيب َعنْ ،ِقالَبَةَ َأِيب َعنْ ،أَيُّوبَ َعنْ ،زَْيدٍ ْبنُ َمحَّادُ َحدَّثـََنا: قَالَ ،َعارِمٌ َحدَّ
َا: قَالَ َوَسلَّمَعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعنْ ،ثـَْوبَانَ َعنْ ،الرََّحِيبِّ  َفَحرَامٌ بَْأسٍ َغْريِ ِمنْ َطَالقًاَزْوَجَهاَسأََلتْ اْمَرأَةٍ أَميُّ
َها 73.اْجلَنَّةِ رَاِئَحةُ َعَليـْ

Artinya:

Meriwayatkan kepada saya al-Mus\anna>, ia berkata: meriwayatkan kepada kami
‘A<rim, ia berkata: meriwayatkan kepada kami H{amma>d ibn Zayd dari Ayyu>b
dari Abu> Qila>bah dari Abu> Asma> al-Rah}bi> dari S|auba>n dari Rasulullah saw.,
beliau bersabda: ‘Isteri yang meminta talak pada suaminya tanpa suatu alasan
maka haram baginya bau surga’.

(f). Talak Ba>in

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 230, Allah berfirman:

َرُه فَِإْن طَلََّقَها َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما أَْن يـَتَـرَاَجَعا ِإْن ظَنَّا أَْن فَِإْن طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـْ
يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّه َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّه يـُبَـيـِّنُـَها ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ 

Terjemahannya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang
yang berpengetahuan.74

Ada empat belas hadis yang dikutip al-T{abari> dalam menjelaskan kandungan

makna ayat di atas. Seluruh hadis memiliki muatan yang sama berkenaan dengan

isteri yang telah ditalak ba>in oleh suami kemudian ingin menikah kembali setelah

dinikahi dan dicerai oleh pihak lain. Di antara hadis tersebut berbunyi75:

َثِين حَ  ،دَّ ثـََنا: قَالَ اْلُمثـَىنَّ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُعْرَوةَ ْبنِ ِهَشامِ َعنْ ،اْلُمَباَركِ اْبنُ َأْخبَـرَنَا: قَالَ ،َنْصرٍ ْبنُ ُسَوْيدُ َحدَّ
رَهُ َرُجالً فـَتَـَزوََّجتْ تَهُ اْمَرأَ طَلَّقَ َرُجلٍ َعنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ ُسِئلَ : قَاَلتْ َعاِئَشَة، َاَفَدَخلَ َغيـْ طَلََّقَهاُمثَّ ِ

73Ibid., h. 152.
74Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
75Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 170.
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اآلَخرُ يَُذوقَ َحىتَّ اَألوَّلِ لَِزْوِجَهاحتَِلُّ الَ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ اَألوَِّل؟لَِزْوِجَهاَأحتَِلُّ ،يـَُواِقَعَهاأَنْ قـَْبلَ 
َلتَـهَ  َلَتهُ َوَتُذوقَ اُعَسيـْ "ُعَسيـْ

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada saya al-Mus\anna>, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Suwaid ibn Nas}r, ia berkata: mengabarkan kepada kami Ibn al-
Muba>rak dari Hisya>m ibn ‘Urwah dari ayahnya dari ‘A<isyah, ia berkata:
Rasulullah ditanya tentang suami yang mentalak isterinya yang kemudian
menikah dengan laki-laki lain dan berduaan dengannya, kemudian ia
mentalaknya sebelum mengggaulinya, apakah ia halal bagi suami pertamanya?
Rasulullah saw. bersabda: ‘Ia tidak halal bagi suaminya yang pertama sebelum
merasakan manis madunya (berjimak) dan ia (isteri) merasakan pula manis
madunya’.

(g). Talak dan Iddah

Dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 1, Allah berfirman:

َة َواتـَُّقوا اللََّه رَ  ِِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّ بَُّكْم َال ُختْرُِجوُهنَّ ِمْن بـُُيوِِنَّ َوَال يَاأَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ
ِه َوَمْن يـَتَـَعدَّ ُحُدوَد اللَِّه فـََقْد ظََلَم نـَْفَسُه َال َتْدرِي لََعلَّ اللََّه ُحيِْدُث َخيُْرْجَن ِإالَّ أَْن يَْأِتَني ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة َوتِْلَك ُحُدوُد اللَّ 

بـَْعَد َذِلَك أَْمرًا
Terjemahannya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar),
dan hitunglah waktu idah itu, seta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan)
keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah
hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan
suatu ketentuan yang baru.76

Ketika menafsirkan ayat di atas, al-T{abari> menyebutkan lima hadis yang

semakna dari berbagai jalur sanad. Salah satu dari hadis tersebut menyatakan77:

76Departemen Agama RI, op. cit., h. 559.
77Al-T{abari>, op. cit., juz 23, h. 27.
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يَ هِ وَ ِيت أَ رَ امْ تُ طلَّقْ : قال،رَ مَ عُ نِ ابْ عن،عَ افِ نَ عن،اهللاِ دِ يْ بَـ عُ عن،سِ يْ رِ دْ إِ نُ ابْ انَ ثَـ : قال،بِ ائِ السَّ وْ بُـ أَ ينِ ثَ دَّ حَ 
"ُمْره فـَْليُـرَاِجعَها َحَىت َتْطُهر، ُمثَّ حتَِيَض، ُمثَّ :الَ قَ فَـ ،كَ ذلِ بِ هُ ربُِ خيُْ َوَسلَّمْيهِ َعلَ اهللاُ َصلَّىاهللاِ لَ وْ سُ رَ رُ مَ عُ ىتَ أَ فَ : لَ قاَ ؛ضٌ ائِ حَ 

ُة اليت قال الُله َعزَّ  ا الِعدَّ َ .َوَجلَّ"َتْطُهَر، ُمثَّ إْن َشاَء طَلََّقَها قـَْبَل أَْن ُجيَاِمَعَها، وإْن َشاَء أَْمَسَكَها، فَإ
Artinya:

Meriwayatkan kepadaku Abu> al-Sa>’ib, ia berkata: meriwayatkan kepada kami
Ibn Idri>s dari ‘Ubaidulla>h dari Na>fi‘ dari Ibn ‘Umar, ia berkata: ‘Saya telah
mentalak isteri saya yang dalam keadaan haid’, Ibn ‘Umar berkata: ‘Lantas
‘Umar datang kepada Rasulullah saw. memberitahukan hal tersebut. Nabi
bersabda: ‘Perintahkan ia untuk merujuk isterinya hingga ia dalam keadaan
suci, lalu haid, lalu suci dan jika ia ingin dapat mentalaknya (talak ba>in)
sebelum menggaulinya atau menahannya. Inilah ‘iddah yang telah Allah
tetapkan dalam Alquran.’

(h). Talak Dalam Keadaan Hamil

Dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 6, Allah berfirman:

نَّ ٍل فَأَْنِفُقوا َعَلْيهِ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوَال ُتَضارُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُوَالِت محَْ 
َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تـَعَ  اَسْرُمتْ َفَستُـْرِضُع َلُه أُْخَرىَحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَمتُِروا بـَيـْ

Terjemahannya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka
melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
maka berikanlah imbalannya kepada mereka dan musyawarahkanlah di antara
kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.78

Al-T{abari> menyebutkan satu hadis sebagai tafsir dari ayat tersebut. Hadis

tersebut berbunyi79:

َثِين  ثـََنا: قَالَ ،احلََْكمِ َعْبدِ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،اَألْوزَاِعيِّ َعنِ ،َبْكرٍ ْبنُ ِبْشرُ َحدَّ َحيَْىي َحدَّ
َثِين : قَالَ ،َكِثريٍ َأِيب ْبنُ  قـَْيسٍ ْبنِ الضَّحَّاكِ ُأْختُ ،قـَْيسٍ بِْنتُ فَاِطَمةُ َحدَّثـَْتِين : قَالَ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ َسَلَمةَ بُوأَ َحدَّ

78Departemen Agama RI, op. cit., h. 560.
79Al-T{abari>, op. cit., juz 23, h. 64.
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َهابِنَـَفَقةٍ َهلَافََأَمرَ َثالَثًاطَلََّقَها،اْلَمْخُزوِميَّ َعْمرٍوأَبَاَأنَّ  َحنْوَ بـََعثَهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ هُ اللَّ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ وََكانَ ،فَاْستَـَقلَّتـْ
يَا: فـََقالَ ،َمْيُمونَةَ ِعْندَ َوُهوَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َخمُْزومٍ َبِين ِمنْ نـََفرٍ ِيف اْلَولِيدِ ْبنُ َخاِلدُ فَاْنطََلقَ ،اْلَيَمنِ 
َهلَالَْيَستْ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ ؟نـََفَقةٍ ِمنْ َهلَافـََهلْ ،َثالَثًافَاِطَمةَ قَ طَلَّ َعْمرٍوأَبَاِإنَّ اللَّهِ َرُسولَ 
َهاَفَأْرَسلَ نـََفَقةٌ  َهاَوأَْرَسلَ َشرِيكأُمِّ ِإَىل انـَْتِقِلي: َأنِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ إِلَيـْ . بِنَـْفِسكَ َتْسِبِقيِين الَ َأنْ : إِلَيـْ

َهاأَْرَسلَ ُمثَّ  يـََركِ ملَْ ِمخَاَركِ َوَضْعتِ ِإَذافَِإنَّكِ ،َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ ِإَىل فَانـَْتِقِلي،اَألوَُّلونَ اْلُمَهاِجُرونَ يَْأتِيَهاَشرِيكٍ أُمَّ : َأنَّ إِلَيـْ
.َزْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىهِ اللَّ َرُسولُ فـََزوََّجَها. 

Artinya:

Telah meriwayatkan kepadaku Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-H{akam,
ia berkata: telah meriwayatkan kepada kami Basyr ibn Bakar dari al-Auza>‘i>, ia
berkata: meriwayatkan kepada kami Yah}ya> ibn Abu> Kas\i>r, ia berkata:
meriwayatkan kepadaku Abu> Salamah ibn ‘Abd al-Rah}ma>n, ia berkata:
meriwayatkan kepadaku Fa>t}imah binti Qais saudara perempuan al-D{ah}h}a>k ibn
Qais bahwa Abu> ‘Amr al-Makhzu>mi> telah mentalaknya dengan talak tiga lalu
ia meminta keluarganya memberikan nafkah namun ia merasa sedikit sedang
Rasulullah saw. mengutusnya ke Yaman. Kha>lid ibn al-Wali>d bersama dengan
beberapa orang dari kaum Makhzu>m menemui Rasulullah saat beliau berada di
tempat Maimu>nah, ia berkata: Wahai Rasulullah Abu> ‘Amar mentalak tiga
Fa>t}imah, apakah ia berhak mendapatkan nafkah? Rasulullah saw. bersabda: ‘Ia
tidak berhak mendapat nafkah. Rasulullah mengutus seseorang kepadanya
untuk pindah ke rumah Umm Syari>k dan menyatakan untuk tidak mengambil
keputusannya sendiri (untuk menikah setelah selesai masa iddah). Beliau
kemudian mengutus seseorang kepadanya (dengan mengatakan) bahwa Umm
Syari>k sering didatangi kaum muhajirin awal maka pindahlah ke rumah Ibn
Umm Maktu>m karena bila engkau membuka pakaianmu ia tidak melihatmu.
Rasulullah lalu menikahkannya dengan Usa>mah ibn Zayd.

(i). Masa Iddah Bagi Isteri yang Ditalak

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228, Allah berfirman:

َهلُنَّ أَْن َيْكُتْمَن َما َخَلَق اللَُّه ِيف أَْرَحاِمِهنَّ ِإْن ُكنَّ يـُْؤِمنَّ بِاللَِّه َواْلُمطَلََّقاُت يـَتَـرَبَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ َثَالثََة قـُُروٍء َوَال حيَِلُّ 
َعَلْيِهنَّ َوَهلُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعَلْيِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َولِلرَِّجالِ َواْليَـْوِم اْآلِخِر َوبـُُعولَتُـُهنَّ َأَحقُّ بَِردِِّهنَّ ِيف َذِلَك ِإْن أَرَاُدوا ِإْصَالًحا

َدَرَجٌة َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 
Terjemahannya:

Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
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Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu,
jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan)
mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa,
Mahabijaksana.80

Al-T{abari> tidak mengutip hadis dalam menafsirkan ayat di atas.

(j). Hak Nafkah bagi Isteri yang Ditalak

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 241, Allah berfirman:

َولِْلُمطَلََّقاِت َمَتاٌع بِاْلَمْعُروِف َحقا َعَلى اْلُمتَِّقنيَ 
Terjemahannya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut’ah
menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.81

Tidak ada hadis yang digunakan al-T{abari> untuk menjelaskan ayat di atas.

Dalam menafsirkan ayat berkenaan dengan hak suami, sebagaimana

diuraikan di atas, al-T{abari> setidaknya menggunakan 13 klasifikasi hadis. Jumlah

hadis tersebut tidak memasukkan matan hadis yang semakna sehingga bila dihitung

seluruh hadis yang dimuat al-T{abari> dalam tafsirnya tentunya jumlahnya akan lebih

banyak.

b). Hak Isteri

1). Hak Isteri Atas Harta (Material)

(a). Hak Atas Mahar

Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 4, dinyatakan:

ِِنَّ ِحنَْلًة فَِإْن ِطْنبَ َلُكْم َعْن َشْيٍء ِمْنُه نـَْفًسا َفُكُلوُه َهِنيًئا َمرِيًئا َوَءاُتوا النَِّساَء َصُدقَا
Terjemahannya:

Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi)
sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan

80Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
81Ibid., h. 40.
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kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah
dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.82

Tidak terdapat hadis yang menjelaskan ayat di atas dalam tafsir al-T{abari>.

Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 24, Allah berfirman:

َوُأِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تـَْبتَـُغوا َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِكَتاَب اللَِّه َعَلْيُكمْ 
َر ُمَساِفِحَني َفَما اْسَتْمتَـْعُتْم بِِه ِمنـُْهنَّ َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ  َفرِيَضًة َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـَرَاَضْيُتْم بِِه ِمْن بَِأْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ

بـَْعِد اْلَفرِيَضِة ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًما َحِكيًما
Terjemahannya:

Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali
hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai
ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-
perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk
menikahinya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu
dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu
kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling
merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui,
Mahabijaksana.83

Al-T{abari> mengutip lima hadis dalam menjelaskan kandungan ayat di atas.

Kelima hadis tersebut memuat kandungan makna serupa yakni peristiwa yang

dialami sahabat pada saat perang H{unain berkenaan dengan tawanan perang

perempuan yang memiliki suami musyrik. Hadis tersebut juga mengandung hukum

bolehnya nikah mut’ah pada masa itu. Di antara hadis yang dicantumkan al-T}abari>

adalah84:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ , يَزِيدُ َحدَّثـََنا: قَالَ , ُمَعاذٍ ْبنُ ِبْشرُ َحدَّ َأِيب َعنْ , اْخلَِليلِ َأِيب َعنْ , قـََتاَدةَ َعنْ , َسِعيدٌ َحدَّ
فـََلَقْوا, أَْوطَاسٍ ِإَىل َجْيًشابـََعثَ ُحنَـْنيٍ يـَْومَ مَ َوَسلَّ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َنِيبَّ أَنَّ : اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب َعنْ , اْهلَاِمشِيِّ َعْلَقَمةَ 

82Ibid., h. 78.
83Ibid., h. 83.
84Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 563.
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ُونَ اْلُمْسِلُمونَ َفَكانَ , اْلُمْشرِِكنيَ ِمنَ أَْزَواجٌ َهلُنَّ َسَبايَافََأَصابُوا, َعُدوا َهِذهِ َوتـََعاَىل تـََباَركَ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ , ِغْشَياِِنَّ ِمنْ يـََتَأمثَّ
.ِعَدَدُهنَّ انـَْقَضتْ َماِإَذاَلُكمْ َحَاللٌ ُهنَّ َأيْ } أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنَ ْلُمْحَصَناتُ َوا: {اآليَةَ 

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Bisyr ibn Mua>z\, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Yazi>d, ia berkata, meriwayatkan kepada kami Sa‘i>d dari Qata>dah
dari Abu> al-Khali>l dari Abu> ‘Alqamah al-Ha>syimi> dari Abu> Sa‘i>d al-Khudri>
bahwasanya Nabi saw. pada saat perang H{unain mengutus pasukan ke Aut}a>s
dan mereka bertemu musuh. Mereka mendapatkan tawanan perempuan yang
telah memiliki suami dari kalangan musyrik. Kaum muslim merasa berdosa
menggauli mereka. Allah lantas menurunkan ayat: wa al-muh}s}ana>t min al-nisa>’
illa ma> malakat ayma>nukum (Dan wanita yang baik-baik kecuali hamba-hamba
sahaya perempuan yang kalian miliki). Maknanya: Mereka itu halal bagi kalian
hingga selesai masa iddahnya.

(b). Hak Atas Nafkah

Dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 7, Allah berfirman:

َسَيْجَعلُ آتَاَهاَماِإالَّ نـَْفًسااللَّهُ فُ ُيَكلِّ َال اللَّهُ آتَاهُ ِممَّافـَْليُـْنِفقْ رِْزقُهُ َعَلْيهِ ُقِدرَ َوَمنْ َسَعِتهِ ِمنْ َسَعةٍ ُذولِيُـْنِفقْ 
ُيْسرًاُعْسرٍ بـَْعدَ اللَّهُ 

Terjemahannya:

Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut
kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah
dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang
melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak
akan memberikan kelapangan setelah kesempitan.85

Tidak terdapat hadis yang menjelaskan ayat di atas dalam tafsir al-T}abari>.

2). Hak Immaterial (Mendapatkan Keadilan)

Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 3 Allah berfirman:

ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوا ِيف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع فَ 
فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا

85Departemen Agama RI, op. cit., h. 560.
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Terjemahannya:

‘Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-
wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu
takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.86

Dalam menafsirkan ayat tersebut, al-T{abari> mengutip delapan hadis yang

semakna dengan beragam jalur sanad namun seluruhnya berasal dari hadis riwayat

‘A<isyah. Salah satu hadis tersebut berbunyi87:

ثَنا ثـََنا: قَالَ ،ُمحَْيدٍ اْبنُ َحدَّ َوِإنْ : {َعاِئَشةَ َعنْ ،ُعْرَوةَ َعنْ ،الزُّْهرِيِّ َعنِ ،َمْعَمرٍ َعنْ ،اْلُمَباَركِ اْبنُ َحدَّ
ِحْجرِ ِيف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ ِهيَ ،ُأْخِيت اْبنَ يَا: فـََقاَلتْ } النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َماِكُحوافَانْ اْلَيَتاَمىِيف تـُْقِسطُواَأالَّ ِخْفُتمْ 
َهلُنَّ يـُْقِسطُواأَنْ الَّ إِ يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ فـَنُـُهوا،َصَداِقَهاُسنَّةِ ِمنْ بَِأْدىنَ يـَْنِكَحَهاأَنْ َويُرِيدُ ،َوَمجَاِهلَاَماِهلَاِيف فـَيَـْرَغبُ ،َولِيـَِّها

.النَِّساءِ ِمنَ ِسَواُهنَّ َمايـَْنِكُحواأَنْ َوأُِمُروا،الصََّداقِ ِإْكَمالِ ِيف 
Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Ibn H{umaid, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Ibn al-Muba>rak dari Ma‘mar dari al-Zuhri> dari ‘Urwah dari
‘A<<isyah: ‘Wa in khiftum alla> tuqsit}u> fi> al-yata>ma>, fankih}u> ma> t}a>ba lakum min
al-nisa >’, ia berkata: ‘Hai keponakanku, yang dimaksud adalah perempuan
yatim yang berada di bawah pengawasan walinya lantas ia tertarik pada harta
dan kecantikannya. Kemudian ia ingin menikahinya dengan mahar yang
sedikit. Mereka dilarang menikahinya kecuali dapat berbuat adil terhadap
mereka dalam hal menyempurnakan pemberian mahar dan diperintahkan untuk
menikahi wanita lain selain mereka.

3). Hak Untuk Mendapat Perlakuan Baik

Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 19, Allah berfirman:

َما َءاتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أَْن يَْأِتَني يَاأَيـَُّها الَِّذيَن ءَاَمُنوا َال حيَِلُّ َلُكْم أَْن تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعضِ 
رً ِبَفاِحَشٍة ُمبَـ  اا َكِثريً يـَِّنٍة َوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْ

86Ibid., h. 78.
87Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 358.



136

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah
dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.88

Mengenai ayat di atas, ada dua hadis yang dikutip al-T{abari> sebagai tafsir

atas ayat. Kedua hadis tersebut memiliki kandungan makna yang serupa yakni

menjelaskan kewajiban suami terhadap isteri berupa nafkah dan sandang pangan

secara baik serta sikap yang diambil apabila isteri melakukan hal yang tidak baik.

Namun demikian, al-T{abari> tidak mengutip hadis yang mewajibkan suami untuk

berlaku baik atas isteri meski ayat tersebut dengan tegas menyatakan hal tersebut.

Di antara hadis tersebut adalah89:

َثِين  ثـََنا: قَالَ ،اْلَبْصرِيُّ َسْلَمانَ ْبنُ يُوُسفُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،ِإْمسَاِعيلَ ْبنُ َحامتُِ َحدَّ َعنْ ،ُحمَمَّدٍ ْبنُ َجْعَفرُ َحدَّ
،اللَّهِ بَِأَمانَةِ َأَخْذُمتُوُهنَّ فَِإنَُّكمْ ،النَِّساءِ ِيف اللَّهَ اتـَُّقوا: قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ ،َجابِرٍ َعنْ ،أَبِيهِ 

فَاْضرِبُوُهنَّ َذِلكَ فـََعْلنَ فَِإنْ ،َتْكَرُهونَهُ َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ أَنْ َعَلْيِهنَّ َلُكمْ َوِإنَّ ،اللَّهِ ِبَكِلَمةِ فـُُروَجُهنَّ َواْسَتْحَلْلُتمْ 
.بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ رِْزقـُُهنَّ َعَلْيُكمْ َوَهلُنَّ بَـرِّحٍ مُ َغيـْرَ َضْربًا

Artinya:

Meriwayatkan kepada saya Yu>suf ibn Sulaima>n al-Bas}ri>, ia berkata:
Meriwayatkan kepada kami H{a>tim ibn Isma>’i>l, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Ja’far ibn Muh}ammad dari ayahnya dari Ja>bir bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda: ‘Bertakwalah kalian dalam hal wanita. Karena
sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan (memikul) amanah dari Allah
dan kemaluan mereka halal dengan kalimat Allah. Hak kalian atas mereka
adalah mereka tidak boleh memasukkan orang yang kalian benci ke rumah
kalian. Jika mereka melakukan itu maka pukullah dengan pukulan yang tidak
melukai. Dan hak mereka atas kalian adalah nafkah dan pakaian secara makruf.

88Departemen Agama RI, op. cit., h. 81.
89Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 535.
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Berkenaan hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat yang berbicara

tentang hak isteri, setidaknya ada 3 hadis yang teridentifikasi dalam kitab tafsir al-

T{abari>. Sebagaimana dijelaskan bahwa hadis tersebut tidak memuat seluruh hadis

yang terulang atau semakna.

c). Hak Bersama Antara Suami dan Isteri

1). Hak Saling Mewarisi

Dalam Q.S. al-Nisa'>/4: 12, Allah berfirman:

ا تـَرَْكَن ِمْن بـَْعِد َوَلُكْم ِنْصُف َما تـََرَك أَْزَواُجُكْم ِإْن ملَْ َيُكْن َهلُنَّ َوَلٌد فَِإْن َكاَن َهلُنَّ َوَلٌد فـََلُكُم الرُّبُُع ِممَّ 
َا أَْو َدْيٍن َوَهلُنَّ الرُّبُُع ِممَّا تـَرَْكُتْم ِإْن ملَْ َيُكْن َلُكْم َوَلٌد فَ  ِ ِإْن َكاَن َلُكْم َوَلٌد فـََلُهنَّ الثُُّمُن ِممَّا تـَرَْكُتْم ِمْن َوِصيٍَّة يُوِصَني 

َا أَْو َدْيٍن َوِإْن َكاَن َرُجٌل يُوَرُث َكَاللًَة أَِو اْمرَأٌَة َوَلُه َأٌخ أَْو ُأْخٌت فَلِ  ِ ُهَما السُُّدُس بـَْعِد َوِصيٍَّة ُتوُصوَن  ُكلِّ َواِحٍد ِمنـْ
َر ُمَضارٍّ َوِصيًَّة ِمَن اللَِّه َواللَُّه َذِلَك فـَُهْم ُشرََكاُء ِيف الثـُُّلثِ فَِإْن َكانُوا َأْكثـََر ِمْن  َا أَْو َدْيٍن َغيـْ ِ ِمْن بـَْعِد َوِصيٍَّة يُوَصى 

َعِليٌم َحِليمٌ 
Terjemahannya:

Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan
oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (isteri-
isterimu) itu mempunyai anak maka kamu mendapat seperempat dari harta
yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan
setelah dibayar) utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang
kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai
anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu
tingglkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar)
utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan
yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi
mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan
(seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam
harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka
bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang
dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan
(kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui,
Maha Penyantun.90

90Departemen Agama RI, op. cit., h. 80.
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Ada dua hadis yang mengandung muatan semakna yang digunakan al-T{abari>

dalam menafsirkan ayat di atas. Salah satu hadis tersebut berbunyi91:

َثِين  ثـََنا: لَ قَا،الرَّْمِليُّ َسْهلٍ ْبنُ ُموَسىَحدَّ ثـََنا: قَالَ ،النَّْصرِ أَبُوإِبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْسَحاقُ َحدَّ اْلُمِغريَةِ ْبنُ ُعَمرُ َحدَّ
ثـََنا: قَالَ ، ِيف رَارُ الضِّ : قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ،ِعْكرَِمةَ َعنْ ،ِهْندَ َأِيب ْبنُ َداُودُ َحدَّ

.اْلَكَبائِرِ ِمنَ اْلَوِصيَّةِ 
Artinya:

Telah meriwayatkan kepada saya Mu>sa> ibn Sahal al-Ramli>, ia berkata:
meriwayatkan kepada kami Ish}a>q ibn Ibra>hi>m Abu> al-Nad}r, ia berkata:
meriwayatkan kepada kami ‘Umar ibn al-Mugi>rah, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Da>ud ibn Abi> Hind dari ‘Ikrimah dari Ibn ‘Abba>s dari Nabi saw.
beliau bersabda: ‘Wasiat yang merugikan pihak lain termasuk dosa besar’.

2). Hak Bersama Dalam Istimta>‘

(a). Petunjuk Istimta>‘ Secara Umum

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223, Allah berfirman:

ُموا ِألَنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَّ  ُكْم ُمَالُقوُه َوَبشِِّر ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأُتوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم َوَقدِّ
اْلُمْؤِمِننيَ 

Terjemahannya:

Isteri-isterimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan
saja dengan cara yangkamu sukai. Dan utamakanlah (yang baik) untuk dirimu,
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan
menemuiNya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman.92

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-T{abari> meriwayatkan delapan hadis yang

seluruhnya menyatakan sebagai sebab turunnya ayat tersebut. Kedelapan hadis

tersebut berbeda secara redaksi dan maknanya namun memiliki satu tujuan yakni

sebagai jawaban atas pertanyaan sahabat mengenai cara berhubungan dengan isteri

91Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 487.
92Departemen Agama RI, op. cit., h. 36.
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melalui jalan belakang. Di tingkat sahabat, hadis tersebut diriwayatkan oleh Ummu

Salamah atas pertanyaan sahabat wanita, ‘Umar ibn Khat}t}a>b yang mengadukan

masalahnya pada Nabi saw., ‘Ata>’ ibn Yassar, Murrah al-H{amda>ni>, ibn ‘Abba>s yang

menceritakan peristiwa yang terjadi pada sebagian sahabat. Lantas hal tersebut

ditanyakan kepada Nabi saw. dan turunlah ayat di atas. Diantara hadis yang dikutip

al-T{abari> dalam menafsirkan ayat tersebut adalah93:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،ُكرَْيبٍ أَبُوَحدَّ َعْبدِ َعنْ ،ُخثـَْيمٍ ْبنِ ُعْثَمانَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ،ُسَلْيَمانَ ْبنُ الرَِّحيمِ َعْبدُ َحدَّ
قَاَلتْ ،َوَسلَّمَ َعلَْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َزْوجِ ،َسَلَمةَ أُمِّ َعنْ ،َبْكرِ َأِيب ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ ،َساِبطٍ ْبنِ الرَّْمحَنِ 

أُمُّ قَاَلتْ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأْسَألَ َحىتَّ : َوقَاَلتْ ،َعَلْيهِ َفأََبتْ ،ُجيَبـِّيَـَهاأَنْ َفَأرَادَ ،اْمَرأَةً َرُجلٌ تـََزوَّجَ : 
َهاأَْرِسِلي: فـََقالَ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ِلَرُسولِ َذِلكَ َسَلَمةَ أُمُّ َفذََكَرتْ . ِيل َذِلكَ تْ َفذََكرَ : َسَلَمةَ  فـََلمَّاإِلَيـْ

َهاقـَرَأَ َجاَءتْ  ،َواِحًداِصَماًما} ِشْئُتمْ َأىنَّ ْرَثُكمْ حَ َفْأتُواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َعَليـْ
.َواِحًداِصَماًما

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: Meriwayatkan
kepada kami ‘Abd al-Rah}i>m ibn Sulaima>n dari ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n ibn
Khus\aim dari ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Sa>bit} dari H{afs}ah binti ‘Abd al-Rah}ma>n ibn
Abu> Bakar dari Ummu Salamah isteri Nabi saw, ia berkata: ‘Seseorang
menikahi wanita dan ingin menggaulinya dari belakang namun ia menolaknya,
dan berkata: ‘Sampai saya bertanya pada Rasulullah! Ummu Salamah berkata:
Wanita itu lantas menceritakannya pada saya (Ummu Salamah) dan
menanyakannya kepada Rasulullah saw, maka Rasul bersabda: Datangkan ia
padaku. Ketika ia datang, Rasul membacakan ayat: ‘Nisa>ukum h}ars\ lakum,
fa’tu> h}ars\akum anna syi’tum,’ yakni satu di satu lobang, di satu lobang.

(b). Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187 Allah berfirman:

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ َعِلَم اللَّهُ  ْنُتْم َختَْتانُوَن أَنَُّكْم كُ ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
َ َلُكُم اْخلَْيُط أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَُّه َلُكْم وَُكُلوا َواْشرَ  بُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

93Al-T{abari>, op. cit., juz 3, h. 756.
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ا الصَِّياَم ِإَىل اللَّْيِل َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنـُْتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّو 
ُ اللَُّه ءَايَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ اللَِّه َفَال تـَْقرَبُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ

Terjemahannya:

Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. Mereka
adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah
mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia
menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka
dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah
hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu
fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan
kamu campuri mereka ketika kamu beritikaf dalam masjid, itulah ketentuan
Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayatNya kepada manusia, agar mereka bertakwa.94

Dalam menafsirkan ayat di atas, al-T{abari> mengemukakan dua bentuk

penafsiran hadis. Hadis pertama digunakan untuk menafsirkan ayat tentang

berhubungan suami isteri pada malam bulan Ramadhan dan kedua penafsiran

tentang makna ‘khait} al-abyad}’ dan ‘khait} al-aswad’. Untuk penafsiran pertama, al-

T{abari> meriwayatkan tiga hadis yang semakna dan salah satu hadis tersebut

berbunyi95:

ثـََنا: قَالَ ،اْلُمثـَىنَّ َحدََّثِين  َحدََّثِين : قَالَ ،َهلِيَعةَ اْبنِ َعنِ ،اْلُمَباَركِ اْبنُ َأْخبَـَرنَا: قَالَ ،ُسَوْيدٌ َحدَّ
النَّاسُ َكانَ قَالَ ،أَبِيهِ َعنْ ُحيَدِّثُ ،اِلكٍ مَ ْبنِ َكْعبِ ْبنَ اللَّهِ َعْبدَ مسَِعَ أَنَّهُ ،َسَلَمةَ َبِين َمْوَىل ،ُجبَـْريٍ ْبنُ ُموَسى

فـََرَجعَ . اْلَغدِ ِمنَ يـُْفِطرَ َحىتَّ َوالنَِّساءُ ،َوالشَّرَابُ ،الطََّعامُ َعَلْيهِ ُحرِّمَ فـََنامَ فََأْمَسىالرَُّجلُ َصامَ ِإَذاَرَمَضانَ ِيف 
َلةٍ َذاتَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ لَّىصَ النَِّيبِّ ِعْندِ ِمنْ اخلَْطَّابِ ْبنُ ُعَمرُ  فََأرَاَدَهانَاَمتْ َقدْ اْمَرأََتهُ فـََوَجدَ ،ِعْنَدهُ َمسَرَ َوَقدْ لَيـْ

َاَوَقعَ ُمثَّ ِمنْتِ َما: فـََقالَ ِمنْتُ َقدْ ِإينِّ : فـََقاَلتْ ، نُ بْ ُعَمرُ فـََغَدا. َذِلكَ ِمْثلَ َماِلكٍ ْبنُ َكْعبُ َوَصَنعَ ،ِ
َختَْتانُونَ ُكْنُتمْ أَنَُّكمْ اللَّهُ َعِلمَ : {ِذْكرُهُ تـََعاَىل اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ،فََأْخبَـَرهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل اخلَْطَّابِ 
اآليَةَ }. بَاِشُروُهنَّ فَاآلنَ َعْنُكمْ َوَعَفاَعَلْيُكمْ فـََتابَ أَنـُْفَسُكمْ 

94Departemen Agama RI, op. cit., h. 30.
95Al-T{abari>, op. cit., juz 3, h. 236.
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Artinya:

Telah meriwayatkan kepada saya al-Mus\anna>, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Suwaid, ia berkata: mengabarkan pada kami Ibn al-Muba>rak dari
Ibn Lahi>‘ah, ia berkata: meriwayatkan pada saya Mu>sa> ibn Jabi>r maula Bani
Salamah bahwa ia telah mendengar ‘Abdulla>h ibn Ka‘ab ibn Ma>lik menerima
dari ayahnya yang mengatakan: ‘Dulu pada bulan Ramadhan, apabila seseorang
berpuasa dan tertidur pada sore hingga malam maka ia dilarang makan, minum
dan berhubungan dengan isteri hingga waktu berpuasa esok tiba. Suatu malam
‘Umar pulang setelah menemani Nabi berbincang dan mendapati isterinya
telah tertidur namun ia hendak menggaulinya. Isterinya berkata: ‘Saya telah
tertidur! Umar menjawab: ‘Kamu tidak tidur’ kemudian ia menggaulinya.
Ka‘ab ibn Ma>lik ternyata melakukan hal serupa. Paginya, Umar menemui Nabi
saw. dan menceritakan keadaannya. Allah kemudian menurunkan ayat: ‘Alima
Alla>h annakum kuntum takhta>nu>na anfusakum fata>ba ‘alaikum wa ‘afa> ‘ankum
fal a>na ba>syiru>hunna’.

Penafsiran kedua tentang makna ‘khait} al-abyad}’ dan ‘khait} al-aswad’. Ada

empat hadis yang disebutkan al-T{abari> dalam menafsirkan kalimat tersebut. Salah

satu hadis tersebut berbunyi96:

ثـََناَما ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ َعنْ ،الشَّْعِيبِّ َعنِ ،يدٍ َسعِ ْبنِ ُجمَاِلدِ َعنْ ،ِغَياثٍ ْبنُ َحْفصُ َحدَّ
َ َحىتَّ َواْشَربُواوَُكُلوا: {اللَّهِ قـَْولُ ،اللَّهِ َرُسولَ يَاقـُْلتُ : قَالَ ،َحاِمتٍ ْبنِ َعِديِّ  ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ
اللَّْيلِ َسَوادُ وَ ،النـََّهارِ بـََياضُ ُهوَ : قَالَ اْلَفْجرِ ِمنَ } اَألْسَودِ اْخلَْيطِ 

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami H{afs} ibn Giya>s\ dari Muja>lid ibn Sa‘i>d dari al-Sya‘bi> dari ‘Adi> ibn
H{a>tim, ia berkata: Saya bertanya: Wahai Rasulullah, apa makna firman Allah:
‘Kulu> wa isyrabu> h}atta> yatabayyana lakum al-khait} al-abyad} min al-khait} al-
aswad min al-fajr’? Nabi bersabda: Artinya terangnya siang dan gelapnya
malam.

Di samping hadis di atas yang menjelaskan secara langsung makna ‘khait} al-

abyad} dan al-aswad’ yang berarti waktu fajar, al-T{abari> juga mengemukakan

96Ibid., h. 250.
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beberapa hadis yang menjelaskan batas waktu fajar sebagai awal waktu

diwajibkannya puasa. Ada dua hadis yang dikemukakan al-T{abari> yang menjelaskan

bahwa azan Bilal bukanlah awal waktu berpuasa tapi fajar yang menyebar di ufuklah

sebagai petanda awal waktu puasa sesungguhnya. Salah satu hadis tersebut

berbunyi97:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ ْبنِ َسَواَدةَ َعنْ ،ِهَاللٍ َأِيب َعنْ ،ُأَساَمةَ َوأَبُو،ُصبَـْيحٍ ْبنُ َوِإْمسَاِعيلُ ،وَِكيعٌ َحدَّ
َوالَ ِبَاللٍ أََذانُ ُسُحورُِكمْ ِمنْ َميْنَـُعُكمْ الَ : َوَسلَّمَ َعلَْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ،ُجْنُدبٍ ْبنِ َمسُرَةَ َعنْ ،َحْنظََلةَ 
األُُفقِ ِيف اْلُمْسَتِطريُ اْلَفْجرَ َوَلِكنَّ ،اْلُمْسَتِطيلُ اْلَفْجرُ 

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Waqi>‘, Isma>‘i>l ibn S{abi>h} dan Abu> Usa>mah dari Abu> Hila>l dari
Sawa>dah ibn H{anz}alah dari Samurah ibn Jundab, ia berkata: Rasulullah saw.
bersabda: Azan Bila>l tidak melarang kalian dari bersahur dan tidak juga fajar
tipis tapi (yang dilarang saat) fajar menyebar di cakrawala.

Disisi lain, al-T{abari> juga mengemukakan sejumlah riwayat yang

menunjukkan bolehnya meminum air pada saat azan subuh sebagai bentuk

keringanan bagi yang berpuasa. Diantara hadis tersebut berbunyi98:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،اَألْهَوازِيُّ ِإْسَحاقَ ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،عباَدةَ ْبنُ َرْوحُ َحدَّ َأِيب َعنْ ،َعْمرٍوْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ ،َمحَّادٌ َحدَّ
َيَضُعهُ َفالَ يَِدهِ َعَلىَواِإلنَاءُ النَِّداءَ َأَحدُُكمُ مسَِعَ ِإَذا: قَالَ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،يـَْرةَ ُهرَ َأِيب َعنْ ،َسَلَمةَ 
ِمْنهُ َحاَجَتهُ يـَْقِضيَ َحىتَّ 

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Ah}mad ibn Ish}a>q al-Ahwa>zi>, ia berkata:
meriwayatkan kepada kami Rauh} ibn ‘Uba>dah, ia berkata; meriwayatkan
kepada kami H{amma>d dari Muh}ammad ibn ‘Amr dari Abu> Salamah dari Abu>
Hurairah dari Nabi saw. bersabda: ‘Siapa diantara kalian yang telah mendengar
azan (subuh) namun gelas air masih di tangannya maka janganlah
meletakkannya hingga menunaikan hajatnya.

97Ibid., h. 253.
98Ibid., h. 258.
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(c). Istimta>‘ Pada Waktu Isteri Haid

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222, Allah berfirman:

فَِإَذا َتَطهَّْرَن َوَيْسأَُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أًَذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِيف اْلَمِحيِض َوَال تـَْقرَبُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرنَ 
َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ 

Terjemahannya:

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah,
“Itu adalah sesuatu yang kotor.” Karena itu jauhilah isteri pada waktu haid;
dan jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah
suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah
kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang
yang menyucikan diri.99

Dalam menjelaskan ayat di atas, al-T{abari> mengutip sebelas hadis yang

menjelaskan tentang petunjuk Nabi saw. berkenaan dengan hubungan suami isteri

saat isteri dalam keadaan haid. Dalam hal ini, hanya ada satu klasifikasi riwayat

yang disandarkan kepada Nabi saw. yakni berkenaan dengan batasan apa yang boleh

dilakukan suami saat isteri dalam keadaan tidak haid. Hadis tersebut disandarkan

kepada hadis ‘A<isyah yang berbunyi100:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،وَِكيعٍ ْبنُ ُسْفَيانُ َحدَّ ،أَبِيهِ َعنْ ،اَألْسَودِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ،الشَّْيَباِينِّ َعنِ ،اْلُمَحاِرِيبُّ َحدَّ
.يـَُباِشُرَهاُمثَّ تَْأَتزِرَ أَنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ أََمَرَهاَحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكاَنتْ : قَاَلتْ ،َعاِئَشةَ َعنْ 

Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Sufya>n ibn Waki>‘, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami al-Muh}a>ribi> dari al-Syaiba>ni> dari ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad
dari ayahnya dari ‘A<isyah, ia berkata: Apabila salah seorang dari kami (isteri
Nabi saw.) mengalami haid maka Nabi saw. memerintahkannya untuk
memakai sarung kemudian ia mencumbunya.

99Departemen Agama RI, op. cit., h. 36.
100Al-T{abari>, op. cit., juz 3, h. 730.
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Sebagaimana diuraikan di atas, ada 7 klasifikasi hadis yang teridentifikasi

sebagai tafsir atas ayat yang berbicara tentang hak bersama antara suami dan isteri.

Sedang hadis yang menafsirkan ayat terkait hak suami, sebagaimana disebutkan di

atas, terdapat 13 hadis dan hadis yang khusus tentang hak isteri ada 3 hadis. Dengan

demikian, seluruh hadis yang menafsirkan ayat hak suami dan isteri ada 23 hadis.

2. Ayat-ayat Kewajiban Suami dan Isteri

a). Kewajiban Suami

1). Kewajiban Suami Berwasiat Untuk Isteri

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 240, Allah berfirman:

َر ِإْخرَاٍج فَِإْن َخَرْجَن َفَال ُجَناَح َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواجً  ا َوِصيًَّة ِألَْزَواِجِهْم َمَتاًعا ِإَىل احلَْْوِل َغيـْ
َعَلْيُكْم ِيف َما فـََعْلَن ِيف أَنـُْفِسِهنَّ ِمْن َمْعُروٍف َواللَُّه َعزِيٌز َحِكيمٌ 

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan isteri-
isteri, hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) nafkah sampai
setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar
(sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan
terhadap diri mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa,
Mahabijaksana.101

Tidak terdapat hadis yang digunakan untuk menafsirkan ayat di atas.

2). Kewajiban Suami yang Meli’an Isterinya

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 226, Allah berfirman:

لِلَِّذيَن يـُْؤُلوَن ِمْن ِنَسائِِهْم تـَرَبُُّص أَْربـََعِة َأْشُهٍر فَِإْن فَاُءوا فَِإنَّ اللََّه َغُفوٌر َرِحيمٌ 
Terjemahannya:

Bagi orang yang meng-ila’ isterinya harus menunggu empat bulan. Kemudian
jika mereka kembali (kepada isterinya), maka sungguh, Allah Maha
Pengampun, Maha Penyayang.102

101Departemen Agama RI, op. cit., h. 40.
102Ibid., h. 37.
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Al-T{abari> tidak mencantumkan hadis ketika menafsirkan ayat di atas.

3). Kewajiban Mendatangkan Saksi Bagi Suami yang Menuduh Isteri Berzina

Dalam Q.S. al-Nu>r/24: 6-9, Allah berfirman:

ِمَن ْزَواَجُهْم وَملَْ َيُكْن َهلُْم ُشَهَداُء ِإالَّ أَنـُْفُسُهْم َفَشَهاَدُة َأَحِدِهْم أَْربَُع َشَهاَداٍت بِاللَِّه إِنَُّه لَ َوالَِّذيَن يـَْرُموَن أَ 
َها اْلَعَذا7َواْخلَاِمَسُة أَنَّ َلْعَنَة اللَِّه َعَلْيِه ِإْن َكاَن ِمَن اْلَكاِذِبَني()6الصَّاِدِقَني( َب أَْن َتْشَهَد أَْربََع َشَهاَداٍت بِاللَِّه ) َويَْدرَُأ َعنـْ

َها ِإْن َكاَن ِمَن الصَّاِدِقَني()8ِإنَُّه َلِمَن اْلَكاِذِبَني( )9َواْخلَاِمَسَة أَنَّ َغَضَب اللَِّه َعَليـْ
Terjemahannya:

Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak
mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka kesaksian masing-
masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa
sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar (6). Dan (sumpah) yang
kelima bahwa laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang
berdusta (7). Dan isteri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah
empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk
orang-orang yang berdusta (8). Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan
Allah akan menimpanya (isteri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang
berkata benar.103

Berkenaan dengan ayat di atas, al-T{abari> tidak mengutip hadis sebagai tafsir

ayat tersebut.

Berkenaan dengan hadis yang dijadikan sebagai tafsir atas ayat yang

berbicara tentang kewajiban suami, nampak tidak satu hadis pun yang digunakan Al-

T{abari> dalam menafsirkan ayat-ayat tersebut. Al-T{abari> lebih menggunakan riwayat

di luar hadis, seperti riwayat yang disandarkan kepada sahabat, ta>bi‘i>n atau atba>‘

ta>bi‘i>n. Hal ini mungkin dilakukan karena tidak ditemukan hadis yang relevan dalam

menjelaskan ayat tersebut.

b). Kewajiban Isteri

1). Kewajiban Isteri untuk Berdamai Terhadap Suami yang Nusyu>z

103Ibid., h. 351.
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Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 128, Allah berfirman:

ٌر َوِإِن اْمرَأٌَة َخاَفْت ِمْن  نَـُهَما ُصْلًحا َوالصُّْلُح َخيـْ بـَْعِلَها ُنُشوزًا أَْو ِإْعرَاًضا َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما أَْن ُيْصِلَحا بـَيـْ
اَوُأْحِضَرِت اْألَنـُْفُس الشُّحَّ َوِإْن ُحتِْسُنوا َوتـَتـَُّقوا فَِإنَّ اللََّه َكاَن ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريً 

Terjemahannya:

Dan jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyu>z atau bersikap
tidak acuh, maka keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya,
dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut
tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki (pergaulan dengan isterimu) dan
memelihara dirimu (dari nusyu>z dan sikap acuh tak acuh), maka sungguh,
Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.104

Al-T{abari> tidak mencantumkan hadis dalam menjelaskan ayat tersebut.

2). Kewajiban Iddah

(a). Iddah Isteri yang Ditinggal Mati Suami

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 234, Allah berfirman:

بـََلْغَن َأَجَلُهنَّ َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزَواًجا يـَتَـرَبَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإَذا
َعْلَن ِيف أَنـُْفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ ِفيَما فَـ 

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri
hendaklah mereka (isteri-isteri) menunggu empat bulan sepuluh hari.
Kemudian apa bila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa
bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara
yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.105

Al-T{abari> mengutip sebelas hadis dalam menjelaskan ayat di atas. Ada dua

klasifikasi yang termuat dalam hadis tersebut namun pada prinsipnya menjelaskan

hal yang sama yakni larangan bagi isteri yang ditinggal suaminya, dalam jangka

waktu tertentu, untuk melakukan suatu kegiatan. Hadis pertama menjelaskan

104Ibid., h. 100.
105Ibid., h. 39.
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larangan isteri untuk berdandan kecuali setelah empat bulan sepuluh hari sedang

hadis kedua menjelaskan tentang larangan untuk bepergian kecuali setelah habis

masa ‘iddah. Diantara hadis tersebut adalah106:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،َبشَّارٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ مسَِْعتُ : قَالَ ،َسِعيدٍ ْبنَ َحيَْىي مسَِْعتُ : قَالَ ،َوهَّابِ الْ َعْبدُ َحدَّ
َعنِ ُحتَدِّثُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َزْوجَ ،ُعَمرَ ابـَْنةَ َحْفَصةَ مسََِعتْ أَنـََّها،ُعبَـْيدٍ َأِيب ابـَْنةِ َصِفيَّةَ َعنْ ،نَاِفًعا
فَِإنـََّهاَزْوجٍ َعَلىِإالَّ َثَالثٍ فـَْوقَ حتُِدَّ َأنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمَرأَةٍ حيَِلُّ الَ : قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ 
َوالَ ،ِبَوْرسٍ َمْصُبوًغاثـَْوبًاتـَْلَبسَ الَ وَ َتِطيبَ الَ َأنْ ِعْنَدنَاَواِإلْحَدادُ : َحيَْىي قَالَ .َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َعَلْيهِ حتُِدُّ 

.تـَزَّيَّنَ َوالَ ،َتْكَتِحلَ َوالَ ،َزْعَفرَانٍ 
Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Muh}ammad ibn Basysya>r, ia berkata:
meriwayatkan kepada kami ‘Abd al-Wahha>b, ia berkata: saya mendengar
Yah}ya> ibn Sa‘i>d berkata: Saya mendengar Na>fi‘ dari S{afiyyah ibnah Abi>
‘Ubaid bahwasanya saya mendengar H{afs}ah ibnah ‘Umar isteri Nabi saw.
meriwayatkan dari Nabi saw., beliau bersabda: Tidak halal bagi seorang
perempuan yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung lebih dari tiga
hari kecuali terhadap suami maka ia berkabung empat bulan sepuluh hari.
Yah}ya> berkata: ‘al-ih}da>d’ atau berkabung menurut kami adalah tidak memakai
wangi-wangian, tidak memakai pakaian bermotif, tidak bercelak dan berhias.

Hadis berikut adalah larangan berpergian bagi isteri. Diantara hadis tersebut

berbunyi107:

ثـََنا  ثـََنا: قَالَ ُكَرْيبٍ أَبَاَحدَّ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ ،ُسَلْيَمانَ ْبنِ فـَُلْيحِ َعنْ ،ُحمَمَّدٍ ْبنُ يُوُنسُ َحدَّ
فَاْسَتْأَذْنتُ ،َدارٍ ِيف َوأَنَاَزْوِجيقُِتلَ : قَاَلتْ ،اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب ُأْختِ ،َماِلكٍ ابـَْنةِ اْلُفَريـَْعةِ َعنْ ِتهِ َعمَّ َعنْ ،ُعْجرَةَ 
َحىتَّ فـُرَيـَْعةُ يَا: فـََقالَ ،إِلَْيهِ فـََرَجْعتُ ،ْيتُ تـََولَّ أنْ بـَْعدَ نَاَداِين ُمثَّ ِيل فََأِذنَ ،النـُّْقَلةِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ 
ُلغَ  .َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: meriwayatkan kepada
kami Yu>nus ibn Muh}ammad dari Fulaih} ibn Sulaima>n dari Sa‘ad ibn Ish}a>q ibn
Ka‘ab ibn ‘Ujrah dari bibinya dari al-Furai‘ah ibnah Ma>lik (saudara perempuan

106Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 250.
107Ibid., h. 256.
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Abu> Sa‘i>d al-Khudri>, ia berkata: Saat suamiku meninggal saya berada di
rumah. Kemudian saya meminta izin pada Rasulullah saw untuk pindah rumah
dan beliau mengizinkan. Ketika saya berpaling beliau memanggil lantas saya
menemuinya. Beliau bersabda: Hai Furai‘ah, (boleh pindah) hingga masa iddah
selesai.

(b). Kewajiban Iddah bagi Perempuan yang Menopause dan Hamil

Dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 4, Allah berfirman:

ِئي ملَْ حيَِ  تـُُهنَّ َثَالثَُة َأْشُهٍر َوالالَّ ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم َفِعدَّ ْضَن َوأُوَالُت اْألَْمحَاِل َوالالَّ
َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه ِمْن أَْمرِِه ُيْسرًاَأَجُلُهنَّ أَْن َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ 

Terjemahannya:

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara isteri-
isterimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga
bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan
perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu sampai mereka
melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya
Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.108

Al-T{abari> hanya menyebutkan satu hadis dalam menafsirkan ayat di atas.

Hadis tersebut berbunyi109:

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،ُكرَْيبٍ أَبُوَحدَّ ْبنِ َسِعيدِ َعنْ ،ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِوَعنْ ،َهلِيَعةَ اْبنِ َعنِ ،َداُودَ ْبنُ ُموَسىَحدَّ
قـُْلتُ : قَالَ } َمحَْلُهنَّ َيَضْعنَ أَنْ َأَجُلُهنَّ اَألْمحَالِ َوأُوَالتُ : {اآليَةُ َهِذهِ نـَزََلتْ َلمَّا: قَالَ ،َكْعبٍ ْبنِ ُأَيبِّ َعنْ ،اْلُمَسيِّبِ 

َهااْلُمتَـَوىفَّ ،اللَّهِ َرُسولَ يَا:  .نـََعمْ : قَالَ ،َواْلُمطَلََّقةُ َزْوُجَهاَعنـْ
Artinya:

Telah meriwayatkan kepada kami Abu> Kuraib, ia berkata: meriwayatkan
kepada kami Mu>sa> ibn Da>ud dari Ibn Lahi>’ah dari ‘Amr ibn Syu‘aib dari Sa‘i>d
ibn al-Musayyib dari Ubay ibn Ka‘ab, ia berkata: ‘Ketika turun ayat (wa u>la>t
al-ah}ma>l ajaluhunna an yad}a’na h}amlahunna) saya berkata: Wahai Rasulullah,
apakah ayat ini ditujukan untuk isteri yang ditinggal mati suaminya dan juga
yang ditalak? Nabi menjawab: Ya.

108Departemen Agama RI, op. cit., h. 559.
109Al-T{abari>, op. cit., juz 23, h. 57.
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Berdasarkan uraian di atas, ada tiga klasifikasi hadis yang ditemukan dalam

tafsir al-T{abari> ketika menjelaskan ayat berkenaan dengan kewajiban isteri.

c). Kewajiban Bersama Antara Suami dan Isteri

1). Kewajiban Suami Isteri untuk Memelihara Anak

Dalam Q.S. al-Isra>/17: 31, Allah berfirman:

َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبريًا َوَال تـَْقتُـُلوا أَْوَالدَُكْم َخْشَيَة ِإْمَالٍق َحنُْن نـَْرُزقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قـَتـْ
Terjemahannya:

Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah
yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu
sungguh suatu dosa yang besar.110

Al-T{abari> tidak mengutip hadis untuk menafsir ayat di atas.111

2). Kewajiban Menjaga Keluarga dari Siksa Neraka

Dalam Q.S. al-Tah}ri>m/66: 6, Allah berfirman:

َها َمَالِئَكةٌ  ِغَالٌظ ِشَداٌد َال يـَْعُصوَن يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُقوا أَنـُْفَسُكْم َوأَْهِليُكْم نَارًا َوُقوُدَها النَّاُس َواحلَِْجارَُة َعَليـْ
اللََّه َما أََمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرونَ 

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api
neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-
malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa
yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang
diperintahkan.112

Tidak ditemukan hadis yang digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan ayat

tersebut.113

110Departemen Agama RI, op. cit., h. 286.
111Al-T{abari>, op. cit., juz 14, h. 577.
112Departemen Agama RI, op. cit., h. 561.
113Al-T{abari>, op. cit., juz 23, h. 103.
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3). Kewajiban Suami dan Isteri Dalam Mengasuh Anak

Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233, Allah berfirman:

َلُه رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد أَْن يُِتمَّ الرََّضاَعَة َوَعَلى اْلَمْوُلودِ 
ْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا بِاْلَمْعُروِف َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال مَ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََرْدُمتْ أَْن َتْستَـْرِضُعوا أَْوَالدَُكْم َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما ِفَصاًال َعْن تـَرَاٍض ِمنـْ
اْلَمْعُروِف َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَّ اللََّه ِمبَا تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ َءاتـَْيُتْم بِ 

Terjemahannya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani
lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya
dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun
(berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan
persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka
tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut.
Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang
kamu kerjakan.114

Al-T{abari> tidak menggunakan hadis dalam menafsirkan ayat di atas.115

4). Kewajiban Memberikan Pendidikan Terbaik Bagi Anak

Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 9, Allah berfirman:

اِذيَن َلْو تـَرَُكوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذرِّيًَّة ِضَعافًا َخاُفوا َعَلْيِهْم فـَْلَيتـَُّقوا اللََّه َوْليَـُقوُلوا قـَْوال َسِديدً َوْلَيْخَش الَّ 
Terjemahannya:

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yag sekiranya mereka
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka
khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata
yang benar.116

114Departemen Agama RI, op. cit., h. 38.
115Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 199.
116Departemen Agama RI, op. cit., h. 79.
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Al-T{abari> tidak mengutip hadis dalam menafsirkan ayat di atas.117

Berdasarkan uraian di atas, tidak ditemukan hadis yang digunakan al-T{abari>

dalam menafsirkan ayat yang berbicara tentang kewajiban dua belah pihak, yakni:

suami dan isteri sekaligus.

Berdasarkan jumlah keseluruhan hadis yang telah diuraikan di atas, terdapat

26 hadis yang digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan ayat terkait dengan hak dan

kewajiban suami isteri. Jumlah hadis tersebut tidak memuat hadis-hadis semakna

yang sering terulang dalam satu tafsir dengan beragam jalur sanad. Seluruh hadis

tersebut yang nantinya akan diteliti kualitasnya dan dilanjutkan dengan kajian atas

relevansi hadis dengan ayat.

117Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 446-453.
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BAB IV

KUALITAS HADIS-HADIS TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN

SUAMI ISTERI DALAM TAFSIR AL-T{ABARI<

Pada bahasan bab III telah diuraikan dan dirinci sejumlah ayat yang

teridentifikasi mengandung muatan hak dan kewajiban suami isteri. Ayat tersebut

diklasifikasikan berdasarkan dua tema besar, yakni: hak dan kewajiban suami isteri.

Dalam proses pencarian, ditemukan 26 ayat yang memuat kedua tema tersebut.

Ayat-ayat itu tersebar di enam surah berbeda, yakni: al-Baqarah, al-Nisa>’, al-Isra>, al-

Nu>r, al-T{ala>q dan al-Tah}ri>m. Dalam kitab tafsirnya, al-T{abari> tidak menafsirkan

seluruh ayat tersebut dengan menggunakan hadis. Hanya ada 18 ayat yang di

dalamnya ditemukan hadis untuk menafsirkan ayat-ayat tersebut. Dari ayat itulah

kemudian didapat sebanyak 26 klasifikasi hadis yang merupakan bagian dari

penafsiran ayat. Dalam penelitian ini, sejumlah hadis tersebut akan dikaji

kualitasnya dan dikelompokkan berdasarkan klasifikasi ayat hak dan kewajiban

suami isteri sebagaimana telah dipaparkan pada bab III. Dengan demikian,

klasifikasi ini mengabaikan pengelompokan hadis berdasarkan tema bahasannya.

Pada setiap akhir bahasan, akan disimpulkan kualitas hadis berdasarkan kritik sanad

dan matannya secara singkat. Untuk kajian takhri>j al-h}adi>s\, penulis membatasi

pelacakan pada sembilan kitab hadis utama (al-kutub al-tis‘ah), yakni S{ah}i>h} al-

Bukha>ri>, S{ah}i>h} Muslim, Sunan Abu> Da>ud, Sunan al-Tirmiz\i>, Sunan al-Nasa>’i>, Sunan

al-Da>rimi>, Sunan Ibn Ma>jah, Muwat}t}a’ Ma>lik dan Musnad Ah}mad ibn H{anbal.

Berikut adalah uraian dan analisis kualitas hadis hak dan kewajiban suami isteri

dalam tafsir al-T{abari>.
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A. Hadis-hadis Hak Suami dan Isteri

1. Hak Suami

a. Hak Kepemimpinan Rumah Tangga

Dalam menafsirkan Q.S. al-Nisa>’/4: 34 yang berbicara tentang kepemimpinan

suami dalam rumah tangga, al-T{abari> menggunakan hadis tentang hak isteri yang ia

terima dari al-H{asan ibn ‘Arafah. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab

III yang mengulas klasifikasi ayat hak dan kewajiban suami isteri.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-

H{adi>s\ dengan menggunakan kata ‘jauz’ dan ‘hajara’ diperoleh informasi bahwa hadis

riwayat al-T{abari> tersebut juga termuat dalam kitab hadis berikut:

a) Sunan Abu> Da>ud, 1 hadis dalam kitab al-Nika>h} bab H{aq al-Mar’ah ‘ala>

Jauziha>, no. 2142.1

b) Sunan Ibn Ma>jah, 1 hadis dalam kitab al-Nika>h} bab H{aq al-Mar’ah ‘ala> al-

Jauz, no. 1850.2

c) Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 2 hadis dalam Musnad al-Bas}riyyi>n, hadis

Ha>kim ibn Mu‘a>wiyah dari ayahnya Mu‘a>wiyah ibn H{aidah, hadis Bahz

ibn H{aki>m dari ayahnya dari kakeknya, hadis Mu‘a>wiyah ibn H{aidah dari

Nabi, no. 20013.3

1Untuk teks hadis dapat dilihat, Abu> Da>ud Sulaima>n al-Asy‘as\ al-Sijista>ni>, Sunan Abu> Da>ud
(Riya>d}: Bayt al-Afka>r al-Dauliyah, t.th.), h. 243.

2A.J. Wensinck, Al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfa>z} al-H{adi>s\ al-Nabawi>, juz 2 (Leiden: Breil,
1936), h. 360, 362. Untuk teks hadis dapat dilihat, Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Yazi>d al-Qazwi>ni>,
Sunan Ibn Ma>jah, ditah}qi>q oleh Muh}ammad Fu’a>d Abd al-Ba>qi’, juz 1 (t.t.: Da>r Ih}ya> al-Kutub al-
‘Arabiyyah, t.th.), h. 593.

3A.J. Wensinck, op. cit., juz 7, h. 62. Untuk teks hadis dapat dilihat, Ah}mad ibn H{anbal, Al-
Musnad Ah}mad ibn H{anbal, ditah}qi>q oleh Syu‘aib al-Arnu>t} dkk, juz 33 (Beiru>t: Muassasah al-
Risa>lah, 1999), h. 217.
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Data di atas menunjukkan adanya empat jalur periwayatan yang mengandung

redaksi semakna dengan riwayat al-T{abari>. Al-T{abari> sendiri meriwayatkan dua jalur

periwayatan. Dengan demikian, ada enam jalur periwayatan untuk hadis tersebut.

Untuk melihat dengan jelas keenam jalur sanad tersebut, nama-nama

periwayat dan metode periwayatan yang digunakan, berikut adalah gambar skema

keseluruhan jalur sanad. (Gambar skema sanad dapat dilihat pada lembar berikut).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan data skema sanad di atas diketahui bahwa hadis tersebut tidak

memiliki sya>hid karena hanya ada seorang sahabat yang meriwayatkannya yakni

Mu‘a>wiyah ibn H{aidah. Pada periwayat kelima, dari Abu> Qaza‘ah hadis tersebut

diterima empat periwayat, yakni: Syu‘bah, Ibn Juraij, Syibl dan H{amma>d. Ketiga

periwayat terakhir menjadi muta>bi>‘ bagi Syu‘bah. Adapun metode periwayatan yang

digunakan jalur al-T{abari> adalah metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis riwayat al-T{abari> tersebut terdiri dari tujuh periwayat yakni al-T{abari>,

al-H{asan ibn ‘Arafah, Yazi>d ibn Ha>ru>n, Syu‘bah ibn al-H{ajja>j, Abu> Qaza‘ah, H{aki>m

ibn Mu‘a>wiyah dan Mu‘a>wiyah ibn H{aidah. Berikut adalah biografi para periwayat:

a) Ibn Jari>r al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.

Diantara gurunya adalah al-H{asan ibn ‘Arafah sedang muridnya antara lain

Abu> Syu‘aib ‘Abdulla>h ibn al-H{asan, dan lainnya.4

4Syams al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Us\ma>n al-Z|ahabi>, Siyar A‘la>m al-Nubala>,
ditah}qi>q Syu‘aib al-Arnaut}, juz 14 (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1983 M), h. 268-269. Ta>j al-Di>n
Abi> Nas}r ‘Abd al-Wahha>b ibn ‘Ali> ibn ‘Abd al-Ka>fi> al-Subki>, T{abaqa>t al-Sya>fi‘iyyah al-Kubra>, diedit
Mah}mu>d Muh}ammad al-Tana>h}i>, juz 3(t.t.: Da>r Ih}ya> al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.), h. 120.
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Penilaian para kritikus. Menurut Ibn H{ajar, ia seorang yang s\iqah s}a>diq

namun sedikit cenderung ke Syiah. Al-Sulaima>ni> menuduhnya berpaham Rafidah

namun itu hanyalah tuduhan yang tak berdasar.5 Ibn Jari>r s\iqah dalam periwayatan

dan kitab sejarahnya merupakan kitab sejarah tervalid.6 Ia seorang yang s\iqah, s}a>diq,

h}a>fiz}, pemuka tafsir, fiqih, ijmak dan ikhtila>f, menguasai ilmu sejarah umat manusia,

ilmu qira>’at, bahasa dan lainnya.7

Penilaian di atas menunjukkan bahwa al-T{abari> adalah periwayat s\iqah.

Sedang tuduhan bahwa ia menganut paham Syiah atau Rafidah merupakan tuduhan

yang tidak berdasar. Dalam biografinya, sebagaimana dipaparkan pada bab III,

memang dikenal adanya dua nama untuk Ibn Jari>r. Yang seorang berpaham Syiah

dan yang lain yakni Ibn Jari>r al-T{abari> (penulis tafsir al-T{abari>) terbebas dari paham

tersebut. Dengan terhindar dari kritikan negatif tersebut maka pengakuannya telah

menerima hadis dari al-H{asan ibn ‘Arafah dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya

dan riwayatnya dapat dinyatakan bersambung.

b) Al-H{asan ibn ‘Arafah

Nama lengkapnya al-H{asan ibn ‘Arafah ibn Yazi>n, Abu> ‘Ali> al-‘Abdi>, al-

Bagda>di>. Lahir tahun 150 H dan wafat tahun 257 H.8 Ia merupakan t}abaqah

periwayat kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q.9

5Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Lisa>n al-Mi>za>n, ditah}qi>q oleh ‘Abd al-Fatta>h Abu>
Guddah, juz 7, (Beiru>t: Da>r al-Basya>ir al-Islamiyyah, 2002 M/1423 H), h. 25.

6S{ala>h} al-Di>n Khali>l ibn Aibak al-S{afadi>, Kita>b al-Wa>fi> bi> al-Wafaya>t, ditah}qi>q oleh Ah}mad
al-Arnaut} dan Turki> Mus}t}afa>, juz 2 (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 2000 M/1420 H), h. 212-214.

7Al-Z|ahabi>, Siyar , h. 270.
8Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 402.
9Syiha>b al-Di>n Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Taqri>b al-Tahz\i>b, ditah}qi>q oleh ‘A<dil

Mursyid (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1999 M/1420 H), h. 101.
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Diantara gurunya adalah Yazi>d ibn Ha>ru>n sedang muridnya adalah

Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari >, al-Tirmiz\i>, Ibn Ma>jah, dan lainnya.10

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menyatakan laisa bihi ba’s, memujinya

dengan kebaikan; Ibn Abi> H{a>tim: s}adu>q; al-Nasa>’i>: la> ba’sa bih; al-Da>ruqut}ni>: la>

ba’sa bih; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab ‘S|iqat’nya; Maslamah: s\iqah.11

Meski dinilai ta‘di>l dengan peringkat menengah yakni menggunakan lafal

s}adu>q atau la> ba’sa bih, namun seluruh kritikus menta‘di>l al-H{asan dan tidak seorang

pun yang mendaifkannya. Karenanya, pengakuannya telah menerima hadis dari

Yazi>d ibn Ha>ru>n dengan metode h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya

dinyatakan bersambung. Ketersambungan periwayatan tersebut diperkuat dengan

adanya hubungan keilmuan antara kedua periwayat dalam kapasitas sebagai guru

dan murid.

c) Yazi>d ibn Ha>ru>n

Nama lengkapnya adalah Yazi>d ibn Ha>ru>n ibn Za>z\i>, Abu> Khal>id al-Wa>sit}i>.

Lahir tahun 118 H dan wafat tahun 206 H.12 Ia termasuk generasi kesembilan (s}ugra>

atba‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah mutqin ‘a>bid.13

Diantara gurunya adalah Syu‘bah, sedang muridnya, diantaranya Al-H{asan

ibn ‘Arafah, Ah}mad ibn H{anbal dan lainnya.14

10Ibn H{ajar, ibid. Abu> al-H{ajja>j Yu>suf Al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, ditah}qi>q
oleh Basya>r ‘Awwa>d Ma‘ru>f, juz 6 (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1983 M/1403 H), h. 201. Syams al-
Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Ah}mad ibn ‘Us\ma>n ibn Qaima>z al-Z|ahabi>, Taz\hi>b Tahz\i>b al-
Kama>l fi> Asma> al-Rija>l, ditah}qi>q oleh Gunaim ‘Abba>s Gunaim dan Majdi> al-Sayyid Ami>n, juz 2
(Kairo: al-Fa>ru>q al-H{adi>s\iyyah, 2004/1425 H), h. 293.

11Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 402.
12Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 431-432. Al-Mizzi>, op. cit., juz 32, h. 261. Al-Z|ahabi>, Taz\hi>b ,

juz 10, h. 103.
13Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 535.
14Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 431-432.
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Penilaian para kritikus. Ia merupakan pemuka dalam hal ilmu dan amal, s\iqah

hujah dan tokoh besar. Ibn Yah}ya> mengatakan bahwa ia lebih hafal dari Waki>‘; ‘Ali>

ibn Syu‘aib mengatakan bahwa ia pernah mendengar Yazi>d ibn Ha>ru>n yang

mengatakan telah 24 ribu hadis dengan sanad dan riwayat dari ulama Sya>m sebanyak

20 ribu hadis; Abu> H{a>tim al-Ra>zi> mengatakan bahwa Yazi>d s\iqah imam dan tidak

perlu diragukan lagi.15 Ah}mad menilai dengan h}a>fiz} li> al-h}adi>s\, Ibn al-Madi>ni>: s\iqah;

Ibn Ma‘i>n: s\iqah; al-‘Ijli>: s\iqah s\abat fi> al-h}adi>s\; Abu> H{a>tim: s\iqah, ima>m s}a>diq; Ibn

Sa‘ad: s\iqah kas\i>r al-h}adi>s \; Ibn Syaibah: s\iqah.16

Seluruh kritikus menilai s\iqah Yazi>d ibn Ha>ru>n dan tidak seorang pun yang

mencacatkannya. Karenanya, pengakuannya telah menerima hadis dari Syu‘bah

meski dengan metode ‘an dapat dibenarkan dan riwayatnya dinilai bersambung.

Ulama berselisih pendapat mengenai ketersambungan sanad dengan menggunakan

metode periwayatan ‘an. Lafal tersebut dipandang tidak menunjukkan secara tegas

penerimaan seorang periwayat pada gurunya. Namun sejauh periwayat yang

meriwayatkan hadis tersebut s\iqah, tidak melakukan tadli>s dan terjadi pertemuan

antara periwayatnya maka periwayatan dengan lafal ‘an dapat diterima.17 Dengan

kes\iqahan Yazi>d maka pernyataannya telah menerima dari Syu‘bah dapat dipercaya

dan riwayatnya dinilai bersambung.

d) Syu‘bah ibn H{ajja>j

Nama lengkapnya adalah Syu‘bah ibn H{ajja>j ibn al-Ward al-‘Ataki> al-Azdi>,

Abu> Bist}a>m al-Wa>sit}i>. Lahir tahun 82 H dan wafat tahun 160 H.18 Termasuk

15Al-Z|ahabi>, Siyar , juz 9, h. 358-360.
16Ibid., h. 432-433.
17M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang 1992), h. 83.
18Ibid., juz 2, h. 166, 169.
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t}abaqah ke tujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah h}a>fiz} mutqin.19

Diantara gurunya adalah Suwaid ibn H{ujair (Abu> Qaza‘ah), sedang muridnya

adalah Yazi>d ibn Ha>ru>n, Ibn al-Muba>rak dan lainnya.20

Penilaian para kritikus. Al-‘Ijli> menilainya dengan s\iqah s\abat, yukht}i fi> asma>

al-rija>l qali>l; S{a>lih} Jazrah: ulama yang pertama kali membahas kualitas tentang

periwayat; al-S|auri>: ami>r al-mu’mini>n fi> al-h}adi>s \.21

Syu‘bah merupakan periwayat terkenal dan dikenal kes\iqahannya secara luas.

Al-S|auri> sendiri menilainya sebagai pemuka ulama hadis dan al-‘Ijli> menilai ta‘di>l

dengan tingkat penta‘di>lan tertinggi. Karenanya, pernyataannya telah menerima

hadis dari Abu> Qaza‘ah dengan metode ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dapat

dinyatakan bersambung. Ketersambungan tersebut diperkuat dengan adanya

kenyataan bahwa Abu> Qaza‘ah (Suwaid) adalah guru Syu‘bah.

e) Abu> Qaza‘ah

Nama lengkapnya adalah Suwaid ibn H{ujair ibn Baya>n al-Ba>hili>, Abu>

Qaza‘ah al-Bas}ri>. Termasuk t}abaqah ke empat (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai s\iqah.22

Tidak ditemukan informasi mengenai tahun lahir dan wafatnya.23

Diantara gurunya adalah H{aki>m ibn Mu‘a>wiyah, sedang muridnya adalah

Syu‘bah, Ibn Juraij dan lainnya.

19Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 208.
20Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 166-168. Al-Mizzi>, op. cit., juz 12, h. 480.
21Al-Z|ahabi>, Taz\hi>b , juz 4, h. 279.
22Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 132. Al-Mizzi>, op. cit., juz 12, h. 244. Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 200.
23Abu> H{a>tim Muh}ammad ibn H{ibba>n ibn Ah}mad, Kita>b al-S|iqa>t, juz 6 (Jaida A<<<<<ba>d: Da>irah

al-Ma‘a>rif al-‘Usma>niyah, 1978 M/1398 H), h. 412. ‘Ala> al-Di>n Muglat}a>yi> ibn Qulaij al-H{anafi>, Ikma>l
Tahz\|i>b al-Kama>l, ditah}qi>q oleh ‘A<<<<<<<<<<<<dil ibn Muh}ammad dan Usa>mah ibn Ibra>hi>m, juz 6 (Kairo: al-Fa>ru>q
al-H{adi>s\iyyah, 2001 M/1422 H), h. 163. Abu> al-Mah}a>sin Muh}ammad ibn ‘Ali> al-‘Alawi> al-H{usaini>,
Kita>b al-Taz\kirah bi Ma‘rifah Rija>l al-Kutub al-‘Asyarah, juz 1 (Kairo: Maktabah al-Khanzi, t.th.), h.
677.
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Penilaian para kritikus. Ah}mad menilainya s\iqah; Ibn al-Madi>ni>, Abu> Da>ud

dan al-Nasa>’i>: s\iqah; Abu> H{a>tim: s}a>lih}; al-‘Ijli>: Bas}ri> ta>bi‘i> s\iqah. 24

Seluruh kritikus menilai s\iqah Abu> Qaza‘ah dan tidak ada yang mencacatkan

pribadinya. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari H{aki>m dengan cara

‘an‘anah (‘an) dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung. H{aki>m ibn

Mu‘a>wiyah sendiri adalah guru Abu> Qaza‘ah.

f) H{aki>m ibn Mu‘a>wiyah

Nama lengkapnya adalah H{aki>m ibn Mu‘a>wiyah ibn H{aidah al-Qusyairi>.

Menurut Ibn H{ajar, status kesahabatannya diperselisihkan dan yang benar ia adalah

generasi ta>bi‘i>n atau t}abaqah ke tiga (ta>bi‘i>n wust}a>) yang dinilai s}adu>q.25

Diantara gurunya adalah ayahnya (Mu‘a>wiyah ibn H{aidah), sedang muridnya,

diantaranya adalah Abu> Qaza‘ah Suwaid ibn H{ujair, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-‘Ijli> menyatakan s\iqah, al-Nasa>’i> menilai laisa bihi

ba’s,26 Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqatnya.27 Dengan penilaian ini dapat

dinyatakan bahwa H{aki>m seorang yang s\iqah dan tidak seorang pun yang

mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari ayahnya

yakni Mu‘a>wiyah dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung. Selain itu,

data kitab rija>l menunjukkan adanya hubungan keilmuan antara dia dan gurunya.

24Ibn H{ajar, Tahz\i>b. Lihat, al-H{usaini>, op. cit., juz 1, h. 677. Lihat, Abu> Muh}ammad ‘Abd al-
Rah}ma>n ibn Abi> H{a>tim Muh}ammad ibn Idri>s ibn al-Munz\ir al-Ra>zi>, Kita>b al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, juz 4
(H{aidar A<ba>d: Da>irat al-Ma‘a>rif al-‘Us\ma>niyyah, 1952/1372), h.  235-236.

25Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 475. Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 116.
26Syams al-Di>n Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Ah}mad al-Z|ahabi> al-Dimasyqi>, al-Ka>syif fi>

Ma‘rifat Man Lahu Riwa>yah fi> al-Kutub al-Sittah, dita‘li>q oleh Muh}ammad ‘Awwa>mah, juz 1
(Jeddah: Da>r al-Qiblah li> al-S|aqa>fah al-Isla>miyyah, t.th.), h. 348.

27Al-Mizzi>, op. cit., juz 7, h. 202. Lihat, al-Z|ahabi>, Taz\hi>b, juz 2, h. 430. Lihat, al-H{usaini>,
op. cit., juz 1, h. 371. Lihat, ibn Abi> H{a>tim al-Ra>zi>, op. cit., juz 3, h. 207.
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g) Abi>hi

Nama lengkapnya adalah Mu‘a>wiyah ibn H{aidah ibn Mu‘a>wiyah ibn Qusyairi>

ibn Ka‘ab ibn Rabi>‘ah ibn ‘A<mir ibn S{i‘s}a‘ah al-Qusyairi>. Ia seorang sahabat28 yang

menerima hadis dari Nabi saw. Diantara muridnya adalah anaknya bernama H{aki>m,

dan lainnya.29 Ia suka berkunjung, menyertai Nabi saw. dan bertanya banyak hal

pada beliau serta meriwayatkan hadis.30

Meski para kritikus tidak memberikan penilaian akan kes\iqahannya namun

dengan statusnya sebagai sahabat dimana ulama sepakat untuk menyatakan bahwa

seluruh sahabat dinilai ‘a>dil31 maka dapat dinyatakan bahwa ia s\iqah dan karenanya

pernyataannya telah menerima hadis dari Nabi saw. dipercaya dan riwayatnya

dinyatakan bersambung.

Dengan kes\iqahan seluruh periwayat jalur sanad di atas, disamping

ketersambungan sanadnya yang ditandai dengan adanya hubungan keilmuan antara

periwayat satu dengan lainnya dalam kapasitas sebagai guru murid dan data

kegenerasian yang memungkinkan adanya pertemuan antar mereka maka dapat

disimpulkan bahwa sanad tersebut memenuhi persyaratan kualitas kesahihan sanad.

Selain itu, hadis al-T{abari> dari jalur al-H{asan ibn ‘Arafah didukung oleh tiga jalur

sanad lainnya dari Ah}mad ibn H{anbal, Abu> Da>ud dan Ibn Ma>jah. Dengan ini

28Ibn H{ajar, Tahz\i>b , juz 4, h. 106. Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 469.
29Al-Mizzi>, op. cit., juz. 28, h. 172. Lihat, Syiha>b al-Di>n Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-

‘Asqala>ni, al-Is}a>bah fi> Tamyi>z al-S{ah}a>bah, juz 9 (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1993 M/1414 H), h.
230. Lihat, Abu> al-H{usain ‘Abd al-Ba>qy ibn Qa>ni’, Mu‘jam al-S{ah}a>bah, juz 3 (t.t.: Maktabah al-
Guraba> al-As\ariyah, t.th.), h. 70. Lihat, ‘Izz al-Di>n ibn al-As\i>r, Usud al-Ga>bah fi> Ma’rifat al-S{ah}a>bah,
juz 4, (t.t: t.p. t.th.), h. 432. Lihat, Muh}ammad Sa’i>d Mubayyad}, Mausu>‘ah H{aya>t al-S{ah}a>bah, juz 5
(Beiru>t: Muassasah al-Rayya>n, 2000/1421), h. 3477.

30Al-H{usaini>, op. cit., juz 3, h. 1682.
31Muh}ammad Muh}ammad Abu> Zahw, al-H{adi>s\ wa al-Muh}addis\u>n (Mesir: Syirkah

Musa>hamah, 1958/1378), h. 130.
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diyakini tidak terdapat sya>z\ dan ‘illah pada sanadnya. Karenanya dapat dinyatakan

bahwa sanad hadis al-T{abari> berkualiats sahih.

4) Kritik Matan

Kritik matan selanjutnya mengacu pada langkah-langkah metodologis yang

dirumuskan Syuhudi Ismail dalam mengkaji kualitas matan. Pertama, meneliti

matan dengan melihat kualitas sanadnya. Kedua, meneliti susunan lafal berbagai

matan yang semakna. Ketiga, meneliti kandungan matan.

Langkah pertama, kajian sanad menunjukkan bahwa hadis yang tengah

diteliti berkualitas sahih dari segi sanad sehingga dapat dilanjutkan pada langkah

penelitian matan yakni meneliti varian matan semakna.

Langkah kedua, meneliti susunan lafal matan yang semakna. Secara praktis,

lafal hadis yang diteliti dibandingkan dengan lafal hadis lainnya yang semakna. Ada

empat jalur sanad dengan redaksi semakna yang akan dibandingkan yakni redaksi

Sunan Abu> Da>ud, Ibn Ma>jah, Musnad Ah}mad ibn H{anbal dan satu jalur dari al-

T{abari>. Langkah ini dilakukan untuk mengetahui apakah matan tersebut

diriwayatkan secara maknawi atau dengan lafal. Disamping itu juga akan diketahui

apakah terjadi idra>j, ziya>dah, taqli>b atau unsur lainnya yang terdapat pada matan

yang tengah diteliti.

Pada jalur redaksi al-T{abari>, seluruh kata kerja menggunakan kata penunjuk

dia (d}ami>r huwa). Hal ini berbeda dengan dua matan lainnya dari riwayat Abu> Da>ud

dan Ah}mad ibn H{anbal yang menggunakan kata penunjuk kamu

(d}ami>r anta) namun memiliki kesamaan dengan jalur dari Ibn Ma>jah. Perbedaan

lainnya adalah adanya penambahan kata berupa pengulangan dari bentuk kata kerja

pada seluruh jalur sanad. Penambahan kata tersebut tidak ditemukan pada jalur al-



163

T{abari>. Dengan penambahan kata tersebut, redaksi jalur Abu> Da>ud, misalnya,

berbunyi  ‘an tut}‘imaha> iz\a> t}a‘imta wa taksu>ha> iz\a iktasaita’. Demikian juga yang

ada pada redaksi jalur sanad lainnya. Meski berbeda redaksi antara jalur al-T{abari>

dengan jalur sanad lainnya namun secara substansi memiliki makna yang sama

sehingga dapat dinyatakan tidak terjadi pertentangan makna.

Setelah meneliti keseluruhan matan diketahui bahwa antara satu jalur sanad

dengan sanad lainnya memiliki redaksi yang berbeda. Hal ini menunjukkan hadis

tersebut diriwayatkan secara maknawi. Periwayatan dengan makna dapat diterima

selama substansinya tidak bertentangan dengan muatan dari redaksi jalur sanad

lainnya. Redaksi al-T{{abari> di atas berbeda dengan redaksi dari seluruh jalur sanad

yang diteliti. Perbedaan terletak pada adanya penggunaan dan penambahan kata di

jalur sanad lain.

Langkah ketiga, meneliti kandungan matan. Dalam hal ini, M. Syuhudi

memfokuskan penelitian pada ada tidaknya kemungkinan hadis yang diteliti

bertentangan dengan sejumlah dalil. Sementara itu, al-Ad}labi> mengusulkan empat

hal sebagai indikator yang dijadikan tolok ukur untuk menilai kualitas kandungan

matan, yakni: tidak ada pertentangan dengan Alquran, hadis yang lebih sahih, akal

atau fakta sejarah dan hadis tersebut menunjukkan sabda kenabian.32 Dalam

penelitian ini dan penelitian hadis selanjutnya, analisis kandungan matan difokuskan

pada ada atau tidaknya pertentangan antara hadis yang diteliti dengan dalil

keagamaan yang lebih kuat yakni Alquran dan hadis sahih. Hal ini disebabkan kajian

hak dan kewajiban suami isteri telah menjadi objek kajian hukum keluarga kecuali

32Lihat, S}ala>h al-Di>n Ah}mad al-Adlabi>, Manhaj Naqd al-Matan ‘Inda ‘Ulama> al-H{adi>s\ al-
Nabawi > (Beiru>t: Da>r al-A<fa>q al-Jadi>d, 1983), h. 237-238.
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apabila ada indikasi bahwa kandungan hadis tersebut terkait erat dengan objek

keilmuan lainnya maka digunakan analisis rasional atau sejarah.

Hadis di atas memuat lima hal yang menjadi hak isteri atas suami. Dua hal

menyangkut perintah dan menjadi kewajiban suami yakni memberi makan dan

pakaian pada isteri sedang tiga hal lainnya terkait tindakan yang dilarang untuk

dilakukan terhadap isteri yakni memukul wajah, menjelek-jelekan isteri dan

mengasingkannya ke tempat lain selain rumah dimana suami tinggal. Dalam undang-

undang tentang perlindungan seseorang dari kekerasan dalam rumah tangga, bahasa

larangan yang digunakan Nabi saw. tersebut dapat disejajarkan dengan perlindungan

isteri dari kekerasan fisik, psikologis dan ekonomi. Kekerasan fisik adalah perbuatan

yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat. Kekerasan psikis atau

emosional adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya

diri, hilangnya kemauan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis

berat. Termasuk tindakan kekerasan emosional adalah menghina, komentar yang

menyakitkan dan merendahkan harga diri, mengisolir isteri dari dunia luar,

mengancam, dan menakut-nakuti. Kekerasan Ekonomi atau Penelantaran Rumah

Tangga adalah tidak melaksanakan kewajiban hukumnya terhadap orang dalam

lingkup rumah tangga berupa mengabaikan memberikan kewajiban kehidupan,

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.33

Dalam hubungan pergaulan suami isteri, Alquran menyebutkan etika umum

yang berlaku bagi kedua belah pihak yakni untuk saling memperlakukan

pasangannya dengan baik. Terkait hal ini, Q.S. al-Nisa>’/4: 19 menyatakan:

َكِثريًاَخيـْرًاِفيهِ اللَّهُ َوَجيَْعلَ َشْيًئاُتْكرُِهواأَنْ فـََعَسىَكرِْهُتُموُهنَّ فَِإنْ بِاْلَمْعُروفِ َعاِشُروُهنَّ …
33Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 tentang

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, h. 6-7.
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Terjemahannya:

Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak
menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai
sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.34

Menurut al-Sya‘ra>wi>, kata ‘al-ma‘ru>f’ lebih luas cakupannya dibanding

dengan kata ‘al-mawaddah’. Mawaddah berarti memperlakukan seseorang yang

dicintai dengan baik, hati senang mencintainya dan gembira dengan kehadirannya.

Sedang ma‘ru>f adalah memperlakukan dengan baik sekalipun terhadap orang yang

tidak dicintai. Dengan ini, menurutnya, memperlakukan isteri bukan hanya

didasarkan atas cinta semata sehingga tanpa cinta rumah tangga hancur tapi ada sisi

lain yakni kewajiban untuk membangun rumah tangga. Karenanya, ketika seseorang

datang kepada Umar yang mengatakan: Wahai Umar saya benci pada isteri saya dan

ingin menceraikannya. Umar menjawab, ‘Bukankah dulunya rumah tanggamu

dibangun atas dasar cinta, dan sekarang mana tanggung jawabmu?35 Dengan ini,

Alquran menghendaki ‘al-ma‘ru>f’ menjadi dasar bergaul pasangan suami isteri dalam

segala keadaan baik saat cinta tengah bersemi maupun ketika cinta mulai pudar.

Perbuatan ma‘ru>f dapat menghilangkan tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Selain menetapkan tindakan ‘al-ma‘ru>f’ sebagai etika umum yang menjadi

dasar dalam hubungan suami isteri, Alquran memerintahkan suami untuk memberi

makan dan pakai pada isteri. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 233, Allah berfirman:

وَِكْسَوتـُُهنَّ رِْزقـُُهنَّ َلهُ اْلَمْوُلودِ َوَعَلىالرََّضاَعةَ يُِتمَّ أَنْ أَرَادَ ِلَمنْ َكاِمَلْنيِ َحْوَلْنيِ أَْوَالَدُهنَّ يـُْرِضْعنَ َواْلَواِلَداتُ 
…َذِلكَ ِمْثلُ اْلَواِرثِ َوَعَلىِبَوَلِدهِ َلهُ ْوُلودٌ مَ َوَال ِبَوَلِدَهاَواِلَدةٌ ُتَضارَّ َال ُوْسَعَهاِإالَّ نـَْفسٌ ُتَكلَّفُ َال بِاْلَمْعُروفِ 

34Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Edisi Tahun 2002 (Jakarta: CV.
Darus Sunnah, 2007), h. 81.

35Muh}ammad Mutawalli> al-Sya ‘ra>wi>, Tafsi>r al-Sya‘ra>wi> , juz 4 (Kairo: Akhba>r al-Yaum,
1991), h. 2082.
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Terjemahannya:

Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi
yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung
nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani
lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya
dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun
(berkewajiban) seperti itu pula…36

Meski ayat tersebut berbicara dalam konteks isteri yang menyusui namun

pada dasarnya ia menjadi kewajiban suami terhadap isteri dan anaknya untuk

memberi mereka nafkah meski tidak dalam keadaan menyusui. Adanya perintah

untuk memberikan makan dan pakaian pada isteri yang menyusui hanyalah sebagai

penegas atas kewajiban yang umumnya dilakukan. Ini artinya, apabila dalam

keadaan keseharian mereka wajib diberi nafkah maka dalam keadaan menyusui

kewajiban tersebut lebih ditekankan lagi. Kewajiban suami menafkahi isteri

ditemukan dalam Q.S. al-Nisa>’/4:34\\\\\\\\\, yang berbunyi\:

قَانَِتاتٌ فَالصَّاِحلَاتُ أَْمَواهلِِمْ ِمنْ أَنـَْفُقواَوِمبَابـَْعضٍ َعَلىبـَْعَضُهمْ اللَّهُ َفضَّلَ ِمبَاالنَِّساءِ َعَلىقـَوَّاُمونَ الرَِّجالُ 
…اللَّهُ َحِفظَ ِمبَالِْلَغْيبِ َحاِفظَاتٌ 

Terjemahannya:

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (isteri), karena Allah telah
melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan),
dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka
perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan
menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga
(mereka)…37

Ayat di atas mengisyaratkan adanya keterkaitan antara kepemimpinan suami

dengan pemberian nafkah atas isteri. Suami dapat menjadi pemimpin selama ia

memberi nafkah isterinya. Menurut al-Qurt}ubi>, suami tidak berhak menjadi

36Departemen Agama RI, op. cit., h. 38.
37Ibid., h. 85.
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pemimpin isteri apabila tidak mampu memberi nafkah. Bahkan menurut Imam Ma>lik

dan al-Sya>fi‘i>, isteri berhak menuntut faskh dari suami apabila tidak dapat memberi

nafkah. Sedang Imam Abu> H{ani>fah tidak berhak menuntut.38 Berdasarkan ayat

tersebut, suami adalah pemimpin dalam keluarga. Isteri wajib mentaati segala

perintah suami selama tidak dalam maksiat. Ketaatan isteri tersebut diimbangi

dengan kewajiban suami untuk menafkahi isteri. Karenanya nafkah dan segala

sesuatu yang menjadi kebutuhan keluarga berupa sandang, pangan dan papan adalah

tanggung jawab suami. Isteri berhak untuk mendapatkannya sebatas kemampuan

suami memenuhinya.

Selain Alquran, terdapat banyak hadis yang memerintahkan memperlakukan

isteri dengan baik. Nabi saw. melalui sabdanya mencela sikap mereka yang memukul

isteri. Hadis tersebut berbunyi:

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َزْمَعَة َعِن النَّ  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن يُوُسَف َحدَّ - ِىبِّ َحدَّ
39»َال َجيِْلُد َأَحدُُكُم اْمَرأَتَُه َجْلَد اْلَعْبِد ، ُمثَّ ُجيَاِمُعَها ِىف آِخِر اْليَـْوِم « قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم 

Artinya:

Meriwayatkan kepada kami Muh}ammad ibn Yu>suf, meriwayatkan kepada
kami Sufya>n dari Hisya>m dari ayahnya dari ‘Abdulla>h ibn Zam‘ah dari Nabi
saw. bersabda: Janganlah salah seorang kalian memukul isterinya seperti
memukul budak lalu ia menggaulinya pada malam hari.

Perintah Alquran untuk memperlakukan pasangan dengan baik dan kewajiban

suami memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan anggota keluarga serta larangan

Nabi saw. untuk memukul dan memperlakukan isteri secara tidak baik menunjukkan

bahwa hadis riwayat al-T{abari> di atas tidak bertentangan dengan dalil yang lebih

38Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Ah}mad Syams al-Di>n al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-
Qur’a>n, juz 5 (Riya>d}: Da>r ‘A<<lam  al-Kutub, 2003 M/1423 H), h. 169.

39Abu> ‘Abdulla>h Muh}ammad ibn Isma>‘i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri> (Beiru>t: Da>r Ibn Kas\i>r,
2002/1423), h. 1327.
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kuat baik Alquran, hadis, hukum negara maupun rasionalitas. Dengan demikan dapat

dinyatakan bahwa hadis tersebut berkualitas sahih dari segi matan. Apabila analisa

sanad dan matan di atas disatukan maka dapat disimpulkan bahwa hadis jalur al-

T{abari> tersebut berkualitas sahih.

b. Hak Untuk Menahan atau Mencerai Isteri

Ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 231 yang berbicara tentang talak, al-

T{abari> menggunakan hadis yang mengungkapkan kemarahan Nabi saw. kepada

orang-orang Asy‘ariah yang mentalak isterinya bukan pada masa iddah. Talak ini,

menurut Nabi saw. bukanlah bentuk talak kaum muslim. Hadis tersebut disandarkan

pada Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari>. Teks hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘t}alaqa’, ‘raja‘a’ dan ‘iddah dalam

al-Mu‘jam al-Mufahras, penulis tidak menemukan mukharrij kutub al-tis‘ah yang

memuat hadis tersebut dalam kitab mereka. Selain secara manual, penulis juga

melacaknya dengan bantuan CD Program al-Maktabah al-Sya>milah menggunakan

kata ‘al-Asy‘ariyyi>n’. Hasilnya diketahui bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh

tiga mukharrij yakni al-Baihaqi>,40 Ibn Abi> Syaibah41 dan al-T{abra>ni>.42 Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa para mukharrij kutub al-tis‘ah tidak memuat

hadis tersebut dalam kitab mereka. Karena penelitian ini dibatasi hanya pada kutub

al-tis‘ah maka data di luar kitab tersebut digunakan sebatas keperluan. Untuk

40Ah}mad ibn al-H{usain ibn ‘Ali> al-Baihaqi>, al-Sunan al-Kubra>, ditah}qi>q oleh Muh}ammad
‘Abd al-Qa>dir ‘At}a>, juz 7(Cet. III; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003/1424), h. 528.

41‘Abdulla>h ibn Muh}ammad ibn Abi> Syaibah, al-Mus}annaf li Ibn Abi> Syaibah, ditah}qi>q oleh
Muh}ammad ‘Awwa>mah, juz 9 (Beiru>t: Da>r Qurt}ubah, 2006/1427), h. 507.

42Sulaima>n ibn Ah}mad al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Ausat}, ditah}qi>q oleh T{a>riq dan ‘Abd al-
Muh}sin, juz 4 (Mesir: Da>r al-H{aramain, 1995/1415), h. 195.
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melihat nama para periwayat dan metode yang digunakan dalam rangkaian sanad

tersebut berikut adalah gambar skema sanad. (Gambar skema sanad dapat dilihat

pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-H}adi>s\

Gambar skema sanad tersebut menunjukkan bahwa jalur sanad hadis di atas

hanya diriwayatkan seorang periwayat mulai di tingkat pertama hingga terakhir.

Selain itu, al-T{abari> sendiri hanya meriwayatkan melalui satu jalur periwayatan.

Dengan kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut gari>b,43

tidak memiliki sya>hid dan muta>bi‘. Metode periwayatan yang digunakan adalah al-

sama>‘ (h}addas\ana >) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis jalur al-T{abari> ini diriwayatkan melalui delapan periwayat mulai

mukharrij hingga periwayat pertama di tingkat sahabat. Para periwayat tersebut

adalah al-T{abari>, Abu> Kuraib, Ish}a>q ibn Mans}u>r, ‘Abd al-Sala>m ibn H{arb, Yazi>d ibn

‘Abd al-Rah}ma>n, Abu> al-‘Ala>, H{umaid ibn ‘Abd al-Ra>h}ma>n dan Abu> Mu>sa> al-

Asy‘ari>. Berikut adalah uraian biografi masing-masing periwayat serta penilaian

para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala >.44

43Hadis gari>b adalah hadis yang dalam periwayatannya hanya diriwayatkan seorang
periwayat. Lihat, Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, Taisi>r Mus}t}alah} al-H{adi>s\ (Iskandariah: Markaz al-Hady li al-
Dira>sa>t, 1405 H), h. 27.

44Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 268.
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Al-T{abari>, seperti dijelaskan di atas, adalah periwayat s\iqah dan karenanya

pernyataannya telah menerima dari Abu> Kuraib dengan metode h}addas\ana> dapat

dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung. Disamping itu, Abu> Kuraib

adalah guru al-T{abari> sehingga memperkuat keyakinan ketersambungan riwayatnya.

b) Abu> Kuraib

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn al-‘Ala> ibn Kuraib Hamda>ni>, Abu>

Kuraib al-Ku>fi>. Ia lahir tahun 161 H dan wafat tahun 248 H.45 Ia termasuk generasi

kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah h}a>fiz}.46

Diantara gurunya adalah Ish}a>q ibn Mans}u>r al-Salu>li >,  Ibn al-Muba>rak dan

lainnya. Sedang diantara muridnya adalah al-Jama>‘ah, al-Nasa>’i, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Abi> H{a>tim mengatakan s}adu>q; al-Nasa>’i> menilai

la> ba’sa bih; Marrah: s\iqah; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab ‘S|iqa>t’nya.47 Ibn

Numair mengatakan bahwa di Irak tidak ada orang yang lebih banyak hafal hadis di

banding Abu> Kuraib dan yang lebih mengetahui tentang hadis yang beredar di

wilayah kami. Mu>sa> ibn Ish}a>q mengatakan bahwa ia telah menerima hadis dari Abu>

Kuraib sebanyak 100 ribu hadis. Al-Nasa>’i> dan lainnya menilainya s\iqah. Ibra>hi>m

ibn Abi> T{a>lib: saya tidak menemukan orang di Irak yang lebih hafal hadis setelah

Ah}mad ibn H{anbal selain Abu> Kuraib.48

Seluruh ulama hadis menilai ta‘di>l Abu> Kuraib dan tidak seorang pun yang

mencelanya. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari Ish}a>q ibn Mans}u>r

dengan metode h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

45Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 667-668. Lihat, Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 11, h. 394. Lihat, Al-
H{usaini>, op. cit., juz 3, h. 1578.

46Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 435.
47Al-Mizzi>, op. cit., juz 26, h. 243. Lihat, Ibn H{ibba>n, op. cit., juz 9, h. 105.
48Al-Z|ahabi>, Taz\hi>b, juz 8, h. 247.
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c) Ish}a>q ibn Mans}u>r

Nama lengkapnya adalah Ish}a>q ibn Mans}u>r al-Salu>li>, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n.

Ia wafat tahun 204 H dan termasuk generasi kesembilan (s}ugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang

dinilai s}adu>q namun diperselisihkan karena kesyi’ahannya.49

Diantara gurunya adalah Zuhair ibn Mu‘a>wiyah, al-H{asan ibn S{a>leh dan

lainnya. Sedang muridnya diantaranya Abu> Kuraib, Ibn Abi> Syaibah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menyatakan laisa bihi ba’s; al-‘Ijli>: Ku>fi

s\iqah, menganut paham Syi’ah; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqahnya.50

Para kritikus menilai ta‘di>l Ish}a>q ibn Mans}u>r dan tidak ada yang

mendaifkannya selain penilaian bahwa ia menganut paham Syi’ah. Namun karena

kandungan hadis tidak terkait langsung dengan paham Syi’ah maka riwayatnya

dapat diterima dan pernyataannya telah menerima dari ‘Abd al-Sala>m meski dengan

metode ‘an dapat dibenarkan dan riwayatnya dinilai bersambung.

d) ‘Abd al-Sala>m ibn H{arb

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Sala>m ibn H{arb ibn Sala>m al-Nahdi> al-

Mula>i>, Abu> Bakar al-Ku>fi>, asal Bas}rah. Lahir tahun 91 H dan wafat tahun 187 H.51 Ia

termasuk pemuka ulama Kufah yang dinilai s\iqah52 dan termasuk generasi kedelapan

(wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n).53

49Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 42. Al-Mizzi>, op. cit., juz 2, h. 478. Al-Z|ahabi>, al-Ka>syif, juz 1, h. 239.
50Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 128. Lihat, Abu> H{a>tim Muh}ammad ibn Idri>s ibn al-Munz\ir al-

Tami>mi>, Kita>b al-Jarh} wa al-Ta‘di>l, juz 2 (Haidar A<<ba>d: Da>irah al-Ma‘a>rif al-‘Usma>niyyah, 1952
M/1372 H), h. 234.

51Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 575. Lihat, Al-Z||ahabi>, Siyar, juz 8, h. 335. Lihat, Al-Mizzi>, op.
cit., juz 18, h. 66.

52Syams al-Di>n Muh}ammad Ah}mad al-Z|ahabi>, Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Ri>jal wa Z|ail
Mi>za>n al-I‘tida>l, ditah}qi>q oleh ‘Ali> Muh}ammad Mu’awwad} dan ‘A<dil Ah}mad ‘Abd al-Mauju>d,  juz 4
(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995 M/1416 H), h. 347.

53Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 296.
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Diantara gurunya adalah Abu> Kha>lid al-Da>la>ni>, Yah}ya> ibn Sa’i>d al-Ans}a>ri>,

dan lainnya sedang muridnya antara lain Ish}a>q ibn Mans}u>r.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menilainya s}adu>q; Yah}ya>: laisa bihi ba’s

yuktab h}adi>suh; Abu> H{a>tim menilai s\iqah s}adu>q; al-Tirmi>zi: s\iqah h}a>fiz}; al-

Da>ruqut}ni>:s\iqah hujah; Ibn Syaibah: s\iqah fi> h}adi>s\ih layyin; Ibn Sa‘ad: hadisnya

lemah.54

Seluruh kritikus menilai s\iqah ‘Abd al-Sala>m, meski dengan beragam tingkat

penilaian, kecuali Ibn Sa‘ad yang melemahkannya. Namun penilaian tersebut tidak

disertai dengan penegasan bentuk kelemahannya. Selain itu, menilai ‘Abd al-Sala>m

lemah, berarti bertentangan dengan pendapat mayoritas kritikus hadis yang

menilainya s\iqah. Dalam menyelesaikan perbedaan penilaian terhadap rija>l hadis,

ulama menyatakan bahwa penilaian negatif dapat didahulukan atas penilaian positif

apabila kritikusnya menyebutkan sejumlah argumen dan alasan yang menjadi dasar

celaannya terhadap periwayat.55 Namun, pada kritikan di atas, Ibn Sa‘ad hanya

menyatakan lemah tanpa merinci apa sebab yang menjadikannya menilai lemah.

Boleh jadi, Ibn Sa‘ad menilai lemah ‘Abd al-Sala>m karena afiliasi politiknya kepada

Syi’ah. Padahal, sebagaimana dijelaskan, bahwa kesyi’ahan tidak menjadikan

seluruh riwayatnya lemah selama kandungan hadis yang diriwayatkan tidak terkait

dengan paham dan ajaran Syi’ah. Dengan demikian, pernyataannya telah menerima

dari Yazi>d dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

e) Yazi>d ibn ‘Abd al-Rah}ma>n

Nama lengkapnya adalah Yazi>d ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>la>ni> Abu> Kha>lid

al-Asadi>. Ia termasuk t}abaqah ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q

54Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 575. Al-Mizzi>, op. cit., juz 18, h. 67.
55Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada bab II halaman  53.
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namun banyak melakukan kesalahan dan kadang juga melakukan tadli>s.56

Diantara gurunya adalah Abu> al-‘Ala> al-Audi>, ‘Qata>dah dan lainnya. Sedang

muridnya, diantaranya adalah ‘Abd al-Sala>m ibn H{arb, al-S|auri>, dan lainnya.57

Penilaian para kritikus. Al-Da>rimi> dari Ibn Ma‘i>n menyatakan laisa bihi ba’s,

s}adu>q58 demikian juga penilaian al-Nasa>’i>. Abu> H{a>tim: s}adu>q s\iqah; al-H{a>kim

menyatakan hadisnya tidak dapat diperpegangi; Ibn ‘Adi>: hadisnya ada sahih dan

ada juga yang daif namun meski daif tetap dapat ditulis hadisnya; Ah}mad ibn

H{anbal: la> ba’sa bih; Ibn Sa‘ad: munkir al-h}adi>s\; Ibn H{ibba>n memasukkannya dalam

kitab al-D{u‘afa>, ia sering keliru dalam periwayatan, riwayatnya bertentangan dengan

riwayat dari periwayat s\iqah dan tidak dapat dijadikan hujah; al-Kara>bi>si>

memuatnya dalam kelompok orang yang melakukan tadli>s; Ibn ‘Abd al-Barr: ia tidak

dapat dijadikan hujah; al-H{a>kim menyatakan bahwa ulama mutaqaddimi>n

menilainya jujur (s}idq) kuat hafalan (itqa>n).59 Menurut al-Jurja>ni>: hadisnya lemah

namun tetap ditulis.60

Para kritikus berselisih pendapat dalam menilai Yazi>d ibn ‘Abd al-Rah}ma>n.

Sebagian menilai ta‘di>l namun yang lain mentajri>h}nya. Ibn Sa‘ad dan al-Kara>bi>si>

menyebutkan secara jelas kedaifan Yazi>d yakni munkir al-h}adi>s\ dan tadli>s. Menurut

Ibn H{ajar, penilaian tadli>s tersebut disandarkan kepada H{usain al-Kara>bi>si>

sementara Ibn Ma‘i>n dan lainnya menilai s\iqah.61 Secara teoritis, ulama

56Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 560.
57Al-Mizzi>, op. cit., juz 33, h. 274.
58Ibn Abi> H{a>tim, op. cit., juz 9, h. 277.
59Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 516. Lihat, ‘Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn al-

Jauzi>, al-D{u‘afa> wa al-Matru>ki>n, ditah}qi>q oleh Abu> al-Fida>, juz 3 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah,
1986/1406), h. 210. Lihat, al-H{usaini>, op. cit., juz 4, h. 2029. Lihat, al-Z|ahabi>, Taz\hi>b, juz 10, h. 247.

60Al-Jurja>ni>, op. cit., juz 9, h. 168.
61Ibn H{aja>r, T{abaqa>t, h. 48.
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berpandangan bahwa riwayat seorang mudallis dengan menggunakan lafal ‘an

ditolak62 karena lafal yang menunjukkan bentuk penerimaan tidak langsung seorang

periwayat dari gurunya tersebut diragukan ketersambungan sanadnya. Namun

apabila teori ini diterapkan secara konsisten maka akan banyak hadis dalam al-

Bukha>ri> dan Muslim yang diragukan kesahihannya karena terdapat beberapa rija>l

dalam kedua kitab tersebut yang dinilai mudallis dan menggunakan lafal ‘an dalam

periwayatannya.63 Sebagai solusi, untuk kasus periwayat yang diperselisihkan

kes\iqahannya, termasuk periwayat mudallis, Kamaruddin mengusulkan perlunya

memperbandingkan antara satu riwayat dengan lainnya.64 Dalam kasus ini, hadis

tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi>, Ibn Abi> Syaibah dan al-T{abra>ni>, yang

ketiganya diriwayatkan melalui jalur ‘Abd al-Sala>m ibn H{arb dari Yazi>d ibn ‘Abd

al-Rah}ma>n. Karena seluruh jalur periwayatannya bersumber dari Yazi>d maka seluruh

riwayat tersebut dipertanyakan keabsahannya dan tidak dapat saling memperkuat

sanad. Namun demikian, terdapat riwayat yang identik dan mengandung muatan

serupa dengan riwayat yang diteliti yakni riwayat Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari> sebagaimana

juga tercantum dalam kajian hadis 4. Hadis tersebut dinilai al-Bu>s}i>ri> sebagai hadis

hasan.65 Dengan demikian, jalur tersebut memperkuat riwayat al-T{abari>.

62Kamaruddin Amin, Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis (Bandung: Hikmah,
2009), h. 19, 103.

63Dalam kasus Abu> al-Zubair yang dinilai mudallis, Kamaruddin mencatat ada 125 hadis
dalam Sahih Muslim dengan periwayatan ‘an. Sedang dalam kasus al-H{asan al-Bas}ri> yang juga dinilai
mudallis, ada 17 hadis dalam Sahih al-Bukha>ri> dan 8 hadis dalam Sahih Muslim yang menggunakan
lafal ‘an dalam periwayatannya. Apabila teori tersebut diterapkan secara penuh maka sejumlah hadis
tersebut patut dipertanyakan kesahihannya. Lihat, Ibid, h. 91, 108.

64Ibid., h. 33.
65Lihat, ‘Ali> ibn al-Balba>n al-Fa>risi>, S{ah}i>h} ibn H{ibba>n bi Tarti>b Ibn Balba>n, ditah}qi>q oleh

Syu‘aib al-Arnu>t}, juz 10 (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1993/1414),  h. 83.
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f) Abu> al-‘Ala>

Nama lengkapnya adalah Da>ud ibn ‘Abdulla>h al-Audi>, al-Za‘a>firi>, Abu> al-

‘Ala> al-Ku>fi>. Ia merupakan generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra>) yang dinilai s\iqah.66

Diantara gurunya adalah H{umaid ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-H{imyari>, al-Sya‘bi>.

Sedang diantara muridnya Yazi>d ibn ‘Abd al-Rah}ma>n, Abu> ‘Awa>nah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad menyatakan syaikh s\iqah qadi>m; Ibn Ma‘i>n:

s\iqah, laisa bi syai’; Abu> Da>ud menilai s\iqah; al-Nasa>’i>: laisa bihi ba’s.67

Ulama menilai positif Abu> al-‘Ala> dan tidak ada yang mencacatkannya.

Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari H{umaid dengan cara ‘an’anah

(‘an) dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

g) H{umaid ibn ‘Abd al-Ra>h}ma>n

Nama lengkapnya adalah H{umaid ibn ‘Abd al-Rah}ma>n, al-H{imyari> al-Bas}ri>.

Ia berada pada t}abaqah ketiga (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai s\iqah faqi>h.68

Diantara gurunya adalah Abu> Hurairah, Ibn ‘Umar dan lainnya. Sedang

muridnya, diantaranya adalah anaknya, Da>ud ibn ‘Abdulla>h al-Audi> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-‘Ijli> menyatakan B{asri> s\iqah; orang Basrah yang

paling berilmu, Ibn Sa‘ad: s\iqah dan memiliki banyak hadis. 69 Ibn Si>ri>n menyatakan

bahwa ia orang Basrah yang paling faqi>h.70 Ibn H{ibba>n menyatakan bahwa

pendapatnya dijadikan rujukan dalam masalah sebab turunnya ayat.71

66Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 139.
67Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 566. Al-Mizzi, op. cit., juz 8, h. 411. Al-H{usaini>, op. cit., juz 1,

h. 449.
68Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 121.
69Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 497. Al-Mizzi>, op. cit., juz 7, h. 382-383.
70Al-Z|ahabi>, al-Ka>syif, juz 1, h. 353.
71Al-H{usaini>, op. cit., juz 1, h. 387.
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Seluruh kritikus menilai H{umaid sebagai periwayat s\iqah. Karenanya,

pernyataannya telah menerima riwayat dari Abu> Mu>sa> meski dengan lafal ‘an dapat

diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

h) Abu> Mu>sa>

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn Qais ibn Sulaim ibn H{ad}d}a>r ibn H{arb

ibn ‘A<mir ibn ‘Itr ibn Bakr ibn ‘A<mir ibn ‘Az\r ibn Wail ibn Na>jiyah ibn al-Jama>hir

ibn al-Asy‘ar, Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari>. Ia wafat tahun 42/50 H dan merupakan sahabat

terkenal yang menjadi salah seorang hakim pada perang Siffin.72

Ia meriwayatkan hadis dari Nabi, Abu> Bakar, dan sahabat lainnya. Sedang

diantara muridnya adalah anaknya (Abu> Burdah, Ibra>hi>m dan lainnya), Abu> Sa‘i>d al-

Khudri>, Abu> Sa‘i>d al-Musayyab dan lainnya.73

Para kritikus tidak meragukan kesahabatan dan kes\iqahan Abu> Mu>sa> al-

Asy‘ari>. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari Nabi saw. dapat

diterima dan riwayatnya dinilai bersambung kepada Nabi saw.

Berdasarkan uraian di atas, disimpulkan bahwa seluruh periwayat dinilai

ta‘di>l oleh kritikus hadis kecuali Yazi>d ibn ‘Abd al-Rah}ma>n yang diperselisihkan

kes\iqahannya. Pentajri>h}annya terfokus pada dua penilaian yakni munkir al-h}adi>s\

sebagaimana dinilai Ibn Sa‘ad dan tadli>s yang dikemukakan oleh al-Kara>bi>si>. Kritik

pertama terkait dengan persoalan ked}a>bit}an periwayat sedang kedua berhubungan

dengan tersambungnya sanad dan ke‘ada>lahan. Dari segi ketersambungan sanad,

apabila dilihat dari data guru murid maka riwayat tersebut nampak bersambung.

Yazi>d juga termasuk rija>l Sunan al-Tirmiz\i>, al-Nasa>’i>, Ibn Ma>jah, al-Da>rimi> dan

72Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 405. Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 260.
73Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 448.



178

Musnad Ah}mad ibn H{anbal.74 Dengan kemudallisan periwayatnya dan penggunaan

lafal ‘an dalam periwayatan maka hadis ini dapat dinilai daif. Namun, secara makna,

hadis tersebut juga didukung oleh jalur sanad lain yang berkualitas hasan sehingga

dapat menaikkan derajatnya menjadi hasan, lebih tepatnya hasan li gairih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa riwayat al-T{abari> tersebut berkualitas

hasan li gairih. Karenanya, penelitian pada aspek matan dapat dilakukan.

Sebagaimana dipaparkan dalam takhri>j al-h}adi>s\\, mukharrij kutub al-tis‘ah

tidak ada yang meriwayatkan hadis tersebut. Karenanya, dalam hal ini tidak dapat

dilakukan perbandingan redaksi matan al-T{abari> dengan matan dari jalur riwayat

lainnya untuk mengetahui ada tidaknya sya>z\ dan ‘illah pada matan. Langkah

selanjutnya adalah meneliti kandungan matan hadis tersebut.

Meski Islam menghendaki pernikahan setiap pasangan berlangsung langgeng

hingga akhir kehidupan namun kenyataannya hal tersebut tidaklah mudah dan tidak

setiap orang mampu melakukannya. Ada hal dan keadaan tertentu yang

menyebabkan seseorang tidak dapat mempertahankan pernikahannya. Dalam

keadaan demikian dan untuk kebaikan hubungan setiap pasangan, meski ia dibenci,

Islam memberikan peluang adanya perpisahan baik atas inisiatif suami yang disebut

talak atau inisiatif itu datangnya dari isteri yang disebut khuluk dan fasakh. Alquran

kemudian mengatur beberapa ketentuan talak, diantaranya:

Pertama, talak dilakukan pada saat isteri dapat menjalani masa iddahnya

yakni saat suci dari haid dan belum digauli. Hal ini didasarkan pada Q.S. al-T{ala>q

/65: 1, yang berbunyi:

74Al-H{usaini>, op. cit., juz 4, h. 2029.
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ِِنَّ َفطَلُِّقوُهنَّ النِّساءَ طَلَّْقُتمُ ِإذاالنَِّيبُّ أَيـَُّهايا َوالبـُُيوِِنَّ ِمنْ ُختْرُِجوُهنَّ الَربَُّكمْ اللَّهَ َواتـَُّقوااْلِعدَّةَ َوَأْحُصوالِِعدَّ
ُحيِْدثُ اللَّهَ َلَعلَّ َتْدرِيالنـَْفَسهُ ظََلمَ فـََقدْ اللَّهِ ُحُدودَ يـَتَـَعدَّ َمنْ وَ اللَّهِ ُحُدودُ َوتِْلكَ ُمبَـيـَِّنةٍ ِبفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ أَنْ ِإالَّ َخيُْرْجنَ 

أَْمراً ذِلكَ بـَْعدَ 
Terjemahannya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar),
dan hitunglah waktu idah itu, seta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan)
keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah
hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan
suatu ketentuan yang baru.75

Kata ‘li‘iddatihinna’ pada ayat di atas, menurut Muh}ammad Nawawi>, berarti

‘saat isteri menghadapi masa iddahnya yakni waktu suci’.76 Pemaknaan tersebut

diperkuat hadis Nabi saw. berkenaan dengan kasus yang terjadi pada Ibn ‘Umar

dimana Nabi saw. memerintahkannya untuk merujuk kembali isteri yang ia talak

pada saat sedang haid. Dalam riwayat Muslim dari Ibn ‘Umar menyatakan77:

ُعَمرُ َفَسَألَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ َعْهدِ ِىف َحاِئضٌ َوْهىَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ُعَمرَ اْبنِ َعنِ نَاِفعٍ َعنْ 
طَّابِ ْبنُ  ُمْرهُ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َلهُ فـََقالَ َذِلكَ َعنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ اخلَْ

الَِّىت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسَّ أَنْ قـَْبلَ طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ بـَْعدُ أَْمَسكَ َشاءَ ِإنْ ُمثَّ َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ ْلَيتـْرُْكَهاُمثَّ فـَْليُـرَاِجْعَها
.»النَِّساءُ َهلَايُطَلَّقَ أَنْ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ أََمرَ 

Artinya:

Dari Na>fi‘ dari Ibn ‘Umar diriwayatkan bahwa ia telah mentalak isterinya
yang sedang haid pada masa Rasulullah saw. lalu ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b
menanyakannya kepada Rasulullah mengenai hal tersebut, lantas beliau
bersabda: ‘Perintahkan ia untuk merujuk kembali isterinya kemudian
membiarkannya hingga suci, kemudian haid dan suci lagi. Dan jika ia

75Departemen Agama RI, op. cit., h. 559.
76Muh}ammad Nawawi>, Mara>h} Labi>d li Kasyf Ma‘na> Qur’a>n Maji>d, juz 2 (t.t.: al-

‘Us\ma>niyyah, 1305 H), h. 383.
77Muslim ibn al-H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim, juz 2 (Riya>d}: Da>r al-Mugni>, 1998/1419), h. 674.
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menghendaki dapat merujuk atau mentalaknya sebelum digauli. Demikianlah
‘iddah yang Allah telah tetapkan pada saat mentalak isterinya.

Dua dalil di atas menunjukkan ketentuan hukum berkenaan dengan talak

yakni talak mesti dilakukan pada saat isteri sedang dalam keadaan suci dari haid.

Namun apabila ia mentalaknya pada saat haid maka hendaklah merujuknya dan

mentalaknya pada saat suci. Ketentuan lainnya yang dikandung hadis di atas adalah

bahwa isteri tersebut tidak digauli pada saat talak dilakukan.

Kedua, batas maksimal talak yang dapat dirujuk adalah dua kali. Pada saat

itu suami dapat merujuknya atau mentalaknya dengan talak ba>’in. Ketentuan

tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229, yang berbunyi:

َخيافاأَنْ ِإالَّ َشْيئاً آتـَْيُتُموُهنَّ ِممَّاتَْأُخُذواأَنْ َلُكمْ حيَِلُّ َوالبِِإْحسانٍ َتْسرِيحٌ أَوْ ِمبَْعُروفٍ فَِإْمساكٌ َمرَّتانِ الطَّالقُ 
تـَْعَتُدوهاَفالاللَّهِ ُحُدودُ تِْلكَ بِهِ افْـَتَدتْ ِفيَماَعلَْيِهماُجناحَ َفالاللَّهِ ُحُدودَ يُِقيماَأالَّ ِخْفُتمْ ِإنْ فَ اللَّهِ ُحُدودَ يُِقيماَأالَّ 

الظَّاِلُمونَ ُهمُ فَُأولِئكَ اللَّهِ ُحُدودَ يـَتَـَعدَّ َوَمنْ 
Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan
dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil
kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya
(suami dan isteri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah.
Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-
hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus)
diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah,
maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum
Allah, mereka itulah orang-orang zalim.78

Sebelum turunnya ayat di atas, tidak ada ketentuan batasan jumlah maksimal

untuk talak raj’i. Ketentuan yang berlaku pada saat itu suami dapat mentalak

isterinya meski sampai seribu kali. Hal ini dilakukan dengan merujuknya sebelum

berakhir masa iddah dan kemudian mentalaknya lagi dan selanjutnya merujuknya

lagi begitu seterusnya. Dengan tindakan tersebut, nasib isteri menjadi tidak pasti. Ia

78Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
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dirujuk bukan untuk kembali menjalin hubungan rumah tangga yang lebih baik tapi

dengan maksud untuk ditalak lagi. Keadaan ini tentunya merugikan dan

menyusahkan kehidupan isteri. Kehidupannya menjadi tidak bebas lagi dan sangat

tergantung pada keputusan suami. Ia tidak lepaskan namun juga tidak diperlakukan

sebagai isteri. Dalam keadaan demikian ayat tersebut turun dengan maksud

membatasi jumlah talak yang dapat dirujuk suami yakni sebanyak dua kali. Setelah

itu maka ia ditalak untuk selamanya dan tidak dapat dirujuk kembali kecuali setelah

menikah dengan pria lain dan kemudian ditalak. Praktik talak pada masa itu

tergambar dalam sejumlah riwayat berkenaan dengan sebab turunnya ayat di atas.

Riwayat ‘Urwah ibn Zubair menyatakan79:

كَ لِ ذَ كانَ ا،ُ عدَّ يَ ضِ نقَ تَ أنلَ بْ قَـ اهعَ جتََ ارْ مثَّ هتَ رأَ امْ قَ طلَّ إذاجلُ الرَّ كانَ : قالهأبيْ عنِ ،ةَ وَ رْ عُ بنامشَ هِ عن
هاقَ لَّ طَ مثها،عَ جتََ ارْ هتِ عدَّ اءَ ضَ قِ انْ تْ فَ ارَ شَ إذاحىتاهَ لَ هَ أمْ مثها،قَ فطلَّ لهةٍ أَ رَ امْ إىللٌ جُ رَ دَ مِ فعَ ،ةٍ مرَّ فَ ألْ هاقَ طلَّ وإنْ له

انٍ سَ حْ بإِ حٌ يْ رِ سْ تَ أوفٍ وْ رُ عْ مبَ اكٌ سَ مْ فإِ انِ مرتَّ قُ الَ الطَّ -وجلَّ عزَّ اهللاُ لَ زَ فأنْـ ا،دً أبَ ْنيَ لِّ حتََ والإيلَّ كِ يْ آوِ َال واهللا: وقال
Artinya:

Dari Hisya>m ibn ‘Urwah dari ayahnya (‘Urwah ibn Zubair) berkata: ‘Dulunya,
apabila seorang suami mentalak isterinya dan merujuknya sebelum berakhir
masa iddah maka ia kembali menjadi miliki suami meskipun ia telah
mentalaknya sebanyak seribu kali. Suami itu lalu kembali pada isterinya dan
mentalaknya lagi kemudian membiarkannya hingga hampir selesai masa
iddahnya ia rujuk kembali dan kemudian mentalaknya lagi, sambil berkata:
‘Demi Allah, saya tidak akan mengambilmu lagi namun kamu juga tidak akan
bebas selamanya. Maka turunlah ayat tersebut ‘al-t}ala>q marrata>ni fa imsa>k bi
ma‘ru>f aw tasri>h} bi ih}sa>n’.

Ayat di atas menjadi dalil batasan jumlah talak yang dapat dirujuk yakni dua

kali talak. Setelah itu, suami tidak berhak kembali kepada isterinya.

79Lihat,  Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Ah}mad al-Wa>h}idi> al-Naisa>bu>ri>, Asba>b al-Nuzu>l, ditah}qi>q
oleh ‘Is}a>m ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Hami>da>n (Saudi Arabia: Da>r al-Is}la>h}, 1992/1412), h. 79.
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Ketiga, isteri yang telah ditalak tiga maka ia tidak dapat dirujuk lagi kecuali

setelah dinikahi oleh pria lain dan ia mentalaknya. Dengan talak tersebut, suami

pertama dapat menikahinya kembali. Ketentuan tersebut terdapat dalam Q.S. al-

Baqarah/2: 230, yang berbunyi:

َرهُ َزْوجاً تـَْنِكحَ َحىتَّ بـَْعدُ ِمنْ َلهُ حتَِلُّ َفالطَلََّقهافَِإنْ  أَنْ ظَنَّاِإنْ يـََرتاَجعاأَنْ َعَلْيِهماُجناحَ َفالطَلََّقهافَِإنْ َغيـْ
يـَْعَلُمونلَِقْومٍ يـُبَـيـُِّنهااللَّهِ ُحُدودُ َوتِْلكَ اللَّهِ ُحُدودَ يُِقيما

Terjemahannya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah ketentuan-ketentuan Allah yang diterangkanNya kepada orang-orang
yang berpengetahuan.80

Apabila ayat sebelumnya menetapkan batasan jumlah maksimal talak yang

dapat dirujuk maka ayat ini menjelaskan konsekwensi yang berlaku bila setelah

terjadinya talak ketiga. Dengan ayat ini, suami tidak lagi dapat dengan mudah

mempermainkan talak dan memperlakukan isteri sekehendaknya. Ia tidak berhak

atas isterinya setelah berlaku talak tiga.

Berdasarkan uraian di atas yang menjelaskan berbagai ketentuan terkait talak

maka dapat disimpulkan bahwa hadis riwayat al-T{abari> yang melarang seseorang

mentalak isterinya, kemudian merujuk dan mentalaknya lagi begitu seterusnya

tentunya tidak bertentangan dengan kandungan ayat, hadis dan pertimbangan akal.

Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak-hak isteri. Demikian halnya

muatan hadis yang menyatakan bahwa talak haruslah dilakukan pada saat isteri

dapat menjalani masa iddahnya juga sejalan dengan keputusan Nabi saw. terhadap

80Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
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Ibn ‘Umar. Dengan ini, hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih

kuat baik Alquran, hadis sahih maupun logika dan karenanya matannya dinilai sahih.

Apabila analisis sanad dan matan digabungkan maka dapat disimpulkan

bahwa hadis tersebut berkualitas hasan li gairih.

c. Tidak Ada Hak Suami atas Isteri yang Telah Dicerai

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 232 yang berbicara tentang larangan

bagi suami untuk menghalangi isteri yang ditalak dan telah selesai masa iddahnya

bila ia mau kawin lagi, al-T{abari> mengutip hadis tentang mahar bagi mereka yang

mau menikah. Hadis tersebut disandarkan kepada Ibn ‘Umar. Teks hadis

selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kitab al-Mu‘jam al-Mufahras dengan

kata ‘al-‘ala>iq’, penulis tidak menemukan hadis tersebut dalam kutub al-tis‘ah.

Melalui kata yang sama, pelacakan dilakukan dengan bantuan CD Program al-

Maktabah al-Sya>milah dan diperoleh informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam

empat kitab hadis berikut: (1) Sunan al-Baihaqi> al-Kubra>, 2 hadis, bab Ma> Yaju>zu an

Yaku>na Mahran, no. 14375 dan 14378. (2). Sunan al-Da>ruqut}ni>, 1 hadis, no. hadis

3600. (3). Sunan Sa‘i>d ibn Mans}u>r, 1 hadis, no. hadis 619. (4). Mus}annaf Ibn Abi>

Syaibah, 3 hadis. 1 hadis pada bab Ma> Qa>lu> fi> Muhu>r al-Nisa>’ wa Ikhtila>fuhum fi>

Z|a>lik, no. hadis 16618. 2 hadis pada bab Aqallu Mahr ‘Asyrah Dirham, no. hadis

37.321 dan 37.326.

Karena kajian ini hanya membatasi pada kutub al-tis‘ah maka hadis yang

terdapat di luar kitab tersebut tidak menjadi bahasan analisis berikutnya. Al-T{abari>

sendiri meriwayatkan dua jalur sanad terkait hadis tersebut.
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Untuk mendapatkan gambaran mengenai kedua jalur sanad tersebut berikut

gambar skema sanad. (Gambar skema sanad terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-H}adi>s\

Gambar skema sanad tersebut menunjukkan bahwa hadis di atas

diriwayatkan oleh seorang sahabat, Ibn ‘Umar. Pada periwayat ketiga, hadis tersebut

baru diriwayatkan dua periwayat yakni, ‘Abd al-Malik ibn al-Mugi>rah dan

Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hadis

tersebut tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘ pada periwayat ketiga.

Jalur Ibn Basysya>r dari ‘Abd al-Rah}ma>n, hadis tersebut berstatus mursal

karena diriwayatkan seorang ta>bi‘i>n langsung kepada Nabi saw. Hadis tersebut

diriwayatkan melalui metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis al-T{abari> tersebut diriwayatkan melalui enam periwayat mulai di

tingkat sahabat hingga mukharrij. Para periwayat tersebut adalah al-T{abari>, Ibn

Basysya>r, Muh}ammad ibn al-H{a>ris\, Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Baylama>ni>,

ayahnya (‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Baylama>ni>) dan Ibn ‘Umar. Berikut uraian biografi

masing-masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Bunda>r (Muh}ammad ibn Basysya>r).81

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa al-T{abari> dinilai sebagai

periwayat s\iqah sehingga pernyataannya telah menerima hadis dari Ibn Basysya>r

81Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 268.
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dengan metode periwayatan h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan

bersambung. Selain itu, al-T{abari> banyak menerima riwayat dari Bunda>r.

b) Ibn Basysya>r

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn Basysya>r ibn ‘Us\ma>n ibn ibn Da>ud

ibn Kaisa>n ibn al-‘Abdi>, Abu> Bakar al-H{a>fiz} al-B{as}ri Bunda>r. Ia wafat tahun 252 H

dan berada pada t}abaqah kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.82

Diantara gurunya adalah Muh}ammad ibn al-H{a>ris\ al-H{a>ris\i> dan lainnya

sedang muridnya diantaranya adalah al-Jama>‘ah, al-Nasa>’i, Abu> H{a>tim dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-‘Ijli> menilai B{as}ri> s\iqah kas\i>r al-h}adi>s \; Abu> H{a>tim

menilai s}adu>q; al-Nasa>’i: s}a>lih} la ba’sa bih; Maslamah: s\iqah masyhu>r; al-Da>ruqut}ni>:

min al-h}uffa>z} al-as\bat.83 Abu> H{afas} al-Falla>s bersumpah bahwa Bunda>r berdusta

telah menerima riwayat dari Yah}ya>. Muh}ammad ibn Sayya>r mengatakan Bunda>r dan

Abu> Mu>sa> keduanya periwayat s\iqah.84

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l Ibn Basysya>r dan tidak seorang pun yang

mencacatkannya. Penilaian al-Falla>s tidak didukung oleh kritikus lainnya. Selain itu,

riwayat ini tidak ia terima dari Yah}ya>. Karenanya, pernyataannya telah menerima

hadis dari Muh}ammad ibn al-H{a>ris dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya. Di

samping itu, antara keduanya terjalin hubungan keilmuan sebagai guru dan murid.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa riwayatnya bersambung.

c) Muh}ammad ibn al-H{a>ris\

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn al-H{a>ris\ ibn Ziya>d ibn al-Rabi>‘ ibn

al-H{a>syimi> al-H{a>ris\i>, Abu> ‘Abdulla>h al-Bas}ri>. Ia merupakan generasi periwayat

82Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 405.
83Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 519. Al-Mizzi>, op. cit., juz 24, h. 511-518.
84Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 12, h. 147.
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ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai daif.85

Diantara gurunya adalah Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Baylama>ni>,

dan lainnya. Diantara muridnya adalah Bunda>r, Zayd ibn al-H{uba>b, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n: laisa bi> syai; ‘Amr ibn ‘Adi> menyatakan

bahwa ia meriwayatkan hadis munkar dan hadisnya matru>k; Abu> H{a>tim: Abu> Zur‘ah

mengabaikan hadisnya; Abu> H{a>tim ketika ditanya hadis riwayat Muh}ammad ibn al-

H{a>ris\ dari Ibn al-Baylama>ni> ia menyatakan hadisnya daif86; Ibn H{ibba>n dan Ibn

Sya>hi>n memasukkannya dalam S|iqahnya; al-Bazza>r: masyhu>r laisa bihi ba’s; Ibn

‘Adi> menyatakan kebanyakan hadisnya tidak mah}fu>z} (ber‘illah); al-Sa>ji>: ia banyak

meriwayatkan hadis munkar.87

Mayoritas kritikus menilai daif riwayat Muh}ammad ibn al-H{a>ris\ terlebih bila

riwayat tersebut diterima dari Ibn al-Baylama>ni>. Hanya Ibn H{ibba>n dan al-Bazza>r

yang menta‘di>lnya. Penilaian tersebut tentunya bertentangan dengan penilaian tajri>h}

dari kebanyakan ulama. Kedaifan hadis tersebut disebabkan kemunkaran dan matru>k

periwayatannya. Hadis munkar menunjukkan ketidakd}a>bit}an dan ketidak‘a>dilan

periwayatnya karena sering keliru dalam periwayatan sehingga riwayatnya

bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat atau berbuat fasik.88 Sedangkan hadis

matru>k terdapat cacat pada ke‘a>dilan periwayatnya karena tertuduh berdusta.89

Dengan penilaian tersebut dapat dinyatakan bahwa riwayat hadis tersebut daif.

85Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 408.
86Abu> H{a>tim, op. cit., juz 7, h. 231.
87Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 535. Al-Mizzi>, op. cit., juz 25, h. 29-31. Ibn al-Jauzi>, op. cit.,

juz 3, h. 48.
88Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, op. cit., h. 74.
89Ibid., h. 73.



188

d) Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Baylama>ni>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Baylama>ni> al-Ku>fi> al-

Nah}wi>. Ia termasuk t}abaqah ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai daif.90

Ia meriwayatkan dari ayahnya (‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Baylama>ni>). Diantara

muridnya adalah Muh}ammad ibn al-H{a>ris\ ibn Ziya>d al-H{a>ris\i >, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n: laisa bi> syain; al-Bukha>ri>, Abu> H{a>tim dan

al-Nasa>’i menyatakan munkir al-h}adi>s\; al-Bukha>ri> menyatakan ia diperselisihkan

karena kedaifannya; Abu> H{a>tim: mud}t}arib al-h}adi>s\; Ibn ‘Adi> mengatakan setiap

hadis yang diriwayatkan ibn al-Baylama>ni> maka kedaifan hanya padanya dan jika

diterima oleh Muh}ammad ibn H{a>ris\ maka berkumpullah dua periwayat daif. Al-Sa>ji>:

munkir al-h}adi>s\.91 Ibn H{ibba>n: ia meriwayatkan hadis dari ayahnya sekitar 200 hadis

melalui kitab yang semuanya hadis maud}u>‘.92

Seluruh periwayat menilai daif Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n dan tidak

seorang pun yang ditemukan menta‘di>lkannya. Ibn ‘Adi> bahkan menyatakan bahwa

riwayatnya yang kemudian diterima Muh}ammad ibn H{a>ris menjadikan riwayat

tersebut bertambah kedaifannya karena bersatunya dua periwayat daif. Dengan

penilaian tersebut menjadikan riwayat ini daif.

e) Ayahnya

Namanya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Baylama>ni> maula> ‘Umar ibn

Khat}t}a>b. Ia termasuk t}abaqah ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) dan dinilai daif.93

90Ibn H{ajar, Taqr i>b, h. 426.
91Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 623.
92Al-Z|ahabi>, Mi>za>n, juz 6, h. 225.
93Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 279. Ibn Abi> H{a>tim, op. cit., juz 5, h. 216.



189

Diantara gurunya adalah ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ibn Khat}t}a>b, dan muridnya

antara lain anaknya Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Baylama>ni>.

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim menilainya layyin; Ibn H{ibba>n memuat

dalam kitab S|iqahnya.94 Al-Da>ruqut}ni> menilainya daif dan tidak dapat dijadikan

hujah; al-Azdi>: hadisnya munkar dan banyak meriwayatkan hadis yang batil dari Ibn

‘Umar; S}a>lih Jazarah: hadisnya munkar dan tidak pernah terdengar kalau ia

meriwayatkan hadis dari seorang sahabat kecuali dari Surraq.95

Seluruh kritikus menilainya daif kecuali Ibn H{ibba>n yang memuat namanya

dalam kitab S|iqahnya. Penilaian tersebut tentunya bertentangan dengan penilaian

mayoritas ulama lainnya yang mencacatkannya, sehingga tidak dapat dijadikan

pegangan. Dengan pentajri>h}an tersebut dapat disimpulkan bahwa riwayat ‘Abd al-

Rah}ma>n bernilai daif.

f) Ibn ‘Umar

Nama lengkapnya ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b ibn Nufail al-Qurasyi>

al-‘Adawi>, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Makki>. Ia lahir satu tahun sebelum diutusnya

Muhammad menjadi Nabi dan memeluk Islam bersamaan dengan ayahnya pada saat

masih kecil. Ia orang yang paling kuat memegang sunnah sehingga berhenti di

tempat dimana Nabi berhenti dan salat di setiap tempat yang disalati Nabi. 96 Ia

wafat tahun 73 H dan salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.97

94Al-Mizzi>, op. cit., juz 17, h. 8.
95Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 493.
96‘Izz al-Di>n ibn al-As\i>r Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Muh}ammad al-Jaziri>, Usdu al-Ga>bah fi>

Ma‘rifah al-S{ah}a>bah, ditah}qi>q oleh ‘Ali> Muh}ammad Mu‘awwad}, juz 3 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, t.th.), h. 338, 341.

97Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 256.
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Ia menerima hadis dari Nabi, ayahnya (‘Umar), pamannya (Zayd), saudara

perempuannya (H{afs}ah), ‘A<isyah dan lainnya. Diantara muridnya adalah ‘Abd al-

Rah}ma>n ibn al-Baylama>ni > dan lainnya.98

Ibn ‘Umar dikenal sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.

Karenanya pernyataannya telah menerima hadis dari Nabi saw. tidak diragukan.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut bersambung pada Nabi.

Berdasarkan penilaian di atas, meski hadis tersebut bersambung apabila

dilihat dari segi hubungan antara periwayat dalam kapasitas mereka sebagai guru

dan murid, namun terdapat kecacatan pada banyak periwayatnya. Kecacatan

tersebut terletak pada ke‘ada>lahan dan ked}a>bit}an periwayatnya sehingga dinilai

munkar dan matru>k99. Ada tiga periwayat pada jalur tersebut yang dinilai cacat

yakni Muh}ammad ibn al-H{a>ris, Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n dan ‘Abd al-

Rah}ma>n ibn al-Baylama>ni>. Sementara itu, jalur sanad al-Baihaqi>100, al-Da>ruqut}ni>101,

Ibn Abu> Syaibah102 dan al-T{abra>ni>103 semuanya disandarkan kepada ‘Abd al-Rah}ma>n

ibn al-Baylama>ni> sehingga tidak dapat memperkuat jalur riwayat al-T{abari>. Dengan

kecacatan periwayat tersebut maka riwayat ini dinilai daif dan karenanya penilaian

terhadap matan hadis tidak dilakukan.

98Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 389. Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 336.
99Hadis matru>k adalah  hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat periwayat yang

tertuduh berdusta. Lihat, al-T{ah}h}a>n, op. cit., h. 73.
100Al-Baihaqi>, op. cit., juz 7, h. 390.
101‘Ali> ibn ‘Umar al-Da>ruqut}ni>, Sunan al-Da>ruqut}ni>, ditah}qi>q oleh Syu‘aib al-Arnu>t} dll, juz 4

(Beiru>t: Mu’assasah al-Risa>lah, 2004/1424), h.  357.
102Ibn Abi> Syaibah, op. cit., juz 20, h. 97.
103Sulaima>n ibn Ah}mad al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Kabi>r, ditah}qi>q oleh H{amd ‘Abd al-Maji>d

al-Salafi>, juz 12 (Mesir: Maktabah Ibn Taimiyyah, t.th.), h. 239.
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d. Pemberian (mut’ah) untuk Isteri yang Dicerai Sebelum Digauli

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 236 yang berisi perintah kepada suami

untuk memberi mut’ah bagi isteri yang ditalak sebelum digauli atau ditentukan

maharnya, al-T{abari> mengutip hadis yang menyatakan sikap ketidaksukaan Nabi

saw. terhadap mereka yang mempermainkan talak dengan mentalak dan merujuknya

kembali secara berulang-ulang. Teks hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘t}alaqa’ dalam kitab al-Mu‘jam al-

Mufahras, penulis tidak menemukan hadis yang semakna dengan riwayat al-T{abari>.

Pelacakan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan kata ‘raja‘a’ dan hanya

ditemukan satu riwayat dalam Sunan Ibn Ma>jah kitab al-T{ala>q bab H{addas\ana>

Suwaid ibn Sa‘i>d no. bab 1.104

Al-T{abari> sendiri meriwayatkan dua jalur sanad yang salah satunya sama

dengan sanad Ibn Ma>jah. Sehingga hanya ada dua jalur sanad terkait hadis tersebut.

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan jalur sanad hadis

tersebut terkait nama periwayat dan metode periwayatan yang digunakan, berikut

adalah gambar skema sanad. (Gambar skema sanad ada pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Gambar skema sanad menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki dua jalur

sanad. Satu jalur berstatus mursal sedang satu jalur lainnya musnad (bersambung

sampai kepada Nabi saw.) dan diriwayatkan seorang sahabat yakni Abu> Mu>sa> al-

Asy‘ari>. Dari Abu> Mu>sa>, hadis tersebut diterima dua periwayat yakni Abu> Burdah

dan Syahr ibn H{ausyab.

104A.J. Wensinck, op. cit., juz 2, h. 222.
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Dengan demikian, hadis tersebut tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘

pada periwayat kedua ditingkat ta>bi‘i>n. Adapun metode periwayatan yang

digunakan adalah al-sama>‘ (h}addas\ana>) dan ‘an‘anah (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis al-T{abari> yang diteliti ini diriwayatkan melalui tujuh periwayat mulai

di tingkat sahabat hingga mukharrij. Para periwayat tersebut adalah al-T{abari>, Ibn

Basysya>r, Mu’ammal, Sufya>n, Abu> Ish}a>q, Abu> Burdah dan ayahnya (Abu> Mu>sa> al-

Asy‘ari>). Berikut biografi masing-masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Diantara gurunya

adalah Bunda>r (Muh}ammad ibn Basysya>r).105

Al-T{abari>, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, merupakan periwayat yang

s\iqah sehingga pernyataannya telah menerima hadis dari Ibn Basysya>r melalui

metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung. Apalagi

Bunda>r merupakan guru al-T{abari> yang banyak ia ambil riwayatnya.

b) Ibn Basysya>r

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Basysya>r yang dikenal dengan gelar

Bunda>r. Ia wafat tahun 252 H dan berada pada t}abaqah kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘

al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.106 Diantara gurunya adalah Mu’ammal ibn Isma>‘i>l.107

Ibn Basysya>r, sebagaimana dijelaskan pada kritis sanad hadis 3, dinyatakan

sebagai periwayat s\iqah dan karenanya pernyataannya telah menerima dari

105Al-Z|ahabi>, op. cit., juz 14, h. 268.
106Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 405.
107Al-Mizzi>, op. cit., juz 24, h. 513.
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Mu’ammal dengan metode h}addas\ana> dapat dibenarkan. Dengan demikian

riwayatnya dinilai bersambung.

c) Mu’ammal

Nama lengkapnya adalah Mu’ammal ibn Isma>‘i>l al-‘Adawi>, maula > ‘A<li al-

Khat}t}a>b, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n al-B{as}ri>. Ia wafat tahun 206 H dan termasuk t}abaqah

kesembilan (sugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q namun jelek hafalannya.108

Diantara gurunya adalah Sufya>n al-S|auri> sedang muridnya diantaranya

adalah Bunda>r (Muh}ammad ibn Basysya>r) dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menilai s\iqah; Abu> H{a>tim: s}adu>q, syadi>d fi>

al-sunnah, kas\i>r al-khat}a’; al-Bukha>ri>: munkir al-h}adi>s\; Ibn H{ibba>n memuat dalam

kitab S|iqahnya; al-Sa>ji>: s}adu>q, kas\i>r al-khat}a’, awha>m; Ibn Sa‘ad: s\iqah kas\i>r al-

galat}; Ibn Qa>ni‘: s}a>lih} yukht}i; al-Da>ruqut}ni>: s\iqah kas\i>r al-khat}a’; Ibn Ra>hawiyah:

s\iqah; al-Marwazi>: su>’u al-h}ifz}, kas\i>r al-khat}a’.109

Para kritikus berselisih pendapat dalam menilai Mu’ammal. Ada yang

menta’di>lnya namun tidak sedikit pula yang mentajri>h}nya. Penilaian cacat terhadap

Mu’ammal diungkapkan dengan kata munkir al-h}adi>s\ dan sering melakukan

kesalahan. Kritik tersebut menunjukkan kelemahannya pada aspek ked}a>bit}an dan

tidak menyangkut ke‘ada>lahannya.110 Karenanya, meski dinilai cacat namun ia juga

dinyatakan s}adu>q dan s\iqah oleh beberapa ulama. Periwayat yang lemah

ked}a>bit}annya dapat meningkat derajatnya apabila ditemukan jalur lain melalui

periwayat lainnya yang sama-sama meriwayatkan hadis semakna. Dalam hal ini,

108Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 487.
109Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 193-194. Al-Mizzi>, op. cit., juz 29, h. 176.
110Hadis munkar terjadi karena periwayatnya dinilai jelek hafalannya (fah}sy al-galat}), sering

lupa atau melakukan kefasikan. Selain periwayatnya daif, riwayatnya juga bertentangan dengan
periwayat s\iqah. Lihat, Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, op. cit., h. 74.
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riwayat al-T{abari> tersebut juga diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah111, al-Baihaqi>112, al-

T{aya>lisi>113 > dan Ibn H{ibba>n114. Dalam Sunan al-Baihaqi>, selain Mu’ammal yang

menerima riwayat dari Sufya>n al-S|auri>, hadis tersebut juga diterima Abu> H{uz\aifah

Mu>sa> ibn Mas‘u>d dari guru yang sama. Sementara itu, Mu>sa> ibn Mas‘u>d dinilai

beragam oleh para kritikus. Ada yang menilainya ‘a>dil namun ada pula yang

mentajri>h }nya. Diantara kritikus yang menilai ta‘di>l adalah Ah}mad menyatakan s}idq;

Ibn Ma‘i>n: ia bukan orang pembohong, Yah}ya>: ia lebih baik dari Bunda>r, al-‘Ijli>:

s\iqah s}adu>q, Ibn H{a>tim: s}adu>q dan dikenal banyak meriwayatkan dari al-S|auri> tapi

kadang keliru menulis (tas}h}i>f), Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya namun

juga menilai yukht}i, Ibn Sa‘ad menilai kas\i>r h}adi>s\, s\iqah insya Allah. Sedang yang

menilai tajri>h} adalah Bunda>r dan al-Tirmiz\i> menyatakan daif, Ibn Khuzaimah: tidak

dapat dijadikan hujah, al-H{a>kim: laisa bi> al-quwa>, Ibn Qa>ni‘: ada yang daif dalam

hadisnya, al-H{a>kim Abu> ‘Abdulla>h: kas\i>r al-wahm si>’a al-h}ifz}, al-Da>r al-Qut}ni>: al-

Bukha>ri> meriwayatkan hadis dari Mu>sa> padahal ia sering keliru (kas\i>r al-wahm).115

Sebagaimana Mu’ammal, Mu>sa> ibn Mas‘u>d juga diperselisihkan

kes\iqahannya. Meski demikian, al-Bukha>ri> dalam kitab S{ah}i>h}nya meriwayatkan

hadis dari Mu>sa> dalam kitab al-‘Itq, al-Raqa>iq dan al-Qadr.116 Penerimaan al-

Bukha>ri> atas riwayat Mu>sa> menunjukkan pengakuan akan kes\iqahannya sehingga

111Al-Qazwi>ni>, op. cit., juz 1, h. 650.
112Al-Baihaqi>, op. cit., juz 7, h. 528.
113Sulaima>n ibn Da>ud ibn al-Ja>ru>d, Musnad Abu> Da>ud al-T{aya>lisi >, ditah}qi>q oleh Muh}ammad

ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 1 (Ji>zah: Hijr, 1999/1420), h. 425.
114Al-Fa>risi>, op. cit., juz 10, h. 82.
115Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 188-189.
116Muh}ammad ibn Isma>‘i>l ibn Khalfu>n, al-Mu‘lam bi Syuyu>kh al-Bukha>ri> wa Muslim,

ditah}qi>q oleh ‘A<dil ibn Sa‘ad (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 310.



196

riwayatnya dapat dijadikan penguat bagi riwayat Mu’ammal. Dengan adanya

berbagai jalur sanad tersebut, al-Bu>s}i>ri>117 dan Muh}ammad ibn ‘Abd al-Muh}sin al-

Turki>118 menilai hadis tersebut hasan. Karenanya, pernyataannya telah menerima

dari Sufya>n dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya bersambung.

d) Sufya>n

Nama lengkapnya adalah Sufya>n ibn Sa‘i>d ibn Masru>q al-S|auri>, Abu>

‘Abdulla>h al-Ku>fi>. Ia lahir tahun 97 dan wafat 161 H. Pemuka generasi ketujuh

(kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah, h}a>fiz}, faqi>h, ‘a>bid, ima>m dan hujah.119

Diantara gurunya adalah Abu> Ish}a>q al-Syaiba>ni> sedang muridnya diantaranya

Mu’ammal ibn Isma>‘i>l dan lainnya.

Seluruh kritikus menilai Sufya>n al-S|auri> dengan penilaian positif. Syu‘bah,

Ibn ‘Uyaynah, Abu> ‘A<s}im, Ibn Ma‘i>n dan kebanyakan ulama menilai dengan ami>r al-

mu’mini>n fi> al-h}adi>s\. Ibn Sa‘ad menilai s\iqah ma’mu>n; al-Nasa>’i>: tingkat tertinggi

s\iqah, salah seorang pemuka kaum muslim.120

Ulama sepakat menyatakan bahwa Sufya>n al-S|auri> adalah periwayat yang

s\iqah. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari Abu> Ish}a>q dengan

metode ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

e) Abu> Ish}a>q

Nama lengkapnya adalah ‘Amr ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Ubaid atau disebut juga

dengan Abu> Ish}a>q al-Sabi>’i> al-Ku>fi>. Lahir dua tahun menjelang berakhir

117Al-Ima>m al-Bu>s}i>ri>, “Mis}ba>h} al-Zuja>jah fi> Zawa>’id ibn Ma>jah” dalam Sunan Ibn Ma>jah bi
Syarh} al-Ima>m Abu> al-H{asan al-Sanadi >, ditah}qi>q oleh Khali>l Ma’mu>n, juz 2 (Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah,
1996/1416), h. 499.

118Al-Ja>ru>d, loc. cit.
119Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 184.
120Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 56-58. Al-Mizzi>, op. cit., juz11, h. 154.
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kekhalifahan ‘Us\ma>n dan wafat tahun 129. Ia dinilai s\iqah, banyak meriwayatkan

hadis, ‘a>bid namun ia pelupa menjelang wafatnya dan termasuk generasi ketiga

(ta>bi‘i>n wust}a>).121

Diantara gurunya adalah Abu> Burdah ibn Abu> Mu>sa> sedang muridnya antara

lain Sufya>n al-S|auri>.

Penilaian para kritikus. Ah}mad: s\iqah; Ibn Ma‘i>n dan al-Nasa>’i>: s\iqah; al-‘Ijli>:

Ku>fi>, ta>bi‘i>n, s\iqah; Abu> H{a>tim: s\iqah, lebih kuat hafalannya dibanding Abu> Ish}a>q

al-Syaiba>ni> dan banyak meriwayatkan hadis seperti al-Zuhri>; Ibn H{ibba>n

memasukkan namanya dalam kitab S|iqa>tnya dan menilainya mudallis.122

Seluruh kritikus menilai s\iqah Abu> Ish}a>q dan tidak ada yang meragukan

kes\iqahannya. Meski demikian, ia juga dinilai sebagai periwayat mudallis.123

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, periwayat mudallis yang menerima hadis

dengan menggunakan metode ‘an maka riwayatnya dinilai daif. Karena alasan ini,

al-Alba>ni> menilai daif hadis tersebut. Sekiranya tidak mudallis maka hadis itu,

menurutnya, sahih.124 Namun apabila hal ini dijadikan landasan dalam menilai

kualitas hadis maka akan ada 64 hadis daif dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. Karena pada

jalur sanadnya terdapat periwayat Abu> Ish}a>q yang menerima riwayat dari gurunya

dengan metode ‘an.125 Sebagaimana dijelaskan di atas, secara makna, hadis ini

121Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 360.
122Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 285-6.
123Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Asma> al-Mudallisi>n, ditah}qi>q oleh Mah}mu>d Muh}ammad Mah}mu>d

H{asan Nas}s}a>r (Beiru>t: Da>r al-Jail, 1992/1412), h. 77. Ah}mad ibn ‘Ali> ibn Muh}ammad ibn Muh}ammad
ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, T{abaqa>t al-Mudallisi>n (Mesir: al-H{asi>niyyah, 1322), h. 16.

124Muh}ammad Nas}r al-Di>n al-Alba>ni>, Silsilah al-Ah}a>di>s\ al-D{a‘i>fah wa al-Maud}u>‘ah wa
As\aruha> al-Sayyi fi> al-Ummah, juz 9 (Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif, 2001/1422), h. 423.

125‘Awwa>d al-Khalaf, Riwa>yat al-Mudallisi>n fi> S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, (t.t.: Da>r al-Basya>’ir al-
Islamiyyah, t.th.), h. 454.
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diperkuat dengan hadis Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari> lainnya yang diterima oleh H{umaid ibn

‘Abd al-Rah}ma>n kemudian Abu> al-‘Ala>.126 Dengan dukungan jalur sanad lain

tersebut maka dapat memperkuat riwayat Abu> Ish}a>q. Dari segi ketersambungan

sanad, data rija>l menunjukkan bahwa antara Abu> Ish}a>q dan Abu> Burdah terdapat

hubungan keilmuan dalam kapasitas sebagai guru murid sehingga diyakini

ketersambungannya.

f) Abu> Burdah

Nama lengkapnya adalah Abu> Burdah ibn Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari> al-Faqi>h.

Nama aslinya al-H{a>ris\ atau ‘Amir dan kadang gelarnya itulah namanya. Ia wafat

tahun 104 H dan merupakan generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) yang dinilai s\iqah.127

Diantara gurunya adalah ayahnya (Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari>) sedang muridnya

diantaranya Abu> Ish}a>q al-Sabi>‘i> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menilai s\iqah kas\i>r al-h}adi>s \; al-‘Ijli>: Ku>fi>,

Ta>bi‘i>, s\iqah; Ibn Khirasy: s}adu>q; Marrah: s\iqah.128

Seluruh ulama menilai ta‘di>l Abu> Burdah dan tidak ditemukan mereka yang

mentajri>h}nya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu> Mu>sa> dengan

metode ‘an‘anah (‘an) dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

Terlebih lagi ia menerima riwayat tersebut dari ayahnya sendiri Abu> Mu>sa>.

g) Ayahnya (Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari>)

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn Qais ibn Sulaim ibn H{ad}d}a>r ibn

H{arb,  Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari>. Ia menerima hadis dari Nabi saw. dan para sahabat

126Lihat bahasan hadis no. 2 pada hal. 167.
127Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 548.
128Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 484. Al-Mizzi>, op. cit., juz 33, h. 66.
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lainnya. Sedang diantara muridnya adalah anaknya Abu> Burdah ibn Abi> Mu>sa> al-

Asy‘ari >.129

Sebagaimana dijelaskan pada kritik sanad hadis 2, dinyatakan bahwa Abu>

Mu>sa> adalah sahabat Nabi saw. karenanya tidak diragukan kes\iqahannya. Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa riwayat tersebut bersambung kepada Nabi saw.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa seluruh periwayatnya

dinilai ta‘di>l oleh para kritikus kecuali Mu’ammal yang diperselisihkan penilaiannya.

Sebagian menilai ta‘di>l namun yang lain mentajri>h}nya. Pentajri>h}an tersebut lebih

terletak pada kekurangd}a>bit}an Mu’ammal. Namun demikian, riwayat tersebut

diperkuat oleh Mu>sa> ibn Mas‘u>d dari jalur periwayatan lain yang keduanya

menerima dari al-S|auri>. Meski Mu>sa> diperselisihkan kes\iqahannya namun kedua

riwayat tersebut saling mendukung dan memperkuat. Selain Mu’ammal, Abu> Ish}a>q

yang dinilai s\iqah juga dipertanyakan karena ketadli>sannya. Periwayat mudallis yang

menggunakan lafal ‘an dalam periwayatan maka riwayatnya dipertanyakan

kesahihannya. Namun riwayat ini diperkuat secara makna oleh riwayat Abu> Mu>sa> al-

Asy‘ari> lainnya sehingga dapat memperkuat jalur sanad secara keseluruhan. Dengan

beberapa kelemahan pada periwayatnya, hadis ini semula dinilai daif namun dengan

adanya dukungan dari jalur sanad lain maka derajatnya naik menjadi hasan atau

tepatnya lagi hasan li gairih.

4) Kritik Matan

Dengan kehasanan sanad hadis di atas, maka langkah selanjutnya adalah

menganalisis susunan lafal riwayat al-T{abari> dengan Ibn Ma>jah. Pada prinsipnya,

antara kedua riwayat tersebut tidak berbeda secara makna. Perbedaan sedikit terjadi

129Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 449.
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dengan adanya penambahan kata ‘ah}aduhum’ pada riwayat Ibn Ma>jah yang tidak

ditemukan pada al-T{abari>. Riwayat tersebut berbunyi: ‘yaqu>lu ah}aduhum’ sedang

redaksi al-T{abari> berbunyi: ‘yaqu>lu>na’. Dengan demikian, riwayat tersebut tidak

bertentangan secara makna.

Sebagaimana diuraikan pada kritik matan hadis 2, Alquran telah mengatur

ketentuan batas maksimal talak yang dapat dirujuk yakni dua kali talak. Namun

apabila terjadi talak untuk yang ketiga kalinya maka suami tidak dapat merujuk

kembali isterinya sampai ia dinikahi oleh suami lainnya yang kemudian

mentalaknya. Ketentuan tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229

sebagaimana telah disebutkan di atas.

Sebelum turunnya ayat tersebut, suami dapat dengan bebas mentalak isteri

hingga terjadi berkali-kali. Sebelum berakhir masa iddah, ia telah lebih dulu merujuk

isterinya dan kemudian mentalaknya kembali. Hal itu terjadi berulang kali hingga

turunnya ayat tersebut yang membatasi jumlah talak sebanyak dua kali untuk dapat

dirujuk. Talak seolah menjadi bahan mainan karena dapat dengan mudahnya

dilakukan oleh suami.  Ayat tersebut ingin menutup permainan atas talak. Begitu

terjadi talak untuk ketiga kalinya maka suami tidak lagi berhak atas isterinya dan ia

akan bercerai selamanya.

Selain ayat di atas, hadis 2 yang telah diuraikan sebelumnya juga mengecam

praktik talak-cerai yang dilakukan berkali-kali sebagai bukan bentuk talaknya kaum

muslim. Dengan berbagai dalil tersebut maka hadis yang melarang mempermainkan

talak tidak bertentangan dengan dalil lainnya yang lebih kuat bahkan turut

memperkuat makna kandungan ayat. Kandungan hadis tersebut juga tidak

bertentangan secara logika. Karenanya dapat dinyatakan matan hadis tersebut sahih.
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Apabila analisis sanad dan matan disatukan maka dapat disimpulkan bahwa

riwayat al-T{abari> di atas berkualitas hasan li gairih.

e. Memberi Setengah Mahar Pada Isteri yang Ditalak Namun Belum

Digauli dan Sudah Ditentukan Maharnya

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 237 yang menjelaskan pemberian

setengah mahar bagi isteri yang telah ditentukan maharnya dan ditalak sebelum

digauli, al-T{abari> menggunakan hadis yang menyatakan bahwa pemegang akad

nikah adalah suami. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah dilakukan penelusuran melalui kata ‘uqdah dan ‘ya‘fu> (‘afa>-ya‘fu>)

dalam kitab Mu‘jam, penulis tidak menemukan hadis yang semakna dengan riwayat

al-T{abari>. Pelacakan selanjutnya dilakukan dengan CD Program al-Maktabah al-

Sya>milah dan diperoleh informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab

berikut:

a) Sunan al-Da>ruqut}ni>, no. hadis 3718

b) Al-Sunan al-Kubra> li al-Baihaqi>, no. 14844

c) Al-Mu‘jam al-Ausat} li al-T{abra>ni>, no. 6359.

Namun karena penelitian ini hanya difokuskan pada pengkajian sembilan

kitab hadis (kutub al-tis‘ah) maka penemuan yang ada di luar kitab tersebut tidak

dijadikan bahan kajian maupun analisis selanjutnya. Sedang al-T{abari> sendiri hanya

meriwayatkan melalui satu jalur periwayatan.

Untuk lebih jelasnya mengenai jalur sanad hadis tersebut, para periwayat dan

metode periwayatan yang digunakan, berikut adalah gambar skema sanadnya.
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2) I‘tiba>r al-Sanad

Gambar skema sanad di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut hanya

diriwayatkan al-T{abari> melalui satu jalur sanad dan tidak ditemukan sanad lain

dalam kutub al-tis‘ah. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut gari>b dan

tidak terdapat sya>hid serta muta>bi‘ pada jalur sanadnya.

Ada dua bentuk lafal periwayatan pada hadis di atas yakni menggunakan

s}i>gah h}addas\ani > atau h}addas\ana > dan ‘an.

3) Kritik Sanad

Hadis al-T{abari> tersebut diriwayatkan melalui enam periwayat mulai

periwayat pertama di tingkat sahabat hingga mukharrij. Para periwayat tersebut

adalah al-T{abari>, al-Mus\anna>, Ish}a>q, Muh}ammad ibn H{arb, Ibn Lahi>‘ah dan ‘Amr

ibn Syu‘aib. Berikut ini biografi masing-masing periwayat dan penilaian kritikus:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.

Sebagaimana dijelaskan terdahulu bahwa al-T{abari> dinilai sebagai periwayat

s\iqah dan karenanya pernyataannya telah menerima hadis dari al-Mus\anna> dengan

metode h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya dapat dinyatakan bersambung.

b) Al-Mus\anna>

Nama lengkapnya adalah al-Mus\anna> ibn Ibra>hi>m al-A<muli>. Ia adalah guru

Imam al-T{abari> namun tidak ditemukan penjelasan mengenai biografinya dalam

berbagai kitab yang membahas rija>l al-h}adi>s\. Abu> al-Asyba>l ketika mengomentari

tafsir al-T{abari>, hanya mengatakan: ‘Al-T{abari> banyak mengambil riwayat darinya



204

yang termuat dalam kitab tafsir dan sejarahnya.’ Al-Mus\anna> dinilai daif karena

kemajhu>lannya.130

Tidak diperoleh informasi mengenai biografi al-Mus\anna> dan penilaian ulama

mengenai kepribadiannya dalam kitab-kitab rija>l. Ketiadaan informasi tersebut

menjadikannya dinilai majhu>l. Meski demikian, al-T{abari> banyak mengambil

riwayat darinya.

c) Ish}a>q

Nama lengkapnya adalah Ish}a>q ibn Ibra>hi>m ibn Makhlad ibn Ibra>hi>m ibn

Mat}r, Abu> Ya‘qu>b al-H{anz}alah, dikenal dengan Raha>waih al-Marwazi>. Lahir tahun

161 H dan wafat tahun 238 H. Ia hidup segenarasi dengan Ah}mad ibn H{anbal dan

menjadi temannya. Ia dinilai s\iqah, h}a>fiz } dan mujtahid.131

Diantara gurunya adalah Muh}ammad ibn H{arb al-Khaula>ni> sedang muridnya

diantaranya adalah al-Jama>‘ah selain Ibn Ma>jah, Ah}mad ibn H{anbal dan lainnya.

Komentar para kritikus. Imam Ah}mad mengatakan: ‘Saya tidak menemukan

di Irak orang sehebat dia’. Al-Nasa>’i> menyatakan bahwa ia salah seorang pemuka

ulama, s\iqah ma’mu>n; Ibn H{a>tim mengagumi kekuatan hafalannya dan tanpa keliru

dalam meriwayatkan.132

Para kritikus menilai s\iqah Ish}a>q dan tidak seorang pun yang mencelanya.

Karenanya, pernyataannya telah menerima riwayat dari Muh}ammad ibn H{arb

dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

130Abu> ‘Amr Ah}mad ibn ‘Atiyyah al-Waki>l, Nas\lu al-Naba>l bi Ma‘jam al-Rija>l, juz 1 (Cet. 1;
Kairo: Da>r al-Muh}addis\i>n, 2007 M/1428 H), h. 1166. Muh}ammad S{ubh}i> ibn H{asan H{alla>q, Rija>l
Tafsi>r al-T{abari> Jarh} wa Ta‘di>l min Tah}qi>q Ja>mi‘ al-Baya>n ‘an Ta’wi>l Ay al-Qur’a>n li Ah}mad Sya>kir
wa Mah}mu>d Sya>kir, (t.t.: Da>r Ibn H{azm, t.th.), h. 472.

131Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 39.
132Ibn H{ajar >, Tahz\i>b, juz 1, h. 112. Al-Mizzi>, op. cit., juz 2, h. 373. Al-Z||ahabi>, Siyar, juz 11,

h. 358.
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d) Muh}ammad ibn H{arb

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn H{arb, Abu> ‘Abdulla>h al-H{ims},

yang dikenal dengan al-Abrasy. Wafat tahun 194 H dan termasuk generasi

kesembilan (sugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.133

Diantara gurunya adalah al-Auza>‘i>, Ibn Juraij, Muh}ammad ibn Ziya>d dan

lainnya. Diantara muridnya adalah Ish}a>q ibn Raha>waih, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad menyatakan laisa bihi ba’s; al-Da>rimi>: s}iqah;

al-‘Ijli> dan al-Nasa>’i> menilai s\iqah; Abu> H{a>tim: s}a>lih al-h}adi>s\; Ibn H{ibba>n memuat

dalam kitab S|iqahnya.134

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l Muh}ammad ibn H{arb dengan beragam

penilaian dan tidak seorang pun yang mentajri>h}nya. Karenanya, pernyataannya telah

menerima dari Ibn Lahi>‘ah dengan metode h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya

dinilai bersambung.

e) Ibn Lahi>‘ah

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn Lahi>‘ah ibn ‘Uqbah ibn Fur’a>n ibn

Rabi>‘ah ibn S|auba>n al-H{ad}rami> al-U’du>li>, Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n. Lahir tahun 96 H

dan wafat tahun 174 H. Ia termasuk generasi ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan

dinilai s}adu>q namun hadisnya sering tercampur setelah kitabnya terbakar.135

Diantara gurunya adalah ‘Amr ibn Syu‘aib sedang muridnya diantaranya al-

S|auri>, Syu‘bah, al-Auza>‘i>, ‘Amr ibn al-H{a>ris\ dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-Nasa>’i> menilainya laisa bi s\iqah; Ibn Ma‘i>n

mengatakan daif dan la> yuh}tajju bi h}adi>s\ih; al-Khat}i>b menyatakan hadisnya banyak

133Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 409.
134Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 537.  Al-Mizzi>, op. cit., juz 25, h. 45.
135Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 261.
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yang munkar karena ia bersikap tasa>hul; Ibn Sya>hi>n menilainya s\iqah namun juga

melakukan takhli>t}; al-H{a>kim mengatakan bahwa Ibn Lahi>‘ah tidak bermaksud

berdusta namun karena ia meriwayatkan melalui hafalan setelah bukunya terbakar

maka ia banyak melakukan kesalahan; al-T{abari> menilainya sering keliru dalam

meriwayatkan di akhir umurnya. Menurut Ibn H{a>tim, ia tidak menerima riwayat dari

‘Amr ibn Syu‘aib.136 Menurut Ibn H{a>tim juga, Ibn Lahi>‘ah daif hadisnya baik

sebelum maupun sesudah kitabnya terbakar.137Ah}mad ibn H{anbal menyatakan

bahwa tidak ada ahli hadis di Mesir kecuali Ibn Lahi>‘ah. Tidak diragukan bahwa Ibn

Lahi>‘ah dan al-Lais\ merupakan ulama Mesir namun ia tidak ketat dalam menerima

hadis sehingga meriwayatkan hadis munkar dan menurunkan derajat kehujahannya.

Ibn Sa‘ad: Ibn Lahi>‘ah adalah daif dan banyak meriwayatkan hadis. Siapa yang

menerima hadisnya pada masa mudanya maka itu lebih baik. Abu> Zur‘ah dan Ibn

Ma‘i>n menyatakan hadisnya tidak dapat dijadikan hujah.138

Para kritikus berbeda pandangan dalam menilai Ibn Lahi>‘ah. Namun

mayoritas menilainya sebagai periwayat daif. Kedaifan tersebut terletak pada

ketidakd}a>bit}an periwayatnya. Karenanya, apabila ditemukan jalur lain dengan sanad

yang kuat maka akan mengangkat dan memperkuat jalur sanad al-T{abari> tersebut.

f) ‘Amr ibn Syu‘aib

Nama lengkapnya adalah ‘Amr ibn Syu‘aib ibn Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h

ibn ‘Amr ibn al-‘A<s} al-Qurasyi>, Abu> ‘Abdulla>h al-Madani>. Wafat tahun 118 H dan

merupakan generasi kelima (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s}adu>q.139

136Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 411. Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 487.
137Ibn al-Jauzi>, al-D{u‘afa>, juz 2, h. 136.
138Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 8, h. 13-20.
139Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 360.
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Diantara gurunya adalah ayahnya (Syu‘aib ibn Muh}ammad), Sa‘i>d ibn al-

Musayyib, dan lainnya. Sedang muridnya adalah Ibn Lahi>‘ah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n mengatakan: ‘Apabila hadisnya

diriwayatkan oleh periwayat yang s\iqah maka ia s\iqah dan dapat dijadikan hujah; al-

Madi>ni>: hadisnya meragukan; Ibn H{anbal mengatakan: ‘Hadisnya banyak yang

munkar, hanya dapat ditulis untuk dijadikan i‘tiba>r dan tidak dapat dibuat hujah; al-

Bukha>ri> menyatakan bahwa Ibn H{anbal, al-Madi>ni>, Ibn Ra>hawaih dan lainnya

menjadikan hadisnya sebagai hujah dan tidak ada yang mengabaikannya; Ibn Ma‘i>n:

s\iqah; al-‘Ijli> dan al-Nasa>’i> menilai s\iqah.140

Ulama berselisih pendapat mengenai ‘Amr ibn Syu‘aib. Sebagian menilai

daif namun sebagian lainnya menilai ta‘di>l. Kedaifannya terletak pada kurang

d}a>bit}nya periwayat. Karenanya, Ibn H{anbal menyatakan hadisnya banyak yang

munkar namun dapat ditulis sebagai i‘tiba>r. Pernyataan tersebut menunjukkan

ke‘ada>lahannya namun lemah dalam hal ked}a>bit}an. Sejauh terdapat jalur sanad

berbeda yang lebih kuat dengan matan semakna maka akan mengangkat derajat

hadisnya. Namun dalam kasus ini, tidak ada yang memperkuat hadis tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa jalur al-T{abari> ini

memiliki beberapa kelemahan. Pertama, terdapat beberapa periwayat yang dinilai

daif terutama Ibn Lahi>‘ah dimana mayoritas ulama mendaifkannya. Kedua, riwayat

tersebut disandarkan kepada seorang ta>bi‘i>n kecil yang langsung menerimanya dari

Nabi saw. Karenanya dapat dinyatakan bahwa sanad hadis tersebut berstatus mursal

atau tepatnya mursal ta>bi‘i>n. Mayoritas ulama menilai hadis mursal ta>bi‘i>n sebagai

hadis daif dan tidak dapat dijadikan hujah terlebih lagi bila ta>bi‘i>n tersebut datang

140Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 277. Al-Mizzi>, op. cit., juz 22, h. 64.
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dari kalangan ta>bi‘i>n kecil.141 ‘Amr ibn Syu‘aib termasuk kelompok ta>bi‘i>n kecil.

Sementara itu, dari jalur sanad lain, seperti al-T{abra>ni>, hadis tersebut disandarkan

kepada kakek ‘Amr ibn Syu‘aib yakni Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Amr dari

generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) karenanya juga mursal.142 Dengan kemursalan

riwayat tersebut dan tidak adanya jalur lain yang memperkuat kedudukannya maka

dapat dinyatakan bahwa hadis al-T{abari> ini daif. Dengan daifnya jalur sanad ini

maka penelitian matan tidak dilanjutkan.

f. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai

Ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 229 yang membatasi talak hanya dua

kali, al-T{abari> menggunakan banyak hadis yang kemudian diklasifikasikan dalam

lima tema hadis. Salah satu hadis tersebut menjelaskan tentang sebab turunnya

(asba>b nuzu>l) ayat. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘al-‘iddah’ dalam kitab al-Mu‘jam,

penulis menemukan dua riwayat yang semakna dengan riwayat al-T{abari>. Riwayat

tersebut terdapat dalam:

a) Muwat}t}a’ Ma>lik, terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q bab Ja>mi‘ al-

T{ala>q, no. bab 29.

141Dalam muqaddimah kitab S{ah}i>h}nya, Muslim menyatakan bahwa hadis mursal menurutnya
dan menurut ulama hadis lainnya tidak dapat dijadikan hujah. Pendapat serupa juga datang dari Ibn
S}ala>h} yang menilai hadis mursal sebagai hadis daif dan karenanya tidak dapat dijadikan hujah.
Mereka yang menjadikan hadis mursal sebagai hujah adalah Imam Ma>lik dan Abu> H{ani>fah serta para
pengikutnya. Imam Sya>fi‘i> menambahkan bahwa mursal yang datang dari selain ta>bi‘i>n besar maka
tidak ada seorang pun yang menerimanya sebagai hujah. Lihat, Ibn Kas\i>r, al-Ba>‘is\ al-H{as\i>s\ Syarh}
Ikhtis}a>r ‘Ulu>m al-H{adi>s\, disyarah oleh Ah}mad Muh}ammad Sya>kir, juz 1 (Riya>d}: Maktabah al-
Ma‘a>rif, 1996 M/1417 H), h. 155-158.

142Al-T{abra>ni>, al-Mu‘jam al-Ausat}, juz 6, h. 262. Mengenai periwayat ‘Abdullah ibn ‘Amr,
lihat Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 423.
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b) Sunan al-Tirmiz\i> kitab al-T{ala>q bab fi> ‘Adad al-T{alaqa>t, no. bab 16.143

Al-T{abari> sendiri mengemukakan dua jalur sanad dalam kitab Tafsirnya

sehingga keseluruhan jalur sanadnya berjumlah empat jalur. Untuk lebih jelasnya

mengenai keseluruhan jalur sanad tersebut berikut adalah gambar skema sanad.

(Gambar skema sanad ada pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan skema sanad di atas diketahui bahwa hadis tersebut disandarkan

kepada seorang sahabat ‘A<isyah sebagai periwayat pertama. Jalur tersebut

diriwayatkan al-Tirmiz\i>. Pada periwayat keempat, hadis tersebut diterima empat

periwayat dari Hisya>m ibn ‘Urwah. Dengan demikian, hadis tersebut tidak memiliki

sya>hid dan terdapat muta>bi‘ pada t}abaqah keempat. Fakta lain menunjukkan bahwa

dua jalur al-T{abari> dan satu jalur dari Ma>lik berstatus mursal karena disandarkan

kepada ‘Urwah ibn Zubair seorang ta>bi‘i>n wust}a>. Adapun metode periwayatan yang

digunakan adalah metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Riwayat jalur al-T{abari> tersebut diriwayatkan oleh lima periwayat mulai dari

periwayat pertama hingga mukharrij. Periwayat tersebut adalah Al-T{abari>, Ibn

H{umaid, Jari>r, Hisya>m ibn ‘Urwah, ayahnya (‘Urwah ibn al-Zubair). Berikut adalah

biografi masing-masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang

143Lihat, A.J. Wensinck, op. cit., juz 4, h. 150. Untuk teks hadis dapat dilihat, Muh}ammad
ibn ‘I<sa> ibn Su>rah al-Tirmiz\i>, Sunan al-Tirmiz\i>, dita‘li>q oleh Muh}ammad Nas}r al-Di>n al-Alba>ni>,
(Riya>d}: Maktabah al-Ma‘a>rif, t.th.), h. 283.
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muridnya adalah Muh}ammad ibn H{umaid al-Ra>zi >.144

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, al-T{abari> dinilai sebagai periwayat

s\iqah dan karenanya pernyataannya telah menerima dari Ibn H{umaid dengan metode

al-sama>‘ (h}addas\ana >) dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Ibn H{umaid

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn H{umaid ibn H{ayya>n al-Tami>mi>, Abu>

‘Abdulla>h al-Ra>zi>. Ia wafat tahun 248 H dan merupakan generasi kesepuluh (kiba>r

atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai h}a>fiz} d}ai>f.145

Diantara gurunya adalah Jari>r ibn ‘Abd al-H{umaid, sedang diantara muridnya

adalah Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ia dinilai s\iqah oleh sekelompok ulama namun yang

tepat ditinggalkan riwayatnya; Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah, la> ba’sa bih; al-T{aya>lisi>:

s\iqah; Ibn Syabi>h: kas\i>r al-mana>ki>r; al-Bukha>ri> menyatakan fi> h}adi>s\ih naz}r; al-

Nasa>’i>: laisa bi s\iqah; al-Ju>zaja>ni>: radi> al-maz\hab gair s\iqah.146 Abu> Zur‘ah dan Ibn

Wa>rah menilai dusta riwayatnya; Ibn H{ibba>n menilainya menyendiri dari periwayat

s\iqah dengan menukarbalikkan hadis.147

Para kritikus berbeda pendapat dalam menilai Ibn H{umaid. Ada yang

menta‘di>lnya namun tidak sedikit yang mencacatkannya. Al-Ju>zaja>ni> menyebutkan

secara jelas bentuk kecacatannya yakni bermazhab tercela. Dengan penilaian inilah

barangkali Abu> Zur‘ah dan Ibn Wa>rah menilai riwayatnya ada dusta dan Ibn Syabi>h

144Al-Z|ahabi>, op. cit., juz 14, h. 268.
145Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 410.
146Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 546. Al-Mizzi>, op. cit., juz 25, h. 97. Al-Z|ahabi>, al-Ka>syif, juz

2, h. 166.
147Ibn al-Jauzi>, op. cit., juz 3, h. 54.
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menilai hadisnya munkar disebabkan periwayatnya melakukan perbuatan fasik.148

Namun dari jalur sanad al-Tirmiz\i>, hadis tersebut juga diriwayatkan Qutaibah ibn

Sa‘i>d. Ibn H{ajar menilai Qutaibah s\iqah s\abat, sedang Ibn Ma‘i>n, Abu> H{a>tim dan al-

Nasa>’i> menilainya s\iqah. Ibn H{ibba>n juga memuatnya dalam kitab S|iqa>tnya. 149

Dengan ini Ibn H{umaid diperkuat periwayat dari jalur sanad lain. sehingga dapat

dipercaya pengakuannya menerima dari Jarir dengan metode h}addas\ana>.

c) Jari>r

Nama lengkapnya Jari>r ibn ‘Abd al-H{umaid ibn Qurt}, al-D{abbi>, Abu>

‘Abdulla>h al-Ra>zi>. Ia lahir tahun 107 H dan wafat tahun 188 H. (Tidak ada

keterangan mengenai t}abaqahnya).150

Diantara gurunya adalah Hisya>m ibn ‘Urwah, sedang muridnya diantaranya

Muh}ammad ibn H{umaid al-Ra>zi>, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn ‘Ammar al-Maus}i>li> menilai hujah dan kitabnya

sahih; Abu> Khais\amah: tidak pernah melakukan tadli>s; al-‘Ijli>: Ku>fiyy s\iqah; al-

Nasa>’i> menilai s\iqah; Ibn Khira>sy: s}adu>q; al-Khali>li>: s\iqah, muttafaq ‘alaih.151

Seluruh kritikus menilai positif Jari>r dan tidak ditemukan seorang periwayat

yang mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Hisya>m

dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

d) Hisya>m ibn ‘Urwah

Nama lengkapnya Hisya>m ibn ‘Urwah ibn al-Zubair ibn al-‘Awwa>m al-

Asadi>, Abu> al-Munz\ir. Ia wafat tahun 146 H dan termasuk t}abaqah kelima (ta>bi‘i>n

148Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, op. cit., h. 74.
149Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 389. Idem, Tahz\i>b, juz 4, h. 432.
150Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 78.
151Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 297. Al-Mizzi>, op. cit., juz 4, h. 540.
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s}ugra>) yang dinilai s\iqah faqi>h dan mungkin melakukan tadli>s.152

Ia menerima hadis dari ayahnya (‘Urwah ibn al-Zubair), salah seorang yang

menerima darinya adalah Jari>r ibn ‘Abd al-H{umaid.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad dan al-‘Ijli> menilainya s\iqah; Ibn Sa‘ad:

s\abat, kas\i>r al-h}adi>s\, hujah; Abu> H{a>tim: s\iqah, ima>m fi> al-h}adi>s\; Ibn Syaibah: s\iqah

s\abat; Ibn H{ibba>n dan Ibn Sya>hi>n memuat dalam kitab al-Siqa>tnya.153

Seluruh periwayat mens\iqahkan Hisya>m dan tidak seorang yang

mencacatkannya. Karenanya, pernyataan telah menerima dari ayahnya (‘Urwah)

dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

e) Abi>h

Nama lengkapnya ‘Urwah ibn al-Zubair ibn al-‘Awwa>m ibn Khuwailid ibn

Asad ibn al-‘Uza ibn Qus}ay al-Asadi>, Abu> ‘Abdulla>h al-Madani>. Ia wafat tahun 92 H

dan termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai s\iqah faqi>h masyhu>r.154

Ia menerima hadis dari ayahnya (al-Zubair ibn al-‘Awwa>m), dan lainnya.

Diantara muridnya adalah anaknya (Hisya>m, ‘Abdulla>h, ‘Us\ma>n), dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menilai s\iqah kas\i>r al-h}adi>s\, faqi>h ‘a>lim

s\abat ma’mu>n; al-‘Ijli>: Madani> ta>bi‘i> s\iqah.155

Para kritikus memandang s\iqah periwayat ‘Urwah dan tidak seorang pun

yang menilainya cacat. Namun demikian, ia adalah generasi ta>bi‘i>n yang tidak

bertemu langsung dengan Nabi saw. Padahal dalam riwayat ini ia menyatakan telah

152Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 504.
153Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 275. Al-Mizzi>, op. cit., juz 30, h. 232.
154Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 329.
155Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 92. Al-Mizzi>, op. cit., juz 20, h. 11.
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menerimanya dari Nabi saw. Statusnya sebagai ta>bi‘i>n meragukan ketersambungan

sanadnya dengan Nabi saw. tanpa adanya perantara di kalangan sahabat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut memiliki

kelemahan dalam jalur periwayatannya. Pertama, hadis tersebut mursal ta>bi‘i>n

sehingga tidak dapat dijadikan hujah. Hadis tersebut diriwayatkan oleh ‘Urwah ibn

Zubair yang menyatakan telah menerima dari Nabi saw. sedang ia adalah seorang

ta>bi‘i>n wust}a> yang tidak mungkin bertemu secara langsung dengan Nabi saw.

Terdapat jalur lain yang diriwayatkan oleh al-Tirmiz\i> melalui ‘A<isyah. Jalur tersebut

tentunya berstatus muttas}il dan marfu>‘ atau disebut musnad. Namun demikian, al-

Alba>ni> menilai hadis jalur ‘A<isyah tersebut berkualitas daif sehingga tidak dapat

memperkuat riwayat al-T{abari>.156 Sementara itu, riwayat melalui Ma>lik, seperti

halnya jalur al-T{abari>, disandarkan kepada ‘Urwah ibn al-Zubair. Kedua, terdapat

beberapa periwayat yang dinilai daif, yakni Ibn H{umaid. Para kritikus berselisih

pendapat mengenai ke‘ada>lahannya. Ibn Ma‘i>n dan al-T{aya>lisi> menilainya s\iqah.

Sementara Ibn Syabi>h, al-Bukha>ri>, al-Nasa>’i> dan al-Ju>zaja>ni> menilainya dengan

penilaian tajri>h}. Perbedaan penilaian tersebut membuat Ibn H{ajar menilainya dengan

h}a>fiz} daif. Penilaian yang seakan kontradiktif namun bisa dipahami dengan

menyatakan bahwa h}a>fiz} terkait dengan ked}a>bit}an periwayat sedang daif terkait

ke‘ada>lahannya.

Dengan status hadis mursal dan kedaifan salah seorang periwayatnya serta

tidak adanya jalur lain yang memperkuat sanadnya maka dapat disimpulkan bahwa

sanad al-T{abari> tersebut berkualitas daif. Dengan daifnya sanad hadis maka

penelitian matan tidak dilanjutkan.

156Al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 283.
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g. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai

(Hadis Makna ‘al-T{ala>q Marrata>ni’)

Masih dalam kerangka penafsiran Q.S. al-Baqarah/2: 229, al-T{abari>

menggunakan hadis riwayat Abu> Razi>n yang menjelaskan makna ‘al-t}ala>q marata>ni’

sebagai tafsir atas ayat tersebut. Teks hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah dilakukan pencarian melalui kata ‘al-tasri>h}’ dalam kitab al-Mu‘jam

al-Mufahras, tidak ditemukan hadis yang semakna dengan riwayat al-T{abari>.

Penelusuran kemudian menggunakan CD Program al-Maktabah al-Sya>milah dengan

kata ‘al-tasri>h}’, ‘al-s\a>lis\ah’, ‘marrata>ni’, dan ‘imsa>k’. Namun penulis hanya

menemukan satu hadis serupa yang diriwayatkan oleh ‘Abd al-Razza>q dalam

Mus}annafnya pada bab al-T{ala>q Marrata>ni no. hadis 11091. Kitab tersebut tidak

termasuk objek penelitian, karenanya tidak dimuat dalam kajian i‘tiba>r al-sanad. Al-

T{abari> sendiri meriwayatkan melalui tiga jalur sanad dalam kitab tafsirnya. Untuk

mendapat gambaran lebih jelas akan keseluruhan jalur sanad, berikut gambar skema

sanad hadisnya. (Gambar skema sanad terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Gambar skema sanad menunjukkan bahwa jalur hadis tersebut seluruhnya

disandarkan pada Abu> Razi>n, seorang ta>bi‘i>n. Di tingkat periwayat ketiga, hadis

tersebut diterima Sufya>n al-S|auri> dan Abu> Mu‘a>wiyah dari Isma>‘i>l. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa seluruh jalur sanad tersebut berstatus mursal dan

tidak terdapat sya>hid pada sanad. Sedang muta>bi‘ terdapat pada periwayat ketiga.

Metode periwayatan yang digunakan dalam riwayat hadis tersebut adalah

lafal h}addas}ana>/ni>, akhbarani > dan ‘an.
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3) Kritik Sanad

Jalur al-T{abari> yang akan diteliti berasal dari al-H{asan ibn Yah}ya>. Ada enam

periwayat yang terlibat dalam jalur sanad tersebut mulai mukharrij hingga periwayat

pertama. Para periwayat tersebut adalah al-T{abari>, al-H{asan ibn Yah}ya>, ‘Abd al-

Razza>q, al-S|auri>, Isma>‘i>l dan Abu> Razi>n. Berikut adalah uraian biografi masing-

masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa al-T{abari> dinilai sebagai

periwayat s\iqah dan karenanya pernyataannya telah menerima dari Al-H{asan ibn

Yah}ya> dengan metode h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

b) Al-H{asan ibn Yah}ya>

Nama lengkapnya Al-H{asan ibn Yah}ya> ibn al-Ja‘d ibn Nasyit} al-‘Abdi>, Abu>

‘Ali> ibn Abu> al-Rabi>‘ al-Jurja>ni>. Ia wafat tahun 263 H dan merupakan generasi

kesebelas (wust}a> atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q.157

Diantara gurunya adalah ‘Abd al-Razza>q, sedang muridnya adalah Ibn Ma>jah,

Ibn Abi> al-Dunya>, Ibn Abi> H{a>tim dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Abi> H{a>tim menilainya s}adu>q; Ibn H{ibba>n memuat

dalam kitab S|iqa>tnya.158

Para kritikus menilai ta‘di>l al-H{asan ibn Yah}ya> dan sejauh ini tidak

ditemukan penilaian yang mendaifkannya. Karenanya, pernyataannya telah

157Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 104.
158Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 416.  Al-Mizzi>, op. cit., juz 6, h. 334.
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menerima dari ‘Abd al-Razza>q dengan cara al-sama>‘ (akhbarana>) dapat diterima dan

riwayatnya dinyatakan bersambung.

c) ‘Abd al-Razza>q

Nama lengkapnya ‘Abd al-Razza>q ibn Hamma>m ibn Na>fi‘ al-H{imyari>, Abu>

Bakar al-S{un‘a>ni>. Ia lahir tahun 126 H dan wafat tahun 211 H, termasuk generasi

kesembilan (s}ugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah h}a>fiz}.159

Diantara gurunya Sufya>n al-S|auri>, sedang muridnya adalah al-H}asan ibn Abi>

al-Rabi>‘ al-Jurja>ni>, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn al-Madi>ni> menilainya s\iqah; al-Nasa>’i>: fi>h naz}r,

ah}a>dis\uh mana>ki>r; Abu> H{a>tim: yuktab h}adi>s\uh wa la> yuh}tajj bih; Ibn H{ibba>n

memuat dalam kitab S|iqa>tnya dan menilainya kadang keliru dalam meriwayatkan

melalui hafalannya dan cenderung ke Syiah. Al-‘Ijli>: s\iqah yatasyayya’.160 Ketika

Ah}mad ibn H{anbal ditanya: ‘Apakah engkau mendapatkan orang yang paling baik

dalam periwayatan hadis dibanding ‘Abd al-Razza>q? Ia menjawab tidak. Hisya>m ibn

Yu>su>f mengatakan bahwa ‘Abd al-Razza>q orang yang lebih mengetahui dan hafal

hadis dibanding kami. Sedang Ya‘qu>b mengatakan ia termasuk s\iqah s\abat.161

Mayoritas kritikus menilai ta‘di>l ‘Abd al-Razza>q dan hanya sedikit yang

menjarh}nya. Al-Nasa>’i>, seorang yang dikenal mutasyaddid, menilai hadisnya

munkar. Namun penilaian tersebut tidak terdapat pada kritikus lainnya bahkan

banyak yang menilainya s\iqah. Ibn H{ajar bahkan menilainya s\iqah h}a>fiz}. Sementara

itu, kecenderungannya terhadap Syi’ah tidak mempengaruhi kualitas hadis selama

apa yang diriwayatkan tidak terkait dengan paham Syi’ah. Dengan ini dapat

159Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 296.
160Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 572. Al-Mizzi>, op. cit., juz 18, h. 52.
161Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 9,  h. 569, 580.
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dinyatakan bahwa ‘Abd al-Razza>q adalah periwayat s\iqah dan pernyataannya telah

menerima dari al-S|auri> dengan s}i>gah akhbarana> dapat dipercaya dan riwayatnya

dinyatakan bersambung.

d) Al-S|auri>

Nama lengkapnya Sufya>n ibn Sa‘i>d ibn Masru>q al-S|auri>, lahir tahun 97 H dan

wafat 161 H. Ia termasuk pemuka generasi ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang

dinilai s\iqah, h}a>fiz}, faqi>h, ‘a>bid, ima>m dan hujah.162 Diantara gurunya adalah Isma>‘i>l

ibn Suma‘i dan muridnya adalah ‘Abd al-Razza>q ibn Hamma>m.163

Sebagaimana disebutkan pada kritik sanad hadis 4 dinyatakan bahwa al-S|auri>

dikenal sebagai periwayat s\iqah dan karenanya pengakuannya telah menerima dari

Isma>‘i>l dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

e) Isma>‘i>l

Nama lengkapnya Isma>‘i>l ibn Suma‘i al-H{anafi>, Abu> Muh}ammad al-Ku>fi>. Ia

berada pada t}abaqah keempat (ta>bi‘i>n wust}a>) yang dinilai s}adu>q namun

diperselisihkan karena menganut paham Khawarij.164

Diantara gurunya adalah Abu> Razi>n, sedang muridnya diantaranya al-S|auri >.

Penilaian para kritikus. Al-Qat}t}an menilai lam yakun bihi ba’s fi> al-h}adi>s\;

Ah}mad: s\iqah; Marrah: s}a>lih }; Ibn Ma‘i>n: s\iqah ma’mu>n; Abu> H{ati>m: s}adu>q s}a>lih}; al-

Nasa>’i>: laisa bihi ba’s; al-‘Ijli>: s\iqah; Ibn Sa‘ad: s\iqah insya> Alla>h; Ibn H{ibba>n

memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya dan menilainya berpaham Khawarij.165

162Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 184.
163Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 56-58. Al-Mizzi>, op. cit., juz11, h. 154.
164Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 47.
165Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 154. Al-Mizzi>, op. cit., juz 3, h. 107.
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Para kritikus menilai Isma>‘i>l sebagai periwayat s\iqah dan tidak seorang pun

yang mencacatkannya. Hanya saja sebagian menilainya berpaham Khawarij. Namun,

karena riwayat ini tidak terkait langsung dengan paham tersebut maka tidak

berpengaruh pada kualitas periwayatannya. Dengan demikian pernyataannya telah

menerima dari Abu> Razi>n dengan metode ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya

dinyatakan bersambung.

f) Abu> Razi>n

Namanya Mas‘u>d ibn Ma>lik, Abu> Razi>n al-Asadi>. Ia wafat tahun 85 H dan

termasuk generasi kedua (kiba>r al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah fa>d}il.166

Diantara gurunya adalah Mu‘a>z\ ibn Jabal, Ibn Mas‘u>d, ‘Ali> ibn Abu> T{a>lib

dan lainnya. Sedang diantara muridnya adalah Isma>‘i>l ibn Suma‘i dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Abi> H{a>tim menilainya s\iqah; Ibn H{ibba>n memuat

dalam kitab S|iqa>tnya; al-‘Ijli>: s\iqah.167

Seluruh kritikus menyatakan Abu> Razi>n s\iqah dan karenanya pernyataannya

telah menerima dari gurunya dapat diterima. Namun demikian, dalam jalur sanad ini,

ia menyatakan menerimanya dari Nabi saw. Padahal ia sendiri seorang ta>bi‘i>n yang

tidak mungkin bertemu dan menerima hadis langsung dari Nabi saw. Karenanya,

riwayat ini dapat dinyatakan sebagai hadis mursal dan dinilai daif. Ulama

berpandangan hadis mursal tidak dapat dijadikan hujah dan karenanya dinilai daif.

Terlebih yang memursalkannya adalah ta>bi‘i>n kecil. Apabila yang memursalkannya

ta>bi‘i>n besar, Imam al-Sya>fi‘i> berpandangan dapat dijadikan hujah dengan syarat: (1)

adanya jalur sanad lain yang memperkuat sanad tersebut meski berkualitas mursal;

166Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 461.
167Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 63. Al-Mizzi>, op. cit., juz 27, h. 477.
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(2) diperkuat oleh perkataan sahabat atau mayoritas ulama; (3) yang

memursalkannya adalah periwayat s\iqah. Meski demikian, menurutnya riwayat

tersebut tidak dapat disebut dengan muttas}il (bersambung).168

Meski Abu> Razi>n adalah ta>bi‘i>n besar, namun dari tiga syarat yang diajukan

al-Sya>fi‘i> untuk memenuhi kehujahan hadis mursal hanya syarat ketiga yang

terpenuhi sedang dua syarat lainnya tidak terpenuhi. Hal ini dikarenakan dari seluruh

jalur sanad yang ada, tiga periwayat pertama merupakan periwayat yang sama pada

jalur sanad lainnya sehingga tidak terdapat sya>hid. Pada periwayat ketiga atau

generasi kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n, riwayat tersebut baru diterima dua orang periwayat

yakni Sufya>n al-S|auri> dan Abu> Mu‘a>wiyah.

Persoalan lain yang muncul pada riwayat tersebut adalah terdapat periwayat

yang mubham. Kemubhaman tersebut terletak pada matan dimana disebutkan kata

‘rajul’ tanpa menyebutkan namanya. Karena ia merupakan rangkaian dari sebuah

matan maka disebut dengan mubham pada matan. Ulama berpandangan bahwa

mubham pada matan tidak berpengaruh pada kualitas periwayatan. Hal ini berbeda

apabila mubham terletak pada sanad.169 Karenanya kemubhaman tersebut tidak

mempengaruhi kualitas periwayatan.

Dengan kemursalan dan kecacatan periwayatnya maka dapat disimpulkan

bahwa sanad hadis tersebut daif dan tidak dapat dilanjutkan pada penelitian matan.

168Ibn Kas\i>r, op. cit., juz 1, h. 157-158.
169Ulama membagi mubham pada dua jenis, yakni: mubham pada matan dan mubham pada

sanad. Mubham pada matan tidak mempengaruhi kualitas periwayatan sedang mubham pada sanad
terbagi lagi menjadi dua, yakni mubham sahabat dan mubham selain sahabat. Untuk mubham
sahabat, kemubhaman periwayatnya tidak mempengaruhi kualitas periwayatan karena seluruh
sahabat dinilai ‘a>dil sedang mubham selain sahabat menyebabkan sanadnya bernilai daif karena tidak
diketahuinya kepribadian periwayat terkait ke‘ada>lahan dan ked}a>bit }annya. Lihat, Abu> Zur‘ah Ah}mad
ibn ‘Abd al-Rah}i>m al-‘Ira>qi>, al-Mustafa>d min Mubhama>t al-Matan wa al-Isna>d, ditah}qi>q oleh ‘Abd al-
Rah}ma>n ‘Abd al-H{ami>d al-Birr, juz 1 (Jeddah: Da>r al-Wafa>, 1994/1414), h. 16-19.
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h. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai

(Hadis Asal Mula Khuluk)

Sebagaimana hadis sebelum, hadis ini dikutip al-T{abari> dalam rangka

menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 229. Hadis riwayat Ibn ‘Abba>s ini berbicara tentang

asal mula khuluk dalam Islam. Teks hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahras dengan kata

‘al-khulu’ dan ‘al-h}adi>qah’ maka diperoleh informasi sejumlah kitab yang memuat

hadis semakna dengan riwayat al-T{abari> tersebut, yakni:

a) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 1 hadis pada kitab al-T{ala>q, no. bab 12.

b) Sunan Ibn Ma>jah, 1 hadis pada kitab al-T{ala>q, no. bab 22.

c) Sunan Abu> Da>ud, 1 hadis pada kitab al-T{ala>q, no. bab 18.

d) Sunan al-Nasa>’i>, 1 hadis kitab al-T{ala>q, no. bab 34170

Pelacakan selanjutnya menggunakan CD Program al-Maktabah al-Sya>milah

melalui nama pelaku yang terlibat dalam kasus khuluk yakni H{abi>bah binti Sahl dan

S|a>bit ibn Qais. Hasil pelacakan menunjukkan bahwa hadis tersebut terdapat dalam:

a) Muwat}t}a Ma>lik, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> al-Khulu’.,

no. bab 11.

b) Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 1 hadis dalam Musnad al-Qaba>’il bab H{adi>s\

H{abi>bah binti Sahl, no. 27444.

c) Sunan al-Da>rimi>, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q bab fi> al-Khulu‘, no. bab 7.

Al-T{abari> sendiri meriwayatkan satu jalur sanad. Dengan demikian,

setidaknya ada 8 jalur sanad yang termuat dalam 7 kitab hadis. Untuk mendapatkan

170A.J.Wensich, op. cit., juz 1, h. 437.
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gambaran yang jelas mengenai keseluruhan jalur periwayatan, para periwayat dan

metode yang mereka gunakan dalam meriwayatkan hadis, berikut adalah gambar

skema sanad. (Gambar skema sanad terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema sanad, diketahui bahwa hadis tersebut setidaknya

diriwayatkan oleh dua sahabat yakni, Ibn ‘Abba>s dan H{abi>bah binti Sahl. Kenyataan

ini menunjukkan bahwa hadis tersebut memiliki sya>hid. Di tingkat ta>bi‘i>n, selain

‘Ikrimah, hadis tersebut juga diriwayatkan ‘Amrah binti ‘Abd al-Rah}ma>n yang

menjadi muta>bi‘ untuk ‘Ikrimah. Dengan jalur sanad demikian, riwayat tersebut

dapat dikategorikan sebagai hadis ‘azi>z.

Hadis tersebut diriwayatkan dengan beragam bentuk periwayatan yakni

h}addas\ana>, qara’a ‘ala>, ‘an, dan qa>la.

3) Kritik Sanad

Jalur sanad al-T{abari> tersebut diriwayatkan melalui tujuh periwayat. Mereka

adalah al-T{abari>, Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la>, Al-Mu‘tamir ibn Sulaima>n, Fud}ail,

Abu> H{ari>z, ‘Ikrimah dan Ibn ‘Abba>s. Berikut uraian mengenai biografi masing-

masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Diantara gurunya

adalah Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la>.171

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa al-T{abari> dinilai sebagai

periwayat s\iqah sehingga pernyataannya telah menerima dari Muh}ammad ibn ‘Abd

171Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 268.
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al-A‘la> dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai

bersambung.

b) Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la> al-S{an‘a>ni> al-Qaysi>, Abu>

‘Abdulla>h al-Bas}ri>. Ia wafat tahun 245 H dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r

atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.172

Diantara gurunya adalah Mu‘tamir ibn Sulaima>n sedang diantara muridnya

Muslim, Abu> Da>ud, al-Tirmiz\i>, al-Nasa>’i>, Ibn Ma>jah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Abu> Zur‘ah dan Abu> H{a>tim mengatakan s\iqah; Ibn

H{ibba>n memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya; al-Nasa>’i>: la> ba’sa bih.173

Seluruh kritikus menilainya s\iqah sehingga pengakuannya telah menerima

dari al-Mu‘tamir ibn Sulaima>n dengan cara mendengar langsung yakni h}addas\ana>

dapat diterima dan riwayatnya bersambung.

c) Al-Mu‘tamir ibn Sulaima>n

Nama lengkapnya Mu‘tamir ibn Sulaima>n ibn T{arkha>n al-Taymi>, Abu>

Muh}ammad al-Bas}ri>. Lahir tahun 100 H dan wafat tahun 187 H. Ia adalah tokoh

generasi kesembilan (s}ugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.174

Diantara gurunya adalah Fud}ail ibn Maysarah, sedang diantara muridnya

adalah al-S|auri>, Ibn Muba>rak, ‘Abd al-Razza>q dan lainnya. Penilaian para kritikus.

Ibn Ma‘i>n menilai s\iqah; Abu> H{a>tim: s\iqah s}adu>q; Ibn Sa‘ad: s\iqah; Ibn Khira>sy:

s}adu>q yukht}i’ min h}ifz}ih, s\iqah min kita>bih; al-‘Ijli>: B{as}ri> s\iqah.175

172Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 425.
173Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 621. Al-Mizzi>, op. cit., juz 25, h. 581.
174Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 471.
175Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 117. Al-Mizzi, op. cit., juz 28, h. 250.
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Seluruh kritikus menilai positif al-Mu‘tamir ibn Sulaima>n dengan kata s\iqah

dan tidak seorang pun yang mencacatkannya. Karenanya, pengakuannya telah

menerima dari Fud}ail dengan cara langsung atau al-qira>’ah ‘ala> al-syaikh dapat

diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

d) Fud}ail

Nama lengkapnya Fud}ail ibn Maysarah al-Azdi> al-‘Uqayli, Abu> Mu‘a>z\ al-

Bas}ri>. Ia termasuk generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s}adu>q.176

Diantara gurunya adalah Abu> H{ari>z, sedang diantara muridnya adalah

Mu‘tamir ibn Sulaima>n, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad menilai laisa bihi ba’s; Ibn Ma‘i>n: s\iqah; Abu>

H{a>tim: syaikh s}a>lih} al-h}adi>s\; al-Nasa>’i>: la> ba’sa bih; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab

S|iqa>tnya.177

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l Fud}ail dan tidak seorang pun yang

mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu> H{ari>z meski

dengan cara ‘an‘anah (‘an) dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

e) Abu> H{ari>z

Nama lengkapnya ‘Abdulla>h ibn al-H{usain al-Azdi>, Abu> H{ari>z al-Bas}ri>. Ia

termasuk generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra >) dan dinilai s}adu>q yukht}i’.178

Diantara gurunya adalah ‘Ikrimah, sedang muridnya diantaranya al-Fud}ail

ibn Maysarah, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad menilai munkir al-h}adi>s\; Ibn Ma‘i>n: Bas}ri>

s\iqah, kadang ia menilai daif; Abu> Zur‘ah: s\iqah; Abu> H{a>tim: h}asan al-h}adi>s\, laisa bi

176Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 384.
177Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 402. Al-Mizzi>, op. cit., juz 23, h. 310.
178Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 243.
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munkir al-h}adi>s\, yuktab h}adi>s\uh; Abu> Da>ud: laisa h}adi>s\uh bi> syay; al-Nasa>’i>: daif,

laisa bi> al-quwa>; al-Da>ruqut}ni>: yu‘tabar bih.179

Para kritikus berselisih pendapat dalam menilai Abu> H{ari>z. Sebagian menilai

ta‘di>l namun sebagian lain menjarh}nya. Ibn Ma‘i>n, Abu> H{a>tim dan al-Nasa>’i> yang

semuanya dikenal ketat dalam menta‘di>lkan seseorang, memberi penilaian berbeda

yakni s\iqah, hasan dan daif. Sedang Ah}mad, yang dinilai moderat dalam memberikan

kritikan, menilainya munkir. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kritikan

terhadap Abu> H{ari>z ditujukan pada ked}a>bit}annya. Selama ditemukan jalur sanad lain

yang kuat maka hal tersebut dapat menghilangkan keraguan akan riwayat Abu> H{ari>z

dan dapat mengangkat kualitas hadisnya. Dari jalur Ibn Ma>jah, hadis tersebut juga

diterima Qata>dah ibn Di‘a>mah dari ‘Ikrimah. Qata>dah sendiri dinilai Ibn H{ajar

sebagai periwayat s\iqah s\abat.180 Dengan demikian jalur sanad Abu> H{ari>z diperkuat

dari jalur sanad lain sehingga riwayatnya dapat dinilai bersambung.

f) ‘Ikrimah

Nama lengkapnya ‘Ikrimah ibn Kha>lid ibn al-‘A<s} ibn Hisya>m ibn al-Mugi>rah

ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ibn Makhzu>m al-Qurasy. Ia termasuk generasi ketiga

(ta>bi‘i>n wust}a >) dan dinilai s\iqah.181

Diantara gurunya adalah Ibn ‘Abba>s, sedang diantara muridnya adalah

Ayyu>b, Ibn Juraij, Qata>dah, Ibn Ish}a>q dan lainnya. Penilaian para kritikus. Ibn

Ma’i>n, Abu> Zur’ah dan al-Nasa>’i> menilainya s\iqah; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab

S|iqa>tnya; al-Bukha>ri>: munkir al-h}adi>s\; Ibn Sa‘ad: s\iqah.182

179Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 321. Al-Mizzi>, op. cit., juz 14, h. 420.
180Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 389.
181Ibid., h. 336.
182Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, 131. Al-Mizzi>, op. cit., juz 20, h. 249.
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Seluruh kritikus menilai s\iqah ‘Ikrimah kecuali al-Bukha>ri> yang menilainya

munkir al-h}adi>s\. Kritikan al-Bukha>ri> tersebut diarahkan pada kekurangd}a>bit}an

periwayatnya. Selain itu, tidak terdapat kritikus yang mencacatkannya. Karenanya,

pernyataannya telah menerima dari Ibn ‘Abba>s dapat diterima dan riwayatnya

dinyatakan bersambung.

g) Ibn ‘Abba>s

Nama lengkapnya ‘Abdulla>h ibn ‘Abba>s ibn ‘Abd al-Mut}allib al-Ha>syimi>,

anak paman Nabi saw. Ia wafat tahun 68 H di T{a>if dan dikenal dengan sebutan

tarjuma>n al-qur’a>n. Ia salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.183

Diantara gurunya adalah Nabi saw., ayahnya (‘Abba>s ibn ‘Abd al-Mut}allib),

ibunya (Umm al-Fad}l), sedang diantara muridnya adalah ‘Ikrimah, dan lainnya.184

Ibn ‘Abba>s seorang sahabat yang terkenal ke‘ada>lahannya. Ia memiliki

banyak kemuliaan terutama pemahamannya yang luas akan kandungan Alquran.

Sehingga pernyataannya telah menerima hadis dari Nabi saw. tidak diragukan lagi.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa riwayat ini bersambung kepada Nabi saw.

Uraian di atas menunjukkan bahwa mayoritas periwayat jalur sanad al-T{abari>

dinilai s\iqah oleh para kritikus. Hanya seorang yang diperselisihkan kes\iqahannya

yakni Abu> H{ari>z. Ada yang menta‘di>lnya namun sebagian lain mentajri>h}nya.

Ah}mad, misalnya, menilai munkir al-h}adi>s\; Ibn Ma‘i>n dan Abu> Zur‘ah menilainya

s\iqah. Sementara Abu> H{a>tim, al-Nasa>’i>, al-Da>ruqut}ni>, masing-masing menilainya

h}asan, laisa bi> al-quwa>; yu‘tabar bih.

183Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 251.
184Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 364.
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Hadis munkar, sebagaimana penilaian Ah}mad, lebih disebabkan kelemahan

hafalan periwayatnya. Begitu halnya kritik yang dikemukakan oleh Abu> H{a>tim, al-

Nasa>’i>, al-Da>ruqut}ni>, semuanya terkait dengan ked}a>bit}an periwayat dan bukan pada

ke‘ada>lahannya. Karenanya, Ibn H{ajar memberikan penilaian yang cukup jelas dan

ringkas untuk Abu> H{ari>z yakni s}adu>q yukht}i. Namun hadis ini diriwayatkan melalui

banyak jalur periwayatan. Setidaknya, ada tujuh mukharrij yang juga meriwayatkan

hadis tersebut termasuk diantaranya jalur al-Bukha>ri>. Disamping itu, selain Abu>

H{ari>z, hadis tersebut juga diterima Qata>dah dan Kha>lid ibn H{az\a>. Qata>dah sendiri

dinilai sebagai periwayat s\iqah s\abat.185 Kes\iqahannya memperkuat jalur

periwayatan Abu> H{ari>z. Dengan kekurangd}a>bit }an salah seorang periwayatnya maka

jalur sanad al-T{abari> tersebut dinilai hasan. Namun sanad tersebut dapat meningkat

derajatnya dengan bantuan dari jalur sanad lain yang s\iqah sehingga menjadi sahih li

gairih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad di atas menunjukkan bahwa jalur sanad al-T{abari> tersebut

berkualitas sahih li gairih. Kajian selanjutnya menganalisis susunan redaksi matan

semakna dan analisis kandungan matan.

Setelah mencermati seluruh redaksi matan dapat diketahui bahwa hadis

tersebut diriwayatkan secara maknawi karenanya setiap matan memiliki redaksi

berbeda bila dibandingkan dengan matan lainnya. Dalam beberapa hal, perbedaan

tersebut nampak beragam dan mencolok. Hal ini barangkali disebabkan karakter

hadis tersebut yang berbentuk fi‘li> (perbuatan) dan bukan qauli> (perkataan) sehingga

dimungkinkan adanya perbedaan.

185Mengenai penilaian ulama tentang Qata>dah dapat dilihat pada halaman 301.
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Dalam matan al-T{abari>, misalnya, penjelasan bahwa kasus ini terkait

peristiwa khuluk pertama dalam Islam, tidak terdapat pada matan dari seluruh jalur

sanad. Selain itu, riwayat al-T{abari> hanya menyebut pelakunya adalah saudara

perempuan ‘Abdulla>h ibn Ubay. Sedang riwayat Ah}mad, Abu> Da>ud, al-Nasa>’i>,

Ma>lik dan al-Da>rimi> menyebutkan bahwa pelakunya adalah H{abi>bah binti Sahl dan

suaminya S|a>bit ibn Qais. Redaksi lainnya yang berbeda adalah apa yang menjadi

alasan khuluk tersebut. Dalam riwayat al-T{abari>, perempuan yang mengadu tersebut

mengatakan: ‘ َأَشدُُّهمْ ُهوَ فَِإَذا،ِعدَّةٍ ِيف أَقْـَبلَ فـَرَأَيـُْتهُ اْخلَِباءِ َجاِنبَ َرفـَْعتُ ِإينِّ أَبًَداَشْيءٌ َوَرْأَسهُ َرْأِسيَجيَْمعُ الَ 
َوْجًهاَوأَقْـَبُحُهمْ ،قَاَمةً َوأَْقَصُرُهمْ ،َسَواًدا ’, Sedang riwayat dari jalur sanad al-Da>rimi>,

menyebutkan: ‘ ثَاِبتٌ َوالَ أَنَاالَ .... َضَربـََهاثَابًِتاأَنَّ  ’. Redaksi yang memiliki kesamaan dengan

potongan matan di atas adalah riwayat Ma>lik dari Yah}ya>, al-Nasa>’i>, Abu> Da>ud dan

Ah}mad ibn H{anbal. Seluruh redaksi jalur sanad tersebut menyatakan: ‘ ْبنُ ثَاِبتُ َوَال أَنَاَال 
‘ tanpa didahului dengan kata ’قـَْيسٍ  َضَربـََهاثَابًِتاَأنَّ  ’.

Jalur sanad lainnya yang memiliki redaksi berbeda dari seluruh teks di atas

adalah riwayat al-Bukha>ri> dan Ibn Ma>jah. Redaksi dua jalur sanad identik namun

tetap berbeda. Redaksi al-Bukha>ri> berbunyi: ‘ ِيف اْلُكْفرَ َأْكَرهُ َوَلِكينِّ ِدينٍ َوَال ُخُلقٍ ِيف َعَلْيهِ أَْعِتبُ َما
ْسَالمِ  :sedang Ibn Ma>jah menyatakan ,’اْإلِ ‘ َأْكَرهُ َوَلِكينِّ ،ُخُلقٍ َوالَ ،ِدينٍ ِيف ثَاِبتٍ َعَلىأَْعِتبُ َماَواللَّهِ 

بـُْغًضاأُِطيُقهُ الَ ،اِإلْسَالمِ ِيف ُكْفرَ الْ  ’.

Selain terkait dengan alasan yang diajukan H{abi>bah untuk menuntut khuluk

suaminya, redaksi hadis tersebut juga mengungkapkan perintah Nabi saw. untuk

mengembalikan seluruh mahar yang diberikan suami berupa kebun. Perintah Nabi

tersebut dapat ditemukan pada matan al-Bukha>ri>, Ibn Ma>jah dan al-T{abari>. Sedang

matan dari jalur al-Da>rimi>, Ma>lik, al-Nasa>’i>, Abu> Da>ud, dan Ah}mad ibn H{anbal

memuat pernyataan H{abi>bah bahwa apa yang diberikan adalah miliknya meski
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akhirnya Nabi tetap memerintahkan pada suami untuk mengambil sebagian dari

maharnya. Berikut ini adalah redaksi dari jalur al-Da>rimi> dan lainnya yang berbunyi:

‘ َهاُخذْ : " لِثَاِبتٍ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ ِعْنِديأَْعطَاِين َماُكلُّ اِهللا،َرُسولَ يَا: َحِبيَبةُ قَاَلتْ  َهاَفَأَخذَ ِمنـْ "ِمنـْ ’

Sedang redaksi al-T{abari> dan yang identik dengannya berbunyi:

.نـََعمْ : قَاَلتْ ؟تـَُقوِلنيَ َما: قَالَ َحِديَقِيت َعَليَّ ردَّتفَإنَحِديَقةً َماِيل أَْفَضلَ أَْعطَْيتُـَهاِإينِّ اللَّهِ لَ َرُسو يَا: َزْوُجَهاقَالَ 
Adapun redaksi Ibn Ma>jah dan al-Bukha>ri>, menyatakan:

َهايَْأُخذَ أَنْ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ ُسولُ رَ فََأَمرَهُ ،نـََعمْ : قَاَلتْ ؟َحِديَقَتهُ َعَلْيهِ أَتـَُردِّينَ  يـَْزَدادَ َوالَ ،َحِديَقَتهُ ِمنـْ
Berdasarkan perbandingan matan di atas dapat diketahui bahwa redaksi

matan al-T{abari> berbeda dari seluruh redaksi dari jalur sanad lainnya namun secara

makna tidak terdapat perbedaan. Munculnya perbedaan karena memang matan

tersebut diriwayatkan secara maknawi. Riwayat maknawi ditoleransi sejauh

kandungannya tidak saling bertentangan. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa matan al-T{abari> tidak berbeda secara maknawi dengan matan lainnya.

Analisis selanjutnya terkait dengan kandungan matan hadis. Dalam hal ini,

apakah kandungan hadis tersebut bertentangan dengan dalil yang lebih kuat?

Alquran tidak menjelaskan secara tegas aturan dan ketentuan mengenai

khuluk. Khuluk adalah tuntutan cerai yang dilayangkan isteri kepada suami karena

terdapat beberapa kekurangan pada suami yang tidak disukai isteri. Dalam keadaan

demikian, isteri dapat menuntut cerai namun dengan syarat ia mengembalikan mahar

yang telah diberikan suami.186 Menurut para mufassir, ayat yang mengandung makna

khuluk terdapat dalam potongan Q.S. al-Baqarah/2: 229, yang berbunyi:

…بِهِ افْـَتَدتْ ِفيَماَعَلْيِهماُجناحَ َفالاللَّهِ ُحُدودَ يُِقيماَأالَّ ِخْفُتمْ فَِإنْ …

186Lihat,  al-Sayyid Sa>biq, op. cit., juz 2, h. 191.
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Terjemahannya:

…Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak mampu
menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran
yang (harus) diberikan (oleh isteri) untuk menebus dirinya…187

Dalam tafsir Jala>lain disebutkan bahwa makna ‘fi> ma> iftadat bih’ adalah

isteri menebus dirinya dengan sejumlah harta agar suami menceraikannya. Suami

tidak berdosa mengambil harta tersebut, demikian pula isteri tidak berdosa bila ia

mengeluarkan sejumlah hartanya. Potongan ayat sebelumnya mengisyaratkan alasan

diperbolehkannya khuluk, yakni: ‘an yakha>fa alla> yuqi>ma h}udu>d Alla>h’. Ayat

tersebut dimakna dengan ‘masing-masing tidak memberikan hak pasangannya’. 188

Termasuk dalam kategori ini, menurut al-Qurt}ubi>, adalah isteri mengabaikan apa

yang menjadi hak suami dan tidak mentaatinya. Dalam hal ini, apabila suami

memperlakukan isteri dengan baik dan tidak mencelakainya, perceraian tersebut juga

bukan kehendaknya namun atas keinginan isteri maka ia boleh mengambil apa yang

diberikan isteri sebagai tebusan.189

Sebaliknya, jika tuntutan cerai datang dari suami maka ia dilarang untuk

mengambil harta isterinya. Larangan tersebut juga terdapat dalam berbagai ayat,

diantaranya Q.S. al-Nisa>’/4: 20, menyatakan:

مُِّبيناً َوِإْمثاً بـُْهَتاناً أَتَْأُخُذونَهُ َشْيًئاِمْنهُ تَْأُخُذواْ َفالَ ِقنطَارًاِإْحَداُهنَّ َوآتـَْيُتمْ َزْوجٍ مََّكانَ َزْوجٍ اْسِتْبَدالَ أََردمتُُّ َوِإنْ 
Terjemahannya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu
telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka
janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan
mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan
(menanggung) dosa yang nyata ?190

187Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
188Jala>l al-Di>n al-Mah}alli> dan Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, op. cit., h. 37.
189Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 77-78.
190Departemen Agama RI, op. cit., h. 82.
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Hadis di atas menurut jumhur ulama menjadi dasar hukum adanya khuluk

dalam Islam. Dengan adanya khuluk menunjukkan bahwa Islam memberi hak yang

sama pada isteri dalam hal menentukan kelangsungan hidup berumah tangga.

Dengan demikian, matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil lain yang

lebih kuat, yakni Alquran, hadis dan logika akal sehat. Apabila analisis sanad

digabungkan dengan kajian matan maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut

berkualitas sahih li gairih.

i. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai

(Hadis: Isteri yang Menuntut Cerai Suami Disebut Munafik)

Masih dalam kerangka menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 229, al-T{abari>

menggunakan hadis yang disandarkan kepada ‘A<mir al-Juhni>, yang menyatakan

bahwa isteri yang menuntut cerai suami tanpa alasan disebut munafiq. Redaksi

selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahras dengan

menggunakan kata ‘al-mukhtali‘a>t’ dan ‘al-muntazi‘a>t’, diperoleh informasi bahwa

hadis semakna dengan riwayat al-T{abari> tersebut juga terdapat dalam kitab berikut:

a) Sunan al-Nasa>’i>, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> al-Khulu‘,

no. bab 34.

b) Sunan al-Tirmiz\i>, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q bab al-Mukhtali‘a>t, bab 11.

c) Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 1 hadis pada Musnad al-Mukas\s\iri>n min al-

S{ah}a>bah, bab Musnad Abu> Hurairah.191

191A.J. Wensich, op. cit., juz 2, h. 63.
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Berdasarkan data di atas, terdapat 3 jalur sanad dalam 3 kitab hadis terkait

hadis yang semakna dengan al-T{abari>. Al-T{abari> sendiri meriwayatkan 2 jalur sanad,

sehingga keseluruhan sanadnya berjumlah 5 jalur sanad. Untuk mengetahui lebih

jelas mengenai jalur sanad tersebut berikut adalah gambar skema keseluruhan sanad

hadisnya. (Gambar skema sanad ada pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema sanad diketahui bahwa hadis al-T{abari> memiliki

dua orang sya>hid yakni Abu> Hurairah dan S|auba>n. Di tingkat ta>bi‘i>n, jalur sanad

hadis tersebut juga memiliki seorang muta>bi‘ yakni Abu> Idri>s. Dengan demikian,

hadis tersebut memiliki dukungan sanad yang kuat baik di tingkat sahabat maupun

ta>bi‘i>n. Dari segi jumlah periwayat, dimana pada tiap t}abaqahnya terdiri dari tiga

periwayat maka dapat dinyatakan bahwa riwayat tersebut berstatus masyhu>r. Ada

dua metode periwayatan yang digunakan, yakni: al-sama>‘ dengan lafal h}addas\ana >

dan periwayatan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Jalur sanad al-T{abari> tersebut diriwayatkan melalui delapan periwayat mulai

periwayat pertama hingga mukharrij. Para periwayat tersebut adalah al-T{abari>, Abu>

Kuraib , H{afs} ibn Basyar, Qais ibn al-Rabi>‘, Asy‘as\ ibn Sawwa>r, al-H{asan, S|a>bit ibn

Yazi>d dan ‘Uqbah ibn ‘A<mir al-Juhani>. Berikut biografi masing-masing periwayat

dan penilaian para kritikus hadis.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Diantara gurunya
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adalah Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala>.192

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, al-T{abari> termasuk periwayat yang

dinilai s\iqah oleh para kritikus. Karenanya, pengakuannya telah menerima hadis dari

Abu> Kuraib dengan metode periwayatan secara langsung (h}addas\ana>) dapat

dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Abu> Kuraib

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn al-‘Ala> ibn Kuraib al-Hamda>ni>, Abu>

Kuraib al-Ku>fi> al-H{a>fiz}. Ia wafat tahun 248 H dan merupakan generasi kesepuluh

(kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah h}a>fiz }.193

Diantara gurunya adalah ‘Abdulla>h ibn Idri>s, H{afs} ibn Giya>s\, dan lainnya.

Diantara muridnya adalah al-Jama>‘ah, al-Nasa>’i>, Ah}mad ibn H{anbal dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Abi> H{a>tim menilai s}adu>q; al-Nasa>’i>: la> ba’sa bih;

Marrah: s\iqah; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya; Maslamah: Ku>fiy s\iqah.194

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l Abu> Kuraib dan tidak seorang pun yang

mentajri>h}nya. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari H{afs} ibn Basyar

dengan lafal h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

c) H{afs} ibn Bisyr

Namanya adalah H{afs} ibn Bisyr. Sejauh pelacakan dalam berbagai kitab rija>l

hanya Ibn Abi> H{a>tim yang menyebutkan nama H{afs} dalam kitab al-Jarh} wa al-

Ta‘di>lnya dan memberikan informasi sebatas nama guru dan murid. Gurunya adalah

Ya‘qu>b dan muridnya Abu> Kuraib.195 Selain itu, kitab tersebut tidak memberikan

192Al-Z|ahabi>, Siyar., juz 14, h. 268.
193Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 435.
194Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 667.  Al-Mizzi>, op. cit., juz 26, h. 243.
195Ibn Abi> H{a>tim, op. cit., juz 3, h. 170.
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informasi apa pun terutama mengenai penilaian akan kes\iqahannya. Sejauh yang

penulis telusuri dalam berbagai kitab rija>l, biografi dan informasi H{afs} ibn Bisyr

juga tidak ditemukan.196 Ketiadaan informasi mengenai ke‘ada>lahan periwayat

menjadikannya berstatus majhu>l. Periwayat majhu>l yang riwayatnya hanya

diriwayatkan seorang periwayat disebut majhu>l ‘ain. Dalam kasus ini, periwayatan

H{afs} hanya diterima Abu> Kuraib karenanya ia nilai majhu>l ‘ain. Periwayat demikian

tidak diterima riwayatnya.197 Namun demikian, selain periwayat H{afs}, dari jalur al-

Tirmiz\i> riwayat tersebut juga diterima Abu> Kuraib dari Muza>h}im ibn Z|awwa>d.

Muza>h}im dinilai al-Nasa>’i> la> ba’sa bih dan Abu> H{a>tim yuktab h}adi>s\uh wa la>

yuh}taj.198 Selain jalur al-Tirmiz\i>, hadis tersebut juga diriwayatkan melalui dua

mukharrij lain yang berbeda jalur sanadnya, yakni Ah}mad ibn H{anbal dan al-Nasa>’i>.

Riwayat jalur sanad lain dapat memperkuat dan mengangkat derajat jalur riwayat

yang lemah. Sementara itu, jalur riwayat al-Tirmiz\i> dan al-Nasa>’i> dinilai sahih oleh

al-Alba>ni>.199 Dengan adanya dukungan dari jalur sanad lain maka pengakuannya

menerima dari Qais dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya

dinilai bersambung.

196Penulis telah melakukan pelacakan ke berbagai kitab rija>l namun tidak ditemukan
informasi periwayat dimaksud. Diantara kitab yang dilacak adalah al-Z|ahabi>, al-Ka>syif, juz 1, 340.
Muh}ammad ibn ‘Amr ibn Mu>sa> ibn H{amma>d al-‘Uqaili>, Kita>b al-D{u‘afa>, ditah}qi>q oleh H{amdi> ibn
‘Abd al-Maji>d, juz 1 (Riya>d}: Da>r al-Sami>’i>, 2000/1420), h. 226. Muh}ammad ibn H{ibba>n ibn Ah}mad
ibn Abu> H{a>tim al-Tami>mi> al-Basti>, Kita>b al-S|iqa>t (Hind: H{aidar A<ba>d, 1978/1398). ‘Ala> al-Di>n
Muglat}a>yi, Ikma>l Tahz\i>b al-Kama>l fi> Asma>’ al-Rija>l, ditah}qi>q oleh ‘A<dil ibn Muh}ammad dan Usa>mah
ibn Ibra>hi>m, (Kairo: al-Faru>q al-H{adi>s\iyyah, 2001/1422). Ibn H{ajar al-‘Asqala>ni>, Lisa>n, op. cit. Al-
Z|ahabi>, Siyar, op. cit. Al-H{usaini, Kita>b al-Taz\kirah, op. cit. Al-Mizzi>, Tahz\i>b, op. cit. Ibn al-Jauzi>,
al-D{u‘afa>, op. cit. Ah}mad ibn ‘At}iyyah al-Waki>l, Nas\l al-Naba>l, op. cit.

197Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, op. cit., h. 92. Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Tadri>b al-Ra>wi> fi> Syarh} Taqri>b
al-Nawawi>, ditah}qi>q oleh Abu> Qutaibah, juz 1 (Cet. II; Riya>d}: Maktabah al-Kaus\ar, 1415), h. 373.

198Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 54.
199Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n Ah}mad ibn Syu‘aib ibn ‘Ali> al-Nasa>’i>, al-Mujtaba> min al-Sunan

atau Sunan al-Nasa>’i>, (Riya>d}: Bait al-Afka>r al-Dauliyyah, t.th.), h. 365. Lihat, al-Tirmiz\i>, op. cit., h.
282.
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d) Qais ibn al-Rabi>‘

Nama lengkapnya Qais ibn al-Rabi>‘ al-Asadi>, Abu> Muh}ammad al-Ku>fi>. Ia

wafat tahun 165 H. Ia berada pada t}abaqah ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan

dinilai s}adu>q namun mulai lupa pada masa tuanya.200

Diantara gurunya adalah Abu> Ish}a>q al-Sabi>‘i>, al-A‘masy, dan lainnya. Sedang

muridnya diantaranya Syu’bah, al-S|auri>, Abu> Mu‘a>wiyah, Waki>‘ dan lainnya.

Penilaian para kritikus. ‘Affa>n, al-S|auri> dan Syu‘bah menilainya s\iqah; Abu>

al-Wali>d menyatakan s\iqah dan h}asan al-h}adi>s\; Abu> H{a>tim: yutakallamu fi>h; Ibn

‘Ammar: ‘a>lim bi al-h}adi>s\; Ah}mad: rawa> ah}a>di>s\ munkarah; al-Bukha>ri> yud}aiffuh; Ibn

Ma‘i>n: laisa bi syay, daif, la> yuktab h}adi>s\uh; al-Ju>zaja>ni>: sa>qit; Abu> Zur‘ah: layyin;

Abu> Syaibah: s}adu>q, kita>buh s}a>lih}, radi>’ al-h}ifz}, mud}t}arib, kas\i>r al-khat}a’, d}a‘i>f fi>

riwa>yatih; al-Nasa>’i>: laisa bi s\iqah, matru>k al-h}adi>s\; Ah}mad: yatasyayya‘ wa yukhti’

fi> al-h}adi>s\; Ibn Sa‘ad: kas\i>r al-h}adi>s\, d}a‘i>f; al-‘Ijli>: al-na>s yud}a‘iffu>nah; al-Da>ruqut}ni>:

d}a‘i>f al-h}adi>s\; Abu> Syaibah: s}adu>q, h}adi>s\uh mud}t}arib.201

Ulama berselisih pendapat dalam menilai Qais ibn al-Rabi>‘. Ada yang

menta‘di>lnya dan tidak sedikit pula menjarh}nya. Al-S|auri>, Syu‘bah dan lainnya,

misalnya, menta‘di>lkannya. Sedang Ibn Ma‘i>n dan al-Nasa>’i>, yang dikenal sebagai

kritikus ketat dan Ah}mad, yang dikenal moderat, mendaifkannya. Kedaifan Qais

lebih terletak pada ketidakd}a>bit}annya. Hal ini dapat dilihat dari ungkapan kritikan

para kritikus yang mayoritasnya menyatakan munkar, radi>’ al-h}ifz}, mud}t}arib, kas\i>r

al-khat}a’, yukht}i’, mud}t}arib. Ungkapan tersebut menunjukkan ketidakakuratan

200Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 392.
201Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 447. Al-Mizzi>, op. cit., juz 24, h. 25.
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periwayatnya dalam meriwayatkan hadis namun ia tetap dinilai ‘a>dil. Karenanya,

Ibn H{ajar menilainya s}adu>q tagayyar.

e) Asy‘as\ ibn Sawwa>r

Nama lengkapnya Asy‘as\ ibn Sawwa>r al-Kindi> al-Najja>r al-Ku>fi>. Ia wafat

tahun 136 H. Ia termasuk generasi keenam dan dinilai daif.202

Diantara gurunya adalah al-H{asan al-Bas}ri>, sedang diantara muridnya adalah

Syu‘bah, al-S|auri>, Husyaim, Ma‘mar dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Marrah menilainya daif; Ibn al-Dauraqi>: s\iqah; Abu>

Zur‘ah: layyin; al-Nasa>’i> dan al-Da>ruqut}ni>: daif; Ibn H{ibba>n: fa>hisy al-khat}a’; Ibn

Sa‘ad: d}a‘i>f fi> h}adi>s\ih; al-‘Ijli>: d}a‘i>f yuktab h}adi>s\uh; Marrah: la> ba’sa bih, wa laisa bi

al-quwa>; Ibn Sya>hi>n: s}adu>q; Bunda>r: laisa bi s\iqah.203

Mayoritas kritikus menilai Asy‘as\ ibn Sawwa>r sebagai periwayat daif. Hanya

Ibn al-Dauraqi> dan Ibn Sya>hi>n menta‘di>lkannya. Kedaifannya terletak pada

ketidakd}a>bit}an periwayat. Namun demikian, selain Asy‘as\ ibn Sawwa>r yang

menerima hadis tersebut dari al-H{asan al-Bas}ri>, dari jalur al-Nasa>’i> dan Ah}mad ibn

H{anbal riwayat tersebut juga diterima Ayyu>b ibn Abi> Tami>mah al-Sakhtiya>n dari

guru yang sama. Ayyu>b sendiri dinilai s\iqah oleh banyak kritikus. Ibn Abi>

Khais\amah menilai s\iqah, Ibn Sa‘ad dan al-Nasa>’i> menilai s\iqah s\abat.204 Dengan

adanya periwayat s\iqah dari jalur sanad lain maka pernyataan Asy‘as\ ibn Sawwa>r

yang menerima dari al-H{asan al-Bas}ri> dengan metode ‘an menjadi kuat dan

karenanya diyakini ketersambungannya sanadnya.

202Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 52.
203Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 178. Al-Mizzi>, op. cit., juz 3, h. 264.
204Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 201. Idem, Taqri>b, h. 57. Al-Mizzi>, op. cit., juz 3, h. 457.
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f) Al-H{asan

Nama lengkapnya al-H{asan ibn Abi> al-H{asan, Yasa>r al-Bas}ri>, Abu> Sa‘i>d. Ia

wafat tahun 110 H. Ia merupakan pemuka ulama t}abaqah ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) yang

dinilai s\iqah, faqi>h, fa>d}il, masyu>r namun sering mengirsalkan dan mentadli>s hadis.205

Diantara gurunya adalah Ubay ibn Ka‘ab, ‘Umar ibn Khat}t}a>b, dan lainnya.

Sedang muridnya adalah H{umaid al-T{awi>l, Qata>dah, ‘At}a> ibn al-Sa>ib dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Anas ibn Ma>lik menyatakan h}afiz}a wa nasiya (ia

hafal namun juga kadang lupa); Sulaima>n al-Taimi>: Syaikh ahl Bas}rah; Ibn Sa‘ad:

‘a>lim, faqi>h, s\iqah, ma’mu>n; al-‘Ijli>: Ta>bi‘i> s\iqah, rajul s}a>lih} s}a>h}ib sunnah.206

Riwayat yang disandarkan kepadanya dan ia terima langsung dari gurunya maka

berkualitas baik dan dijadikan hujah. Sedang hadis yang ia mursalkan tidak dapat

dijadikan hujah. Ibn H{ibba>n menyatakan bahwa ia termasuk di kalangan ta>bi‘i>n yang

menguasai Alquran, fikih dan sastra dan termasuk ahli ibadah dan zuhud di

Basrah.207 Ia dikenal sebagai periwayat yang sering melakukan tadli>s.208

Seluruh kritikus memuji al-H{asan al-Bas}ri> dengan pujian yang tinggi.

Riwayatnya diterima oleh mukharrij kutub sittah. Karena itu, tidak diragukan

kes\iqahannya. Meski s\iqah, ia juga dikenal melakukan tadli>s dalam periwayatannya.

Riwayat ini ia terima dari S|a>bit dengan metode ‘an. Ulama menyatakan daif riwayat

yang berasal dari periwayat mudallis dengan menggunakan metode ‘an karena

diragukan ketersambungan sanadnya. Namun, selain jalur al-H{asan al-Bas}ri>, terdapat

205Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 99.
206Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 388. Al-Mizzi>, op. cit., juz 6, h. 95.
207Al-H{usaini>, op. cit., h. 317.
208Sabt} ibn al-‘Ajami> al-Sya>fi’i>, al-Tabyi>n li Asma> al-Mudallisi>n, ditah}qi>q oleh Yah}ya> Syafi>q

(Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1986/1406), h. 20. Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, Asma>, h. 39.



241

jalur lain yang dinilai sahih oleh al-Alba>ni> yakni jalur al-Tirmiz\i>.209 Dengan adanya

jalur tersebut tentunya memperkuat kebenaran pernyataan al-H{asan al-Bas}ri> telah

menerima S|a>bit. Karenanya riwayatnya dinilai bersambung.

g) S|a>bit ibn Yazi>d

Nama lengkapnya S|a>bit ibn Yazi>d al-Khaula>ni> al-Mis}ri>. Tidak banyak kitab

rija>l yang menginformasikan biografinya. Ibn Abi> H{a>tim hanya menginformasikan

nama guru dan muridnya. Gurunya adalah Ibn ‘Umar sedang muridnya Kha>lid ibn

Yazi>d.210 Namun menurut pentah}qi>q kitab Ikma>l, yang benar mengenai gurunya

adalah anak pamannya dari Ibn ‘Umar.211 Ia juga tercatat menerima hadis dari Abu>

Hurairah.212 Ibn H{ibba>n memasukkan namanya dalam kitab S|iqa>tnya. Menurut Ibn

Abi> H{a>tim, dia s}ah}i>h}. Ibn H{azm menyatakan majhu>l yang tidak diketahui siapa

orangnya. Ia wafat sekitar tahun 120 H.213

Terdapat perbedaan dalam menilai S|a>bit. Ibn H{ibba>n menyebut namanya

dalam kitab al-S|iqa>t dan Abu> H{a>tim menilai sahih. Sementara itu, Ibn H{azm

memajhu>lkannya. Kemajhu>lan tersebut disebabkan tidak dikenalnya periwayat di

kalangan ulama hadis dan boleh jadi disebabkan sedikitnya ia meriwayatkan hadis.

Namun demikian, penilaian Ibn H{ibba>n dan Abu> H{a>tim yang menilainya dengan

penilaian ta‘di>l cukup untuk membuktikan kes\iqahannya. Selama tidak ditemukan

kritikus yang menilainya cacat maka penilaian s\iqah dari sedikit kritikus dapat

209Al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 282.
210Ibn Abi> H{a>tim, op. cit., juz 2, h. 459. Lihat, Isma>‘i>l ibn Ibra>hi>m al-Ja‘afi> al-Bukha>ri>, al-

Ta>ri>kh al-Kabi>r, juz 2 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 172.
211Muglat}a>yi>, op. cit., juz 3, h. 90.
212Ibn H{ibba>n, Kita>b al-S|iqa>t, juz 4, h. 93.
213Ibn H{ajar, Lisa>n, juz 2, h. 392.
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diperpegangi. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari ‘Uqbah dengan

metode ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

h) ‘Uqbah ibn ‘A<mir al-Juhani>

Nama lengkapnya ‘Uqbah ibn ‘A<mir ibn ‘Abas ibn ‘Amr ibn ‘Adi> ibn ‘Amr

ibn Rifa>‘ah ibn Maudu>‘ah ibn ‘Adi> ibn Ganam ibn Rib‘ah ibn Rusyda>n ibn Qais ibn

Juhainah al-Juhani>, Abu> H{amma>d. Ia wafat tahun 58 H.

Ia meriwayatkan hadis dari Nabi saw. dan ‘Umar. Mereka yang

meriwayatkan darinya diantaranya Abu> Uma>mah, Qais ibn Abi Ha>zim, dan lainnya.

Ia termasuk orang yang mula pertama masuk Islam, melakukan hijrah dan

mengumpulkan Alquran.214 Ia juga seorang sahabat yang masyhur dan menjadi

Gubernur Mesir pada masa pemerintahan Mu‘a>wiyah selama tiga tahun.215

Tidak diragukan bahwa ‘Uqbah adalah sahabat Nabi saw. dan karenanya

dinilai ‘a>dil sehingga pengakuannya telah menerima dari Nabi saw. dapat diterima

dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

Data biografi di atas menunjukkan berbagai problem kecacatan yang terdapat

dalam jalur sanad hadis al-T{abari>. Kecacatan sanad tersebut terletak pada

ketidaks\iqahan periwayatnya. Dalam hal ini, setidaknya terdapat dua masalah yakni

kemajhu>lan dan kedaifan periwayatnya. Keduanya terkait dengan ketidak‘a>dilan dan

ketidakd}a>bit}an periwayat. Periwayat yang dinilai majhu>l adalah S|a>bit ibn Yazi>d.

Penilaian tersebut dikemukakan oleh Ibn H{azm. Namun Ibn Abi> H{a>tim menilainya

sahih sedang Ibn H{ibba>n menyebut namanya dalam kitab S|iqa>tnya. Meski tidak

ditemukan penilaian dari para kritikus lainnya, penilaian tersebut cukup menjadi

214Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 123.
215Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 334.



243

dasar dalam menilai kes\iqahan S|a>bit selama tidak ditemukan mereka yang

menilainya cacat. Selain S|a>bit, H{afs} ibn Bisyr juga dinilai majhu>l. Penilaian tersebut

didasarkan pada tidak adanya informasi mengenai kes\iqahannya. Riwayat H{afs}

hanya diterima seorang periwayat yakni Abu> Kuraib sehingga ia disebut dengan

majhu>l ‘ain. Status ini menyebabkan riwayatnya tertolak.216 Namun demikian,

riwayat tersebut juga diterima Abu> Kuraib dari Muza>h}im yang dinilai ta‘di>l tingkat

menengah oleh al-Nasa>’i>, yakni laisa bihi ba’s. Karenanya, periwayat tersebut

menjadi muta>bi‘ yang memperkuat riwayat H{afs}.

Persoalan kedua terletak pada kedaifan periwayatnya. Asy‘as\ ibn Sawwa>r

dinilai hampir semua kritikus sebagai periwayat daif. Hanya Ibn al-Dauraqi> dan Ibn

Sya>hi>n menilainya s\iqah dan s}adu>q. Kedaifan Asy‘as\ terletak pada ketidakd}a>bit}an

periwayat. Hal ini nampak pada penilaian Ibn H{ibba>n yang menyatakan fa>hisy al-

khat}a’ (sering keliru dalam periwayatan). Namun terdapat jalur lain yang

meriwayatkan hadis tersebut, yakni jalur al-Tirmiz\i> yang dinilai sahih oleh al-

Alba>ni>. Dengan berbagai kedaifan periwayat dari jalur sanad al-T{abari>, hadis

tersebut bernilai daif. Namun dengan adanya jalur sanad lain yang dinilai sahih oleh

para kritikus maka jalur sanad al-T{abari> tersebut meningkat derajatnya menjadi

hasan ligairih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad di atas menunjukkan bahwa jalur al-T{abari> tersebut

berkualitas hasan ligairih. Hadis tersebut semula berkualitas daif, namun dengan

216Majhu>l terbagi menjadi dua, yakni: majhu>l ‘ain dan majhu>l h}a>l. Majhu>l ‘ain adalah hanya
ada seorang periwayat s\iqah yang menerima darinya dan tidak ada periwayat lainnya. Majhu>l h}a>l
adalah Dua orang atau lebih menerima darinya namun tidak sepakat atas kes\iqahannya. Lihat, Abu>
‘Abdulla>h Mus}t}afa> ibn al-‘A<dawi>, Syarh} ‘Ilal al-H{adi>s\ Ma‘a As’ilah wa Ajwibah fi> Mus}t}alah} al-H{adi>s\\
(Mesir: Da>r Ibn Rajab, t.th.), h. 26. Ibn Kas\i>r, op. cit., juz 1, h. 292.
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adanya jalur sanad lain yang dinilai sahih maka derajatnya pun meningkat menjadi

hasan ligairih. Setelah diketahui bahwa sanad tersebut berkualitas hasan maka

langkah berikutnya adalah menganalisis susunan redaksi matan.

Sebagaimana dipaparkan di atas, hadis tersebut diriwayatkan oleh empat

mukharrij dengan empat jalur sanad. Keempat redaksi tersebut memiliki kemiripan

meski terdapat pula perbedaannya. Riwayat al-T{abari> dari H{afs} ibn Basysyar

memiliki redaksi yang sama dengan riwayat Ah}mad ibn H{anbal dan al-Nasa>’i>.

Namun untuk redaksi dari jalur al-Nasa>’i> berbeda dalam penempatan salah satu kata

dalam redaksinya. Jalur al-T{abari> dan Ah}mad ibn H{anbal menyatakan: ‘ اْلُمْخَتِلَعاتُ 
اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ َواْلُمْنَتزَِعاتُ  ’, sedang riwayat al-Nasa>’i> berbunyi: ‘ ُهنَّ َواْلُمْخَتِلَعاتُ اْلُمْنَتزَِعاتُ 

اتُ اْلُمَناِفقَ  ’. Perbedaan kedua redaksi tersebut terletak pada penempatan kata ‘ ُاْلُمْخَتِلَعات’
yang mana pada jalur al-T{abari> diletakkan di awal redaksi sedang jalur al-Nasa>’i>

ditempatkan di urutan kata kedua sesudah kata ‘ ُاْلُمْنَتزَِعات’. Sedang jalur al-Tirmiz\i>

berbunyi ‘ اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ اْلُمْخَتِلَعاتُ  ’. Redaksi tersebut meniadakan kata ‘ ُاْلُمْنَتزَِعات’.  Baik

jalur al-Nasa>’i> maupun al-Tirmiz\i>, keduanya dinilai sahih oleh al-Alba>ni>. Meski

berbeda redaksinya namun perbedaan tersebut tidak menyebabkan terjadinya

pertentangan makna karenanya masih dapat ditoleransi.

Islam telah mengatur tata cara pernikahan sebagaimana juga mengatur

pembatalan dan perpisahan dalam pernikahan. Pada dasarnya, hukum pernikahan

maupun perceraian adalah boleh namun ada kondisi tertentu yang menyebabkannya

menjadi wajib atau haram. Dalam hal perpisahan dan pemutusan hubungan

pernikahan, Islam juga menetapkan bahwa hal tersebut dapat dilakukan baik oleh

suami maupun isteri. Apabila perceraian tersebut dilakukan atas inisiatif suami maka

disebut talak sedang bila datang dari pihak isteri maka disebut fasakh atau khuluk.
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Matan hadis ini berbicara tentang khuluk dan pelakunya disebut ‘al-mukhtali‘ah’.

Dalam hal khuluk, Alquran secara jelas memberikan jalan untuk isteri dapat

mengambil tindakan tersebut. Dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229 dinyatakan:

…بِهِ افْـَتَدتْ ِفيَماَعَلْيِهماُجناحَ َفال…
Terjemahannya:

… Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh
isteri) untuk menebus dirinya…217

Ayat di atas menyatakan bolehnya isteri menuntut khuluk pada suami.

Kebolehan tersebut kemudian diperkuat oleh hadis lain terkait kasus H{abi>bah binti

Sahl yang menuntut khuluk pada suaminya, sebagaimana telah dipaparkan pada

hadis sebelum ini. Nabi saw. pun tidak melarang perbuatan tersebut namun dengan

syarat mengembalikan mahar yang telah diberikan suami. Meski pada prinsipnya

khuluk diperbolehkan namun bukan berarti isteri dapat dengan bebas sekehendaknya

meminta cerai pada suami. Tuntutan cerai yang tanpa disertai alasan yang kuat baik

secara syar’i maupun sosial maka perbuatan tersebut tidak dibenarkan dan

tindakannya disebut dengan munafik. Munafik disini berarti tindakan isteri yang

secara lahir nampak baik namun dalam hatinya menyimpan keburukan. Atau hatinya

maksiat namun batinnya taat.218 Hadis ini menjadi batasan bagi isteri agar tidak

mudahnya memutus hubungan pernikahan yang telah diawali dengan nama Allah.

Ketentuan ini tentunya tidak bertentangan dengan ketentuan Alquran yang

membolehkan isteri menuntut khuluk. Kebolehan yang dibatasi oleh syarat dan

alasan tertentu. Hadis ini tentunya memiliki tujuan agar keutuhan rumah tangga

217Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
218Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Abd al-Rah}i>m al-Muba>rakfu>ri>, Tuh}fah al-Ah}waz\i> bi

Syarh} Ja>mi‘ al-Tirmiz\i>, juz 4 (Beiru>t: Da>r al-Fikr, t.th.), h. 366.
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tetap terjaga. Karenanya, secara makna kandungan hadis tersebut tidak bertentangan

dengan dalil Alquran dan hadis lainnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

matan hadis tersebut sahih. Apabila analisis sanad dan matan digabungkan maka

hadis tersebut berkualitas hasan ligairih.

j. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai

(Hadis: Isteri yang Menuntut Cerai Suami tidak Mencium Bau Surga)

Masih dalam kerangka menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 229, al-T{abari>

menggunakan hadis yang menyatakan bahwa isteri yang meminta cerai pada

suaminya tanpa alasan dan dasar yang dibenarkan maka ia tidak akan mencium bau

surga. Hadis tersebut disandarkan kepada S|auba>n. Redaksi hadis selengkapnya dapat

dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘al-t}ala>q’ dan ‘ba’s’ dalam kitab al-

Mu‘jam al-Mufahras, diperoleh informasi kitab yang memuat riwayat semakna

dengan riwayat al-T{abari> tersebut, yakni:

a) Sunan Abu> Da>ud, 1 hadis pada kitab al-T{ala>q bab fi> al-Khulu‘ no. bab 18.

b) Sunan al-Da>rimi, > 1 hadis pada kitab al-T{ala>q bab al-Nahy ‘an an Tas’ala

al-Mar’ah Jauzaha> T{ala>qaha>, no. bab 6.

c) Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 2 hadis dalam Tatimmah Musnad Ans}a>r bab

H{adi>s\ S|auba>n no. 22379 dan no. 22440.

d) Sunan Ibn Ma>jah, 1 hadis pada kitab al-T{ala>q bab Kara>hiyah al-Khulu‘ li

al-Mar’ah, no. bab 21.



247

e) Sunan al-Tirmiz\i>, 1 hadis pada kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> al-

Mukhtali‘a>t, no. bab 11219

Hasil pelacakan di atas menunjukkan adanya 6 jalur sanad yang memiliki

matan semakna dengan riwayat al-T{abari>. Al-T{abari> sendiri meriwayatkan 3 jalur

sanad dengan dua matan. Dengan demikian terdapat sembilan jalur sanad yang

berbeda mengenai hadis tersebut. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai

keseluruhan jalur sanad, nama-nama periwayat dan metode periwayatan digunakan

berikut adalah gambar skema sanad hadis. (Gambar skema terdapat pada lembar

berikut ini).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema keseluruhan sanad hadis diketahui bahwa hadis

tersebut diriwayatkan oleh seorang sahabat yakni S|auba>n. Di tingkat ta>bi‘i>n, hadis

tersebut diterima dua periwayat yakni Abu> Asma> al-Rah}abi> dan Abu> Idri>s al-

Khaula>ni>. Dengan demikian hadis tersebut tidak memiliki sya>hid dan terdapat

muta>bi‘ di tingkat ta>bi‘i>n. Meski demikian, hadis dari jalur Abu> Idri>s, menurut

penulis, sanadnya sya>z\ karena berbeda dengan seluruh jalur sanad lainnya. Dari

keseluruhan jalur sanad yang ada, hanya satu jalur yang diriwayatkan melalui

periwayat Abu> Idri>s. Disamping itu, Abu> Idri>s dan Lais\ merupakan periwayat untuk

hadis lain yang juga berbicara masalah khuluk (lihat hadis no. 9).

Dengan mengabaikan jalur Abu> Idri>s, hadis tersebut adalah hadis a>h}a>d. Pada

tingkat sahabat hingga atba>‘ ta>bi‘i>n hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat.

Hadis tersebut baru menyebar pada periwayat kelima atau masa wust}a> atba>‘ al-

ta>bi‘i>n. Dengan demikian, hadis di atas tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘

219A.J. Wensinch, op. cit., juz 4, h. 25.
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pada periwayat kelima yakni H{amma>d ibn Zayd. Ada dua metode periwayatan yang

digunakan yakni metode al-sama>‘ (h}addas\ana)> dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Ada delapan periwayat pada jalur sanad al-T{abari> mulai periwayat pertama

hingga mukharrij. Para periwayat tersebut adalah al-T{abari>, al-Mus\anna>, ‘A<rim,

H{amma>d ibn Zayd, Ayyu>b, Abu> Qila>bah, Abu> Asma> al-Rah}abi> dan S|auba>n. Berikut

adalah uraian biografi masing-masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.

Penjelasan sebelumnya menyatakan bahwa al-T{abari> adalah periwayat s\iqah

dan karenanya pernyataannya telah menerima hadis dari al-Mus\anna> dengan metode

h}addas\ani> dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Al-Mus\anna>

Nama lengkapnya adalah al-Mus\anna> ibn Ibra>hi>m al-A<muli>. Ia adalah guru

Imam al-T{abari> namun tidak ditemukan penjelasan mengenai biografinya dalam

berbagai kitab yang membahas rija>l al-h}adi>s\. Abu> al-Asyba>l ketika mengomentari

tafsir al-T{abari>, hanya mengatakan: ‘Al-T{abari> banyak mengambil riwayat darinya

dalam kitab tafsir dan sejarahnya.’ Al-Mus\anna> dinilai daif karena

kemajhu>lannya.220

Meski daif karena kemajhu>lannya namun hadis tersebut juga diriwayatkan

oleh lima mukharrij selain al-T{abari> yakni Abu> Da>ud, al-Tirmiz\i>, al-Da>rimi>, Ibn

Ma>jah dan Ah}mad ibn H{anbal. Banyaknya jalur sanad tentunya turut memperkuat

220Ibn ‘At}iyyah al-Waki>l, op. cit., h. 1166. H{alla>q, op. cit., h. 472.
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riwayat al-Mus\anna> sehingga meningkatkan derajat periwayatannya. Riwayat

tersebut diterima al-Mus\anna> dengan metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) sehingga

diyakini ketersambungan sanadnya.

c) ‘A<rim

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn Fad}l, Abu> al-Nu‘ma>n al-Sadu>si> al-

Bas}ri>. Lahir sekitar tahun 140an (antara 146-149 H) dan wafat tahun 224. Ia

termasuk generasi periwayat kesembilan yang dinilai h}a>fiz}, s\abat dan imam hadis.221

Diantara gurunya adalah H{amma>d ibn Zayd, sedang diantara muridnya

adalah al-Bukha>ri, Ah}mad ibn H{anbal, Muh}ammad ibn Yah}ya>, dan lainnya.

Penilaian para kritikus hadis. Ibn Wa>rah menilainya s}adu>q ma’mu>n. Abu> ‘Ali>

al-Zuraiqi> menilainya kuat hafalan sebelum pelupa. Al-Bukha>ri> menyatakan bahwa

ia sering lupa (ikhtalat}) di akhir hidupnya. Ibn Abi> H{a>tim dari bapaknya mengatakan

bahwa Sulaima>n ibn H{arb lebih mendahulukan pendapat ‘A<rim dibanding dirinya

bila terjadi perselisihan. ‘A<rim merupakan murid H{amma>d ibn Zayd yang paling

kuat hafalannya setelah ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Mahdi>. Namun hafalannya kacau

setelah masa tuanya. Karenanya, siapa yang menerima sebelum hafalannya lemah

maka riwayatnya sahih. Ia juga menilainya s\iqah.222 Al-Da>ruqut}ni> menyatakan ia

s\iqah namun hafalannya rancu pada usia tuanya. Riwayat setelah masa tuanya

banyak yang munkar.223

Seluruh kritikus berpandangan bahwa ‘A<rim adalah periwayat s\iqah dan

tidak seorang pun yang mendaifkannya. Kritikan muncul terkait berkurangnya

kekuatan hafalannya pada masa tua. Namun demikian, berbagai kitab rija>l tidak

221Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 436.
222Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 10, h. 265.
223 Al-Z|ahabi>, Mi>za>n, juz 6, h. 298.
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menginformasikan apakah hadis ini ia riwayatkan pada masa tuanya atau mudanya

sehingga masih riwayatnya masih diterima. Selain itu, hadis tersebut diriwayatkan

dengan metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) karenanya pengakuannya menerima dari

H{amma>d dapat dipercaya.

d) H{amma>d ibn Zayd

Nama lengkapnya adalah H{amma>d ibn Zayd ibn Dirham al-Azdi> al-Jahd}ami>,

Abu> Isma>‘i>l al-Bas}ri> al-Azraq. Lahir tahun 98 H dan wafat tahun 179 H. Ia termasuk

tokoh t}abaqah kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah, s\abat, faqi>h.224

Diantara gurunya adalah Ayyu>b al-Sakhtiya>ni >, sedang diantara muridnya

adalah ‘A<rim, Ibn Muba>rak, Ibn Mahdi>, al-S|auri>, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Mahdi> mengatakan bahwa tokoh ulama pada

masanya ada 4 yakni Sufya>n al-S|auri> di Ku>fah, Ma>lik di H{ija>z, al-Auza>‘i> di Sya>m

dan H{amma>d ibn Zayd di Basrah. Ibn Mahdi> juga menyatakan bahwa ia tidak

melihat orang yang lebih mengetahui sunah dan hadis selain H{amma>d. Al-Naisabu>ri>

menyatakan tidak ada yang lebih hafal dibanding H{amma>d. Yah}ya> menyatakan:

‘Tidak ada yang lebih hafal (as\bat) riwayat Ayyu>b dibanding H{amma>d. Ibn Sa‘ad

menyatakan: ‘Ia seorang yang s\iqah, s\abat, hujah dan banyak meriwayatkan hadis.

Yah}ya> menyatakan: ‘Tidak ada orang yang menulis hadis dari Ayyu>b selain

H{amma>d. Al-Khal>ili> menilainya s\iqah yang disepakati dan diridai ulama.225 Ah}mad

mengatakan bahwa ia adalah pemuka kaum muslim.226

Seluruh ulama bersepakat bahwa H{amma>d adalah periwayat s\iqah dan tidak

seorang pun yang mendaifkannya terlebih apabila riwayat tersebut diterima dari

224Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 117.
225Al-Z|ahabi>, Tahz\i>b, juz 1, h. 480. Al-Mizzi>, op. cit., juz 7, h. 239.
226Al-H{usaini>, op. cit., juz 1, h. 375.
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Ayyu>b. Karenanya, pengakuannya telah menerima dari Ayyu>b dengan metode ‘an

dapat dibenarkan dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

e) Ayyu>b

Nama lengkapnya Ayyu>b ibn Abi> Tami>mah, Kaisa>n al-Sakhtiya>ni> Abu> Bakar

al-Bas}ri>. Lahir tahun 66 H dan wafat tahun 131 H. Ia termasuk t}abaqah yang kelima

(ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s\iqah s\abat hujah.227

Diantara gurunya adalah Abu> Qila>bah, sedang muridnya diantaranya

H{amma>d ibn Zayd dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Abi> Khais\amah menilai s\iqah; Ibn Sa‘ad: s\iqah

s\abat fi> al-h}adi>s\, h}ujjah; Abu> H{a>tim: s\iqah la> yus’alu ‘an mis\lih; al-Nasa>’i>: s\iqah

s\abat; al-Da>ruqut}ni>: h}uffa>z} as\bat; Ibn Mahdi>: hujah ahl Bas}rah.228 Ibn al-Madi>ni>

menyatakan bahwa ia menghafal sekitar 800 hadis.229

Seluruh ulama kritikus menilai s\iqah Ayyu>b dan tidak seorang pun yang

mentajri>h }nya. Karenanya, pernyataannya telah menerima riwayat dari Abu> Qila>bah

dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

f) Abu> Qila>bah

Nama lengkapnya ‘Abdulla>h ibn Zayd ibn ‘Amr, Abu> Qila>bah al-Jarmi> al-

Bas}ri,> wafat tahun 104 H. Ia termasuk t}abaqah ketiga (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai

s\iqah fa>d}il namun sering memursalkan hadis.230

Diantara gurunya adalah Abu> Asma> al-Rah}abi> dan muridnya adalah Ayyu>b

al-Sakhtiya>ni dan lainnya.

227Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 57.
228Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 200. Al-Mizzi>, op. cit., juz 3,  h. 457.
229Al-H{usaini>, op. cit., juz 1, h. 152.
230Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 246.
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Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menilai s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\; Ibn ‘Aun:

insya Alla>h s\iqah; al-‘Ijli>: Bas}ri> ta>bi‘i> s\iqah; Ibn Khira>sy: s\iqah.231

Seluruh kritikus menilai s\iqah Abu> Qila>bah dan tidak ada yang menilainya

daif. Pernyataan Ibn H{ajar bahwa ia memursalkan hadis tidak terbukti dalam riwayat

hadis ini. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu> Asma> al-Rah}abi>

dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

g) Abu> Asma> al-Rah}abi>

Nama lengkapnya adalah ‘Amr ibn Mars\ad dengan gelar Abu> Asma> al-

Rah}abi> al-Dimasyqi>. Ia wafat pada masa pemerintahan al-Wali>d ibn ‘Abd al-Ma>lik

dan termasuk generasi periwayat ketiga (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai s\iqah..232

Diantara gurunya adalah S|auba>n dan muridnya antara lain Abu> Qila>bah al-

Jarmi> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-‘Ijli> menilainya s\iqah; Ibn H{ibba>n memuat dalam

kitab S|iqa>tnya.233

Para kritikus menilai s\iqah Abu> Asma> al-Rah}abi> dan tidak seorang pun yang

menilai cacat. Karenanya, pengakuannya telah menerima dari S|auba>n dengan lafal

‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

h) S|auba>n

Nama lengkapnya S|auba>n ibn Bujdud ibn Jah}dar al-Qurasyi> al-Ha>syimi>, Abu>

‘Abdulla>h maula> al-Nabi, wafat tahun 54 H. Ia merupakan sahabat Nabi saw. yang

selalu menemani baik pada saat di tempat maupun dalam bepergian.234

231Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 339. Al-Mizzi>, op. cit., juz 14, h. 542.
232Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 363.
233Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 302. Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 4, h. 491.
234Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 74.
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Ia menerima hadis dari Nabi saw. dan diantara mereka yang meriwayatkan

darinya adalah Abu> Asma> al-Rah}abi > dan lainnya.235

Tidak ada yang meragukan status persahabatan S|auba>n dengan Nabi saw. dan

ia dikenal sering menemani Nabi saw. baik pada saat bepergian maupun saat diam.

Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis Nabi saw. dapat dipercaya dan

riwayatnya dinyatakan bersambung kepada Nabi saw.

Berdasarkan penilaian para kritikus di atas diketahui bahwa seluruh

periwayat dinilai s\iqah kecuali al-Mus\anna> yang dinilai majhu>l. Sedang ‘A<rim ia

dinilai mukhtalit } (kacau hafalannya) setelah masa tuanya. Namun tidak ditemukan

penjelasan apakah ketika ia meriwayatkan hadis tersebut pada masa tuanya?

Penjelasan Ibn Abi> H{a>tim setidaknya dapat menjawab hal tersebut bahwa ia

merupakan murid H{amma>d ibn Zayd yang paling kuat hafalannya setelah ‘Abd al-

Rah}ma>n ibn Mahdi>. Dengan demikian tidak diragukan kes\iqahan ‘A<rim yang

menerima dari H{amma>d.

Persoalan lainnya dalam sanad tersebut adalah kemajhu>lan al-Mus\anna>, guru

al-T{abari>. Sejauh pelacakan penulis dalam berbagai kitab rija>l berkenaan dengan al-

Mus\anna>,236 tidak ditemukan periwayat lain yang meriwayatkan darinya selain al-

T{abari>. Sebagian kitab rija>l hanya menyebutkan nama beberapa gurunya. Dengan

demikian dapat dinyatakan bahwa al-Mus\anna> merupakan periwayat majhu>l ‘ain.

235Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 276. Al-Mizzi>, op. cit., juz 4, h. 413.
236Diantara kitab rija>l yang digunakan untuk melacak periwayat al-Mus\anna> adalah al-Ka>mil

fi> Asma> al-Rija>l karya al-Maqdisi>, Tahz\i>b al-Kama>l karya al-Mizzi>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b karya al-
Z|ahabi>, Tahz\i>b al-Tahz\i>b karya Ibn H{ajar, Taqri>b al-Tahz\i>b, al-Jarh} wa al-Ta‘di>l karya Ibn Abi>
H{atim, Siyar A‘la>m al-Nubala> karya al-Z|ahabi>, Ikma>l Tahz\i>b al-Kama>l karya Muglat}ayi (w.762 H),
Lisa>n al-Mi>za>n karya Ibn H{ajar, Mi>za>n al-I‘tida>l fi> Naqd al-Rija>l karya al-Z|ahabi>, Kita>b al-D{u‘afa>
karya al-‘Uqaili> (w.322 H), al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l karya al-Jurja>ni> (w.365 H), dan Kita>b al-S|iqa>t
Ibn H{ibba>n (w.354 H).
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Mayoritas ulama menolak riwayat periwayat majhu>l ‘ain sedang pengikut H{anafi>

menerimanya secara mutlak. Menurut pendapat ini, adanya periwayat ‘a>dil yang

menerima riwayat dari periwayat majhu>l cukup menjadi bukti bagi ke‘a>dilannya.

Menurut Ibn H{ibba>n: ‘Ke‘a>dilan periwayat diterima selama tidak diketahui adanya

jarh}. Jarh} merupakan lawan ta‘di>l. Mereka yang tidak dinilai tajri>h} berarti ‘a>dil

hingga jelas ketajri>h}annya. Sebagian lain menyatakan, riwayat majhu>l dapat

diterima meski hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat selama periwayat

tersebut hanya menerima riwayat dari orang yang ‘a>dil atau periwayat tersebut

dikenal keluasan ilmunya, kes\iqahan dan amanahnya. Semua itu cukup menjadi

jaminan bagi ke‘a>dilan periwayat majhu>l. Dengan demikian, riwayat seorang ulama

terkenal dari seseorang yang hanya ia meriwayatkannya sudah cukup menjadikan

bukti atas ke‘a>dalahannya. Karenanya, riwayat seorang yang s\iqah menghilangkan

sifat periwayat majhu>l ‘ain bila ia telah menyebut nama dan nasabnya. Menurut al-

Da>ruqut}ni>, dua periwayat ‘a>dil yang menerima dari periwayat majhu>l sudah cukup

untuk menghapus kemajhu>lannya dan menetapkan ke‘ada>lahannya. 237

Dalam kasus ini, al-T{abari> termasuk dalam kategori ulama yang dapat

menjamin kes\iqahan al-Mus\anna>. Kesimpulan tersebut diperkuat dengan pernyataan

Abu> al-Asyba>l bahwa al-T{abari> banyak mengambil riwayat dari al-Mus\anna> yang

termuat dalam kitab tafsir dan sejarahnya. Jika periwayat tersebut telah nyata

ketajri>h}annya, al-T{abari> tidak akan banyak mengambil riwayat darinya. Dengan ini

menunjukkan bahwa al-Mus\anna> merupakan periwayat yang s\iqah. Setidaknya

dalam penilaian al-T{abari> yang banyak mengambil riwayat darinya.

237Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Sakha>wi>, Fath} al-Mugi>s\ bi Syarh} Alfiyah al-H{adi>s\,
ditah}qi>q oleh ‘Abd al-Kari>m dan Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h, juz 2 (Riya>d}: Maktabah Da>r al-Minha>j,
1426 H), h. 202-213.
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Di sisi lain, periwayat jalur sanad al-T{abari> sama dengan periwayat dari jalur

riwayat al-Da>rimi>. Perbedaan terletak pada guru masing-masing mukharrij, dimana

al-Da>rimi> menerimanya dari Muh}ammad ibn al-Fad}l sedang al-T{abari> dari al-

Mus\anna> dari ‘A<rim. Riwayat al-Da>rimi> tersebut dinilai sahih oleh al-H{a>kim, al-

Z|ahabi> dan al-Alba>ni>.238 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jalur sanad al-

T{abari> tersebut berkualitas sahih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa jalur al-T{abari> di atas berkualitas sahih.

Analisis selanjutnya berkenaan dengan matan yang difokuskan pada analisis

perbandingan redaksi matan yang semakna dan analisis kandungan matan.

Setelah mencermati keseluruhan matan dari berbagai jalur sanad diketahui

bahwa matan al-T{abari> tersebut memiliki kesamaan dengan semua matan dari jalur

sanad yang diteliti. Perbedaannya hanya terletak pada penambahan satu kata atau

huruf yang tidak merubah makna. Dalam riwayat Abu> Da>ud, misalnya,

menggunakan huruf ‘fi>’ dan penambahan huruf ‘ma>’ sedang al-T{abari> menggunakan

huruf ‘min’ sehingga riwayat Abu> Da>ud berbunyi ‘fi> gair ma> ba’s’. Sedang riwayat

al-Tirmiz\i> meniadakan kata ‘jauzaha >’ setelah kata ‘sa’alat’. Riwayat lain hanya

berbeda pada penggunaan huruf sebagaimana dalam riwayat Abu> Da>ud. Dengan

demikian matan al-T{abari> memiliki kesamaan dengan matan dari jalur sanad lainnya.

Hadis di atas berbicara tentang tuntutan cerai isteri pada suami yang disebut

dengan khuluk. Alqur’an hanya menyebutkan secara tersirat bahasan khuluk

sebagaimana terdapat dalam Q.S al-Baqarah/2: 229. Ayat tersebut menyatakan:

238‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-Rah}ma>n al-Da>rimi> al-Samarqandi>, Sunan al-Da>rimi >, ditah}qi>q dan
ditakhrij oleh Fawwa>z Ah}mad Zamrali> dan Kha>lid al-Sab‘i>, juz 2 (Karachi: Qadi>mi> Kutubkha>nah,
t.th.), h. 216.
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…هِ بِ تْ دَ ـتَ ا افْ مَ يْ ا فِ مَ هِ يْ لَ عَ احَ نَ جُ فَال …

Terjemahannya:

… Maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh
isteri) untuk menebus dirinya…239

Bayaran atau tebusan yang diberikan isteri untuk menuntut cerai suami

merupakan bentuk khuluk. Ayat di atas menunjukkan tidak adanya larangan isteri

menuntut khuluk. Namun ayat tersebut tidak menjelaskan kondisi dan situasi isteri

boleh menuntut khuluk. Apakah hanya karena alasan jenuh, bosan atau problem kecil

isteri boleh menuntut khuluk? Sementara itu, hadis di atas merupakan penegasan

akan larangan isteri yang menuntut khuluk tanpa adanya alasan yang dibolehkan

secara syar’i. Sehingga hadis tersebut tidak bertentangan dengan ayat.

Dalam berbagai kitab hadis, hanya ditemukan satu klasifikasi hadis yang

menyatakan larangan isteri menuntut cerai dari suami tanpa alasan yang kuat. Tidak

ditemukan hadis lain yang bertentangan dengan hadis tersebut sehingga dapat

dikatakan bahwa matan hadisnya berkualitas sahih. Apabila analisis sanad dan

matan digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas sahih.

k. Talak Ba>in

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 230, al-T{abari> mengutip hadis yang

melarang seorang isteri yang telah ditalak tiga untuk nikah kembali dengan

suaminya sebelum ia dinikahi dan digauli oleh suaminya kedua. Hadis tersebut

disandarkan kepada ‘A<isyah. Redaksi teks selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘al-‘usailah’ dalam kitab al-

Mu‘jam al-Mufahras maka diperoleh informasi sejumlah kitab yang memuat matan

239Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
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semakna dengan matan riwayat al-T{abari> tersebut. Berikut adalah daftar kitab

tersebut:

a) Sah}i>h} al-Bukha>ri>, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 4.

b) Sunan Abu> Da>ud, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 49

c) Sunan al-Nasa>’i>, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 9.

d) Musnad Ah}mad ibn H{anbal, 4 hadis yaitu: jilid 2, hal. 85, jilid 3, hal. 284,

jilid 6, hal. 42, 193.240

Beradasarkan data di atas, setidaknya terdapat 7 jalur yang termuat dalam 4

kitab hadis. Al-T{abari> sendiri meriwayatkan 2 jalur sanad sehingga keseluruhannya

berjumlah 9 jalur periwayatan. Jalur sanad tersebut tidak mencantumkan seluruh

varian matan dengan kasus berbeda yang sering disebut dengan tanawwu‘ hadis.

Untuk mengetahui lebih jelas keseluruhan jalur sanad, berikut adalah gambar sanad.

(Gambar skema sanad terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema keseluruhan sanad diketahui bahwa hadis

tersebut tidak hanya diriwayatkan ‘A<isyah sebagai periwayat pertama namun juga

diriwayatkan oleh sejumlah sahabat lainnya, diantaranya Ibn ‘Umar dan Anas ibn

Ma>lik. Setelah generasi sahabat, riwayat tersebut diterima oleh sedikitnya 5 ta>bi‘i>n.

Dengan demikian, hadis tersebut tidak hanya memiliki sya>hid dan muta>bi‘ namun

juga dapat dinilai sebagai hadis masyhu>r.241 Hal ini disebabkan jumlah periwayat

yang meriwayatkan hadis tersebut tiga orang atau lebih pada setiap t}abaqahnya.

240A.J. Wensich, op. cit, juz 4, h. 213 dan juz 7, h. 69.
241Hadis masyhu>r adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga periwayat atau lebih pada setiap

t}abaqahnya dan tidak mencapai tingkat hadis mutawa>tir. Lihat, Mah}mu>d al-T{ah}h}a>n, op. cit., h. 24.
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Adapun metode periwayatan yang digunakan para periwayatnya adalah

metode al-sama>‘ (h}addas\ani> dan akhbarana>) yang menunjukkan bahwa riwayat

tersebut diterima langsung oleh periwayat dan bentuk periwayatan ‘an‘anah (‘an).

3) Kritik Sanad

Jalur riwayat al-T{abari> tersebut memiliki rangkaian tujuh periwayat mulai di

tingkat sahabat hingga mukharrij. Periwayat tersebut adalah al-T{abari>, Al-Mus\anna>,

Suwaid ibn Nas}r, Ibn al-Muba>rak, Hisya>m ibn ‘Urwah, ‘Urwah ibn Zubair dan

‘A<isyah. Berikut adalah biografi para periwayat dan penilaian para kritikus:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Lahir

tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.

Sebagaimana dijelaskan di atas, al-T{abari> adalah periwayat s\iqah. Karenanya,

pernyataannya telah menerima hadis dari al-Mus\anna> dengan metode h}addas\ani>

dapat dipercaya dan riwayatnya  dinyatakan bersambung.

b) Al-Mus\anna>

Nama lengkapnya adalah al-Mus\anna> ibn Ibra>hi>m al-A<muli>. Ia adalah guru

Imam al-T{abari> namun tidak ditemukan penjelasan mengenai biografinya dalam

berbagai kitab yang membahas rija>l al-h}adi>s\ sehingga dinilai majhu>l. Dengan

kemajhu>lan tersebut riwayatnya dinilai daif.242

Al-Mus\anna> menerima hadis dari Suwaid dengan metode al-sama>‘ atau

h}addas\ana>. Selain al-T{abari> yang meriwayatkan hadis dari al-Mus\anna>, riwayat

tersebut juga diterima al-Bukha>ri> dari Muh}ammad ibn Basysya>r, Abu> Da>ud dari

Musaddad dan al-Nasa>’i> dari Muh}ammad ibn al-‘Ala>. Sementara itu, baik

242Pembahasan tentang al-Mus\anna> dapat dilihat pada uraian biografi serupa di halaman 203
dan 248.
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Muh}ammad ibn Basysya>r,243 Musaddad244 dan Muh}ammad ibn al-‘Ala>245 seluruhnya

dinilai s\iqah. Dengan demikian, para periwayat s\iqat tersebut memperkuat riwayat

al-Mus\anna> sehingga menghilangkan kemajhu>lannya.

c) Suwaid ibn Nas}r

Nama lengkapnya adalah Suwaid ibn Nas}r ibn Suwaid al-Marwa>zi>, gelarnya

Abu> al-Fad}l al-T{u>sa>ni>. Ia wafat tahun 240 H dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r

atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.246

Diantara gurunya adalah Ibn al-Muba>rak, Ibn ‘Uyaynah dan lainnya. Sedang

muridnya di antaranya al-Mus\anna> ibn Ibra>hi>m, al-Tirmiz\i>, al-Nasa>’i> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-Nasa>’i> menilai s\iqah; Ibn H{ibba>n memasukkan

dalam kitab S|iqa>tnya; Maslamah menilai s\iqah.247

Seluruh kritikus menilai s\iqah Suwaid dan tidak seorang pun yang menilai

cacat. Karenanya, pengakuannya telah menerima hadis dari Ibn al-Muba>rak dengan

metode akhbarana> dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

d) Ibn al-Muba>rak

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn al-Muba>rak. Lahir tahun 118 H dan

wafat tahun 181 H. Ia termasuk generasi periwayat kedelapan (wust}a> atba>‘ al-

ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah s\abat faqi>h ‘a>lim jawwa>d dan muja>hid.248 Salah seorang

gurunya adalah Hisya>m bin ‘Urwah dan muridnya adalah Suwaid ibn Nas}r.249

243Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 519.
244Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 57.
245Al-Mizzi>, op. cit., juz 26, h. 247.
246Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 201.
247Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 136. Al-Mizzi>, op. cit., juz 12, h. 272.
248Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 262.
249Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 415-416.
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Penilaian para kritikus. Ibn Mahdi> mengatakan bahwa pemuka hadis ada

empat yakni al-S|auri>, Ma>lik, H{amma>d ibn Zayd dan Ibn al-Muba>rak.

Sebagaimana diuraikan pada kritik sanad hadis no. 2 diketahui bahwa Ibn al-

Muba>rak adalah periwayat s\iqah dan tidak seorang pun yang mentajri>h }nya.

Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Hisya>m dengan metode ‘an dapat

dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

e) Hisya>m ibn ‘Urwah

Nama lengkapnya Hisya>m ibn ‘Urwah wafat tahun 146 H. Ia termasuk

generasi kelima (ta>bi‘i>n sugra>) yang dinilai s\iqah faqi>h dan mungkin ia melakukan

tadli>s.250 Diantara gurunya adalah ayahnya (‘Urwah ibn Zubair) dan muridnya adalah

‘Abdulla>h ibn al-Muba>rak.251

Seperti telah diuraikan pada kritik sanad hadis no. 7 bahwa Hisya>m adalah

periwayat s\iqah dan tidak ada kritikus yang meragukan kes\iqahannya. Karenanya,

pernyataannya telah menerima hadis dari ayahnya (‘Urwah) dengan metode ‘an

dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

f) Ayahnya (‘Urwah ibn Zubair)

Nama lengkapnya ‘Urwah ibn al-Zubair dengan gelar Abu> ‘Abdulla>h al-

Madani>. Wafat tahun 92 H dan termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai

s\iqah faqi>h masyhu>r.252 Salah seorang gurunya adalah bibinya dari pihak ibu

(‘A<isyah) dan muridnya adalah anaknya (Hisya>m ibn ‘Urwah).253

250Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 504.
251Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 275.
252Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 329.
253Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 92-93.
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Sebagaimana diuraikan pada kritik sanad hadis no. 7, ‘Urwah adalah ta>bi‘i>n

yang dinilai s\iqah oleh para ulama. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis

dari ‘A<isyah dengan metode ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan

bersambung.

g) ‘A<isyah

Nama lengkapnya adalah ‘A<isyah ibn Abu> Bakar al-S{iddi>q al-Taimiy, umm

al-mu’mini>n. Ia wafat tahun 57 H. Wanita yang paling paham tentang ajaran Islam

dan isteri Nabi saw. paling mulia selain Khadijah.254

Ia banyak menerima hadis dari Nabi saw. dan juga dari ayahnya (Abu> Bakar),

dan lainnya. Muridnya diantaranya adalah ‘Urwah ibn Zubair.

Terdapat banyak pernyataan akan keagungan dan kemuliaan ‘A<isyah. ‘Urwah

ibn Zubair, misalnya, mengatakan: ‘Saya tidak mendapatkan orang yang lebih

paham mengenai fikih, pengobatan dan syi’ir di banding ‘A<isyah’.255

‘A<isyah salah seorang isteri Nabi saw. yang mulia dan banyak meriwayatkan

hadis. Peranannya dalam pemeliharaan hadis dimulai dari menerima kemudian

menyampaikannya tidaklah diragukan. Banyak hadis berkenaan dengan keluarga

Nabi saw. berasal dari ‘A<isyah. Karenanya tidak diragukan pula ketersambungan

hadis ini kepada Nabi saw.

Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh periwayat dinilai positif atau

ta‘di>l. Tidak seorang pun yang mendapat penilaian negatif. Bahkan empat periwayat

pertama yakni ‘A<isyah, ‘Urwah ibn Zubair, Hisya>m ibn ‘Urwah dan Ibn al-Muba>rak

dinilai dengan penilaian ta‘di>l tertinggi dengan ungkapan s\iqah s\abat atau s\iqah

254Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 667.
255Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 680. Al-Mizzi>, op. cit., juz 35, h. 227.
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faqi>h. Disamping itu, antara ‘A<isyah, ‘Urwah dan Hisya>m bukan hanya memiliki

hubungan keilmuan sebagai guru dan murid namun juga ikatan kekeluargaan.

‘A<isyah adalah bibi ‘Urwah dari pihak ibu sedang Hisya>m adalah anak ‘Urwah yang

juga banyak menerima riwayat darinya. Penerimaan ‘Urwah dari ayahnya (Hisya>m)

sering dilakukan melalui penerimaan langsung. Hal ini seperti dinyatakan Ya‘qu>b

ibn Syaibah bahwa ‘Urwah tidak meriwayatkan hadis dari ayahnya kecuali dari apa

yang ia dengar.256 Atas dasar ini pula, pernyataan Ibn H{ajar yang menilai Hisya>m

barangkali melakukan tadli>s tidak dapat diterima. Ada beberapa hal yang mendasari

kesimpulan tersebut. Pertama, dalam kitab Tahz\i>b al-Tahz\i>bnya sendiri tidak

ditemukan nama seorang kritikus yang menilai Hisya>m telah melakukan tadli>s.

Kedua, ungkapan ‘rubbama> dallasa’ yang digunakan Ibn H{ajar dalam menilai

Hisya>m adalah bahasa yang tidak tegas. Siapa periwayat yang riwayatnya ia

melakukan tadli>s?

Mengenai al-Musa\nna>, meski ia dinilai majhu>l namun ia mendapat dukungan

dari periwayat s\iqah dari jalur sanad lain sehingga menghilangkan keraguan akan

kemajhu>lannya. Al-T{abari> sendiri banyak mengambil riwayat darinya yang tentunya

menunjukkan kes\iqahannya. Ada pandangan bahwa riwayat seorang ulama terkenal

dari seseorang yang hanya ia meriwayatkannya sudah cukup menjadikan bukti atas

ke‘a>dalahannya.257 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut sahih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad di atas menyatakan bahwa riwayat al-T{abari> tersebut

berkualitas sahih dari segi sanad. Dengan kesahihan sanad tersebut maka penelitian

mengenai kesahihan matan perlu dilakukan. Penelitian matan mencakup dua hal,

256Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4,  h. 275.
257Penjelasan lebih lanjut mengenai hal ini dapat dilihat pada halaman 254-255.
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yakni: pertama, meneliti susunan lafal matan semakna dan kedua, meneliti

kandungan hadis.

Setelah meneliti keseluruhan matan dari beragam jalur sanad yang ada

diketahui bahwa matan riwayat tersebut cukup beragam. Meski demikian, perbedaan

matan tersebut tidak menunjukkan adanya pertentangan pada substansi masalah

sehingga dapat disimpulkan bahwa perbedaan tersebut timbul karena model

periwayatan bi al-makna > yang digunakan dalam periwayatan. Perbedaan tersebut

hanya terletak pada ragam penggunaan kata, penambahan atau pengurangan suatu

kata tertentu dan struktur kalimat.

Redaksi Abu> Da>ud dari Musaddad yang memiliki kesamaan dengan redaksi

al-T{abari>, misalnya, terdapat perbedaan dalam penggunaan kata. Kata ‘jauz’ dalam

Abu> Da>ud, digunakan kata ‘rajul’ pada al-T{abari>. Terdapat juga pengurangan kata

pada riwayat Abu> Da>ud sesudah kata ‘tah}illu’ dimana al-T{abari> menyebutkan kata

‘li jauziha >’. Dan terdapat perbedaan struktur kalimat dalam penyusunan redaksi

matan dimana Abu> Da>ud menyatakan ‘taz\u>q ‘usailat al-a>khar’ sedang al-T{abari>

‘yaz\u>q al-a>khar ‘usailataha>’.

Perbedaan juga terjadi antara riwayat al-T{abari> dengan riwayat al-Bukha>ri>.

Riwayat al-Bukha>ri> dari Muh}ammad ibn Basysya>r nampak lebih ringkas dengan

tidak memuat kalimat ‘rajul gairah fadakhala biha>’ sesudah kata ‘fatajawwazat’.

Juga terjadi perbedaan dalam struktur kalimat dimana al-Bukha>ri> mengungkapkan

dengan ‘kama> z\a>qa al-awwal’ sedang al-T{abari> dengan ‘taz\u>q ‘usailatah’.

Riwayat al-Nasa>’i> dari Muh}ammad ibn al-‘A<la, meski sebagian besar

matannya memiliki kesamaan dengan matan al-T{abari> namun tetap berbeda pada

beberapa redaksinya. Redaksi al-Nasa>’i> menggunakan kata ‘jauz’ sedang al-T{abari>
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‘rajul’. Setelah kata ‘tah}illu’, riwayat al-Nasa>’i>, tidak memuat kata ‘li jauziha>’ dan

juga kalimat ‘tah}illu li jauziha> al-awwal’ setelah huruf ‘la> nahyi’.

Riwayat Ah}mad ibn H{anbal dari ‘Affa>n juga memiliki kesamaan redaksi

dengan al-T{abari>. Hanya terdapat sedikit perbedaan redaksi atau penambahan kata.

Riwayat Ah}mad menambahkan kata ‘s\ala>s\’ setelah kata ‘tallaqaha>’ dan sedikit

perbedaan redaksi pada sabda Nabi saw. Redaksi yang cukup berbeda adalah riwayat

Ah}mad dari Waki>‘ dan ‘Abd al-Rah}ma>n, dimana ungkapan ‘dakhala biha >’ pada

riwayat al-T{abari> diganti dengan ‘yuglaqu al-ba>b wa yurkha> al-sitr’ dan ditambah

lagi dengan kalimat ‘naza‘a al-khima>r’ pada riwayat Abd al-Rah}ma>n. Kalimat

tersebut barangkali penjelasan dari salah seorang periwayat terhadap kata ‘dakhala

biha >’ yang terdapat pada riwayat lainnya. Dari segi makna tidak terdapat perbedaan

namun ungkapan riwayat Ah}mad lebih jelas dan rinci dibanding riwayat al-T{abari>.

Riwayat Ah}mad lainnya memiliki kesamaan dan sedikit perbedaan dengan riwayat

dari jalur lain yang telah dibahas sebelumnya.

Analisis redaksi matan di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat matan

yang sama dengan matan jalur al-T{abari> di atas. Meski berbeda, secara substansi

keseluruhan matan memiliki kesamaan makna. Hal ini menunjukkan bahwa hadis

tersebut diriwayatkan secara makna.

Ada dua bentuk talak yang berdampak pada hubungan ikatan pernikahan

antara suami dan isteri yakni talak raj‘i dan talak ba>’in. Talak ba>’in dibagi menjadi

dua yakni ba>’in s}ugra> dan ba>’in kubra>. Talak raj‘i adalah talak yang dilakukan suami

terhadap isteri yang telah digauli tanpa disertai uang pengganti atau didahului oleh

dua kali talak. Apabila suami belum menggauli isterinya atau talak dengan

membayar sejumlah uang pengganti atau talak untuk ketiga kalinya maka disebut
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dengan talak ba>’in. Dalam talak raj‘i, suami dapat merujuk kembali isterinya

dengan cara yang ma’ruf. Namun, begitu terjadi talak untuk yang ketiga kalinya

maka ia tidak boleh merujuk isterinya lagi hingga dinikahi oleh orang lain dengan

pernikahan yang sah. Selama masa iddah, suami masih dapat menggauli isteri yang

ditalak raj‘i karena talak tersebut tidak memutuskan ikatan perkawinan. Dengan

menggaulinya berarti ia telah merujuknya. Namun apabila telah berakhir masa iddah

dan suami tidak merujuknya maka hukumnya berubah menjadi talak ba>’in atau

disebut ba>’in s}ugra>. Keadaan ini menyebabkan putusnya ikatan perkawinan dan

suami tidak berhak atas isterinya. Apabila suami ingin merujuk lagi isterinya maka

harus dilakukan akad dan mahar yang baru tanpa diselingi oleh pernikahan dengan

suami lain sebagaimana yang ada pada talak ba>’in kubra>.258 Ketentuan mengenai

talak ini terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2\: 230, yang terjemahannya berbunyi:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah ketentuan-ketentuan Allah, diterangkan-Nya kepada orang-orang yang
berpengetahuan.259

Pernyataan Alquran tersebut diperkuat dengan riwayat terkait kasus seorang

sahabat perempuan yakni isteri Rifa>‘ah al-Qurazi>. Ia telah ditalak tiga oleh suaminya

dan kemudian menikah lagi dengan laki-laki lain. Namun ingin rujuk lagi kepada

suami pertama dan tidak diperkenankan Nabi saw. hingga ia digauli oleh suami

keduanya sebagaimana ia diperlakukan oleh suami pertamanya. Riwayat tersebut

258Al-Sayyid Sa>biq, Fiqh al-Sunnah, juz 2 (Kairo: al-Fath} li> al-A‘la>m al-‘Arabi>, t.th.), h. 176-
180.

259Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
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hampir dapat ditemukan pada semua kitab hadis sembilan. Salah satu riwayatnya

terdapat dalam Sah}i>h} al-Bukha>ri>, yang berbunyi260:

رَهُ َزْوًجافـَتَـَزوََّجتْ اْمرَأَتَهُ َرُجلٌ طَلَّقَ قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ  ِإَىل ِمْنهُ َتِصلْ فـََلمْ اْهلُْدبَةِ ِمْثلُ َمَعهُ وََكاَنتْ َفطَلََّقَهاَغيـْ
تـََزوَّْجتُ َوِإينِّ طَلََّقِين َزْوِجيِإنَّ اهللاِ َرُسولَ يَافـََقاَلتْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ فَأََتتِ طَلََّقَهاأَنْ يـَْلَبثْ فـََلمْ تُرِيُدهُ َشْيءٍ 
َرهُ َزْوًجا ِلَزْوِجيأََفَأِحلُّ َشْيءٍ ِإَىل ِمينِّ َيِصلْ ملَْ َواِحَدةً ) َهبَّةً (َهَنةً ِإالَّ يـَْقرَْبِين فـََلمْ اْهلُْدبَةِ ِمْثلُ ِإالَّ َمَعهُ َيُكنْ وَملَْ ِيب َفَدَخلَ َغيـْ
َلَتكِ اْآلَخرُ يَُذوقَ َحىتَّ اْألَوَّلِ ِلَزْوِجكِ حتَِلِّنيَ َال َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ اْألَوَّلِ  ) َتُذوِقيأَوْ (َوَتُذوِقيُعَسيـْ

َلَتهُ  ُعَسيـْ
Artinya:

Dari A<isyah ia berkata; Ada seorang laki-laki menceraikan isterinya, lalu sang
isteri pun menikah dengan laki-laki lain, kemudian laki-laki lain itu juga
menceraikannya. Ternyata kemaluan laki-laki itu hanyalah seperti bulu,
sehingga wanita itu belum mendapatkan apa yang diinginkan dari laki-laki
kedua. Maka wanita itu pun menemui Nabi saw. dan berkata, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya suamiku telah menceraikanku, lalu aku pun menikah
dengan laki-laki lain, lalu laki-laki itu memasukiku, namun ia tak memiliki
kelelakian kecuali hanya seperti ujung kain, sehingga ia tak mampu
mendekatiku, dan juga tak mampu merasakan maduku. Karena itu, halalkanlah
suamiku yang pertama." Maka Rasulullah saw. bersabda: "Kamu tidak akan
menjadi halal bagi suamimu yang pertama hingga laki-laki itu merasakan
madumu dan kamu juga merasakan madunya."

Berdasarkan dalil-dalil di atas menunjukkan bahwa matan riwayat al-T{abari>

tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lebih kuat baik yang berasal dari

Alquran maupun hadis. Riwayat al-T{abari> di atas menjelaskan makna kata ‘nikah’

yang telah disebutkan pada bunyi ayat bahwa nikah tersebut bukan hanya bersifat

seremonial yang hanya memenuhi rukun dan syarat nikah namun juga mencakup

tujuan dan maksud dari pernikahan itu sendiri yang salah satunya adalah adanya

hubungan intim sebagai suami isteri. Dengan demikian, riwayat tersebut sahih dari

260Al-Bukha>ri>, op. cit., h. 1341.
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aspek matan. Apabila analisis sanad di atas digabungkan dengan analisis matan

maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas sahih.

l. Talak dan Iddah

Ketika menafsirkan Q.S. al-T{ala>q/65: 1, al-T{abari> mengutip hadis yang

memerintahkan Ibn ‘Umar untuk merujuk kembali isterinya yang ditalak pada saat

haid. Hadis memberi panduan bahwa talak hendaknya dilakukan pada saat isteri lagi

suci. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan dengan menggunakan kata ‘t}alaqa’ dalam kitab

al-Mu‘jam al-Mufahras, maka ditemukan sejumlah informasi mengenai kitab yang

memuat kandungan semakna dengan hadis al-T{abari>. Diantara kitab tersebut adalah:

a) S{ah}i>h} Muslim, 2 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 1.

b) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, 2 hadis yang tersebar dalam kitab al-T{ala>q no. bab 1 dan

kitab al-Tafsi>r bab wa Qa>la Muja>hid.

c) Sunan Abu> Da>ud, 2 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 4.

d) Sunan al-Nasa>’i>, 3 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 1.

e) Sunan Ibn Ma>jah, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 2.

f) Sunan al-Da>rimi>, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 1.

g) Muwat}t}a Ma>lik, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 21.

h) Musnad Ah}mad ibn H{anbal, ada 3 hadis dalam juz 2, h. 54, 63, 102.261

Berdasarkan data di atas, ada 15 jalur sanad yang termuat dalam 8 kitab

hadis. Al-T{abari> sendiri mengemukakan 1 jalur sanad. Dengan demikian, ada 16 jalur

sanad yang memiliki matan semakna dengan al-T{abari>. Untuk mendapatkan

261A.J.Wensickh, op. cit., juz 4, h. 15.
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gambaran yang jelas mengenai keseluruhan jalur sanad tersebut, berikut adalah

gambar keseluruhan skema sanad hadis, para periwayat dan metode yang mereka

gunakan. (Gambar skema sanad terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Gambar skema seluruh sanad menunjukkan bahwa hadis al-T{abari> tersebut

disandarkan pada seorang sahabat yakni Ibn ‘Umar. Riwayat tersebut selanjutnya

diterima dua periwayat, yakni Na>fi‘ dan Sa>lim. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa hadis tersebut tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘ di tingkat ta>bi‘i>n.

Metode periwayatan yang digunakan adalah s}i>gah al-sama>‘ (h}addas\ana>/

h}addas\ani>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Rangkaian sanad al-T{abari> tersebut diriwayatkan melalui tujuh periwayat

mulai periwayat pertama di tingkat sahabat hingga mukharrij. Para periwayat

tersebut adalah al-T{abari>, Abu> al-Sa>’ib, Ibn Idri>s, ‘Ubaidulla>h, Na>fi‘ dan Ibn ‘Umar.

Berikut adalah uraian masing-masing biografi periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Lahir

tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Diantara gurunya adalah

Salam ibn Juna>dah.262 Ia dinilai s\iqah s}a>diq oleh Ibn H{ajar.263

Sebagaimana diuraikan di atas, al-T{abari> dinilai s\iqah karenanya

pernyataannya telah menerima dari Abu> al-Sa>’ib dengan metode h}addas\ani> dapat

dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

262Al-Z|ahabi>, op. cit., h. 268.
263Ibn H{ajar, Lisa>n, juz 7, h. 25.
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b) Abu> al-Sa>’ib

Nama lengkapnya adalah Salam ibn Juna>dah ibn Salam ibn Kha>lid ibn Ja>bir

ibn Samurah al-Suwa>‘i> al-‘A<miri>, Abu> al-Sa>’ib al-Ku>fi>. Ia lahir tahun 174 H dan

wafat tahun 254 H. Ia termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n).264

Diantara gurunya adalah ‘Abdulla>h ibn Idri>s dan diantara muridnya adalah

Abu> Ja‘far al-T{abari>.

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim menilainya Syaikh s}adu>q; al-Nasa>’i: Ku>fi

s}a>lih}; al-Barqa>ni> menilai s\iqah, hujah, tidak diragukan dan hadisnya sahih; Ibn

H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya; Maslamah: ia banyak meriwayatkan hadis

dan s\iqah.265

Seluruh kritikus menilai s\iqah Abu> al-Sa>’ib dan tidak seorang pun yang

mendaifkannya. Karenanya, pengakuannya telah menerima hadis dari Ibn Idri>s

dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

c) Ibn Idri>s

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn Idri>s ibn Yazi>d ibn ‘Abd al-Rah}ma>n

ibn al-Aswad al-Audi> al-Za‘a>firi>, kunyahnya Abu> Muh}ammad al-Ku>fi>. Ia lahir tahun

115 dan wafat 192 H. Ia termasuk generasi kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n).266

Diantara gurunya adalah ‘Ubaidulla>h ibn ‘Umar dan lainnya. Sedang

muridnya diantaranya Abu> al-Sa>’ib Salam ibn Juna>dah, Ibn al-Muba>rak, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n ketika ditanya mana yang lebih ia sukai

antara Ibn Idri>s dan Ibn Numair, ia menjawab bahwa keduanya s\iqah namun Ibn Idri>s

lebih tinggi karena ia s\iqah dalam segala hal. Ibn Syaibah menilainya sebagai

264Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 185.
265Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 64. Al-Mizzi>, op. cit., juz 11, h. 218.
266Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 238.
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seorang ahli ibadah dan mulia. Ibn al-Madi>ni> menyatakan Ibn Idri>s lebih tinggi

ilmunya di bidang hadis dibanding ayahnya. Abu> H{a>tim menilainya hujah, imam

muslimin dan s\iqah. Al-Nasa>’i>: s\iqah, s\abat. Ibn Khira>sy, al-‘Ijli>, al-Khali>li>

menilainya s\iqah, muttafaq ‘alaih.267

Seluruh kritikus menilai s\iqah Ibn Idri>s dan tidak seorang pun yang

menilainya cacat. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari ‘Ubaidulla>h dapat

diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

d) ‘Ubaidulla>h

Nama lengkapnya adalah ‘Ubaidulla>h ibn ‘Umar ibn H{afs} ibn ‘A<s}im ibn

‘Umar al-Khat}t}a>b al-‘Adawi> al-‘Umari> al-Madani>, kunyahnya Abu> ‘Us\ma>n. Ia wafat

tahun 147. Ia termasuk generasi kelima (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s\iqah s\abat.268

Diantara gurunya adalah Na>fi‘ maula Ibn ‘Umar, al-Zuhri> dan lainnya.

Muridnya diantaranya ‘Abdulla>h ibn Idri>s, dua orang Sufya>n dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim dari Ah}mad: ‘Ubaidulla>h as\bat, ah}faz} dan

aks\ar riwa>yah. Ibn Ma‘i>n menilainya s\iqah; al-Nasa>’i>: s\iqah s\abat; Abu> Zur‘ah dan

Abu> H{a>tim: s\iqah; Ah}mad ibn S{a>lih}: s\iqah, s\abat, ma’mu>n; Ibn Ma‘i>n: s\iqah h}a>fiz},

muttafaq ‘alaih.269 Abu> Bakar ibn Manjawaih mengatakan bahwa ia termasuk

pemuka Madinah dan suku Quraish yang mulia, banyak ilmu, ibadah dan hafalan.270

Ulama bersepakat mengenai kes\iqahan ‘Ubaidulla>h  dan tidak seorang pun

yang mentajri>h}nya. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari Na>fi‘

dengan s}i>gah ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

267Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 301-302. Al-Mizzi>, op. cit., juz 14, h. 293.
268Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 314.
269Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 22. Al-Mizzi>, op. cit., juz 19, h. 124.
270Al-H{usaini>, op. cit., juz 2, h. 1102.
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e) Na>fi‘

Namanya adalah Na>fi‘ al-Faqi>h maula> Ibn ‘Umar, kunyahnya Abu> ‘Abdulla>h

al-Madani>. Ia wafat tahun 117 H dan termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a >) yang

dinilai s\iqah s\abat faqi>h dan masyhu>r.271

Ia menerima dari tuannya (Ibn ‘Umar), Abu> Hurairah, ‘A<isyah dan lainnya.

Muridnya, diantaranya ‘Ubaidulla>h ibn ‘Umar, al-Zuhri>, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\; al-‘Ijli>:

Madani> s\iqah; Ibn Khira>sy: s\iqah dan mulia; al-Nasa>’i>: s\iqah; al-Khali>li> menyatakan

Na>fi‘ adalah pemuka para ta>bi‘i>n di Madinah, pemuka ilmu, muttafaq ‘alaih,

riwayatnya sahih.272

Seluruh kritikus menilai s\iqah Na>fi‘ dan tidak seorang pun yang

mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Ibn ‘Umar dengan

menggunakan lafal ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

f) Ibn ‘Umar

Nama lengkapnya ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b, wafat tahun 73 H. Ia

salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.273

Ia menerima hadis dari Nabi saw., ayahnya (‘Umar) dan lainnya. Diantara

muridnya adalah Na>fi‘ maula> Ibn ‘Umar.274

Sebagaimana diuraikan pada kritik sanad hadis no. 4, Ibn ‘Umar dikenal

sebagai sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Karenanya, tidak diragukan lagi

271Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 490.
272Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 210.  Al-Mizzi>, op. cit., juz 29, h. 298.
273Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 256.
274Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 389.
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bahwa ia telah menerima hadis dari Nabi saw. Dengan demikian dapat dinyatakan

bahwa hadis ini bersambung sampai kepada Nabi saw.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa seluruh periwayat dinilai

s\iqah dan tidak seorangpun yang mendapat kritik para kritikus. Bahkan tiga

periwayat pertama, masing-masing memiliki hubungan sangat dekat dengan

periwayat lainnya baik dari segi silsilah keturunan maupun pergaulan. Na>fi‘ adalah

pelayan di keluarga Ibn ‘Umar yang ia dikenal banyak meriwayatkan hadis darinya

sedang ‘Ubaidulla>h ibn ‘Umar adalah salah seorang keturunan ‘Umar. Dengan

kesiqahan seluruh periwayatnya dan ketersambungan sanadnya maka diyakini bahwa

sanad tersebut terbebas dari sya>z\ dan ‘illah.

Dengan penilaian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis di atas

memenuhi kriteria kesahihan sanad sehingga dapat disimpulkan sanadnya sahih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa sanad al-T{abari> tersebut berkualitas

sahih. Dengan penilaian tersebut maka dapat dilakukan langkah kajian selanjutnya

yakni kritik matan untuk mengetahui kualitas kesahihan matannya. Kajian matan

difokuskan pada dua hal yakni analisis susunan lafal matan yang semakna dan

meneliti kandungan matan.

Setelah mencermati dan membandingkan masing-masing matan yang ada

maka dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut setidaknya memiliki tiga bentuk

periwayatan. Pertama, diriwayatkan langsung oleh Ibn ‘Umar dengan perkataannya

sendiri. Kedua, diceritakan oleh Na>fi‘ yang mengetahui secara persis peristiwa

tersebut terkait Ibn ‘Umar. Ketiga, pertanyaan seseorang yang diajukan kepada Ibn
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‘Umar. Kesimpulan lainnya adalah hadis tersebut diriwayatkan secara makna

sehingga tidak terlepas dari perbedaan matan antara satu jalur sanad dengan lainnya.

Dengan banyaknya mukharrij yang meriwayatkan hadis tersebut melalui

berbagai jalur sanad dan dengan matan yang berbeda-beda maka perbandingan

matan kali ini hanya dilakukan pada sanad dengan matan yang identik. Namun bila

terdapat perbedaan matan yang mencolok dari jalur sanad lain dan kandungan matan

tersebut bertentangan maknanya dengan matan al-T{abari> maka penulis akan

menguraikannya secara sekilas.

Diantara riwayat yang identik dengan matan al-T{abari> di atas adalah dua

riwayat Muslim dari Yah}ya> ibn Yah}ya>, riwayat Muslim dari Muh}ammad ibn

‘Abdulla>h, riwayat Muslim dari Zuhair ibn H{arb, Muslim dari ‘Abd ibn H{umaid.

Perbedaannya hanya pada penambahan kata ‘yatruka’, ‘yumhilu’ dan tambahan

redaksi dari Ibn Rumh} pada riwayat Muslim dan perbedaan dalam menggunakan

kata ‘yamass’ dengan ‘yuja>mi’ serta perbedaan dalam redaksi. Redaksi identik

dengan sedikit pengurangan kalimat adalah riwayat Muslim dari Ah}mad ibn

‘Us\ma>n. Redaksi tersebut tidak memuat kalimat ‘qabla an yuja>mi‘uha>’ dan

‘fainnaha> al-‘iddah allati> qa>la Alla>h Azza wa Jalla’.

Selain Muslim, redaksi yang identik dengan al-T{abari> adalah riwayat al-

Bukha>ri> dari Isma>‘i>l ibn ‘Abdulla>h, riwayat al-Bukha>ri> dari Qutaibah dan al-Bukha>ri>

dari Yah}ya> ibn Bukair. Perbedaannya hanya terletak pada penggunaan kata dan

susunan kalimat. Sedang unsur utama yang ada pada al-Bukha>ri> juga ada pada al-

T{abari>. Unsur utama tersebut adalah perintah Nabi untuk merujuk, penjelasan beliau

tentang tahapan talak dari haid ke suci, ke haid baru suci lagi dan pernyataan bahwa

talak seperti itulah yang disyariatkan.
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Redaksi identik lainnya adalah riwayat al-Nasa>’i> dari ‘Ubaidulla>h ibn Sa‘i>d,

al-Nasa>’i> dari Muh}ammad ibn Salamah, al-Nasa>’i> dari Kas\i>r ibn ‘Ubaid, al-Nasa>’i>

dari Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la> dan al-Nasa>’i> dari Basyr ibn Kha>lid. Riwayat

identik lainnya adalah riwayat Ibn Ma>jah dari Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah, riwayat

al-Da>rimi> dari Kha>lid ibn Makhlad, riwayat Ma>lik dari Na>fi‘, riwayat Ah}mad ibn

H{anbal dari Isma>‘i>l, riwayat Ah}mad ibn H{anbal dari Yah}ya>, Ah}mad ibn H{anbal dari

Rauh}, dari ‘Abd al-Rah}ma>n, dari ‘Abd al-Wahha>b ibn ‘Abd al-Maji>d, dari

Muh}ammad ibn ‘Ubaid, dari Ah}mad ibn H{anbal dari Yu>nus.

Redaksi yang berbeda terdapat pada riwayat Muslim dari Abu> Bakar ibn Abi>

Syaibah yang disandarkan pada Sa>lim dari Ibn ‘Umar dan riwayat al-Nasa>’i> dari

Mah}mu>d ibn Gayla>n, redaksi Ibn Ma>jah dari Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah, riwayat

Ah}mad ibn H{anbal dari Waki>‘. Redaksi tersebut cukup ringkas dibanding redaksi al-

T{abari>. Bunyi redaksi tersebut ‘murhu falyura>ji’ha s\umma liyat}alliqha t}a>hiran aw

h}a>milan’.

Analisis perbandingan matan menunjukkan bahwa tidak terdapat matan yang

sama persis dengan matan al-T{abari>. Meski demikian, terdapat banyak matan yang

identik dan memiliki unsur kalimat yang sama dan semakna dengan al-T{abari>

sehingga dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara makna.

Perbedaan matan tersebut dapat ditoleransi sejauh tidak bertentangan secara

substansi antar matan.

Pada prinsipnya, Islam menghendaki adanya pernikahan yang kekal antara

pasangan suami isteri. Ikatan pernikahan digambarkan sebagai perjanjian yang kuat

‘mi>s\a>q gali>z}’, sebuah istilah yang sama ketika menggambarkan ikatan keimanan.

Namun demikian, perceraian juga merupakan sesuatu yang lumrah dan alamiah
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terjadi dalam sebuah ikatan pernikahan. Tidak ada paksaan untuk tetap bersatu

selamanya dalam satu pernikahan. Meski dibenci, Islam tetap memberikan peluang

bagi adanya perceraian dengan tujuan kebaikan bagi masing-masing pihak. Peluang

bukan berarti bahwa perceraian adalah hal yang mudah dilakukan. Untuk maksud

tersebut Alquran memberikan ketentuan berkenaan dengan cerai atau talak. Dalam

Q.S. al-Baqarah/2: 229, dijelaskan bahwa talak yang dapat ditoleransi untuk dapat

dirujuk kembali adalah dua kali talak. Sedang talak ketiga adalah pilihan untuk tetap

bersama atau berpisah. Ayat tersebut menyatakan:

…انٍ سَ حْ إِ بِ حٌ يْ رِ سْ تَ وْ أَ فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ انِ تَ رَّ مَ قُ الَ الطَّ 
Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan
baik, atau melepaskan dengan baik ...275

Dengan adanya dua kali talak dan rentang masa iddah pada setiap masa talak

menunjukkan bahwa Alquran pada prinsipnya menginginkan pernikahan tetap utuh.

Adanya masa tenggang memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak yang ingin

bercerai untuk memikirkan ulang langkah tepat yang mesti diambil. Namun apabila

pada talak pertama dan kedua tidak terdapat perubahan pada perbaikan hubungan

antara keduanya maka dapat diambil langkah terakhir yakni talak tiga. Dengan talak

tersebut maka seseorang tidak lagi diperkenankan untuk bersama kecuali apabila

isteri dinikahi pria lain dengan pernikahan yang sewajarnya dan ditalak secara wajar

pula maka suami pertama baru dapat menikahinya kembali. Hal ini didasarkan pada

Q.S. al-Baqarah/2: 230, yang menyatakan:

َرهُ َزْوجاً تـَْنِكحَ َحىتَّ بـَْعدُ ِمنْ َلهُ حتَِلُّ َفالطَلََّقهافَِإنْ  أَنْ ظَنَّاِإنْ يـََرتاَجعاأَنْ َعَلْيِهماُجناحَ َفالطَلََّقهافَِإنْ َغيـْ
يـَْعَلُمونَ لَِقْومٍ يـُبَـيـُِّنهااللَّهِ ُحُدودُ َوتِْلكَ اللَّهِ ُحُدودَ يُِقيما

275Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
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Terjemahannya:

Kemudian jika dia menceraikannya (setelah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak halal lagi baginya sebelum dia menikah dengan suami
yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada
dosa bagi keduanya (suami pertama dan bekas isteri) untuk menikah kembali
jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah.
Itulah ketentuan-ketentuan Allah, diterangkan-Nya kepada orang-orang yang
berpengetahuan.276

Disamping mengatur jumlah talak yang mengakhiri ikatan pernikahan,

Alquran juga menyatakan bahwa talak tersebut hendaknya dilakukan pada masa

isteri dapat menjalani iddahnya yakni masa dimana ia dalam keadaan suci atau tidak

haid dan tidak dicampuri. Ketentuan tersebut terdapat dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 1,

yang menyatakan:

ِِنَّ َفطَلُِّقوُهنَّ النِّساءَ طَلَّْقُتمُ ِإذاالنَِّيبُّ أَيـَُّهايا َوالبـُُيوِِنَّ ِمنْ ُختْرُِجوُهنَّ الَربَُّكمْ اللَّهَ َواتـَُّقوااْلِعدَّةَ َوَأْحُصوالِِعدَّ
ُحيِْدثُ اللَّهَ َلَعلَّ َتْدرِيالنـَْفَسهُ ظََلمَ فـََقدْ اللَّهِ ُحُدودَ يـَتَـَعدَّ َمنْ وَ اللَّهِ ُحُدودُ َوتِْلكَ ُمبَـيـَِّنةٍ ِبفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ أَنْ ِإالَّ َخيُْرْجنَ 

أَْمراً ذِلكَ بـَْعدَ 
Terjemahannya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar)
dan hitunglah waktu iddah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang.
Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukum-hukum
Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.
Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu
ketentuan yang baru.277

Makna kata ‘al-‘iddah’ pada ayat di atas adalah masa suci seorang wanita

yang dapat dihitung masa iddahnya.278 Sebagian menambahkan dengan ‘sebelum

276Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
277Ibid., h. 559.
278Abu> Muh}ammad al-H{usain ibn Mas‘u>d al-Bagawi>, Tafsi>r al-Bagawi > atau Ma‘a>lim al-

Tanzi>l, (Beiru>t: Da>r Ibn H{azm, 2002 M/1423 H), h. 1321.
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digauli’.279 Pemaknaan bahwa talak dilakukan pada saat isteri dapat menghadapi

masa iddahnya yang berarti masa suci atau tidak haid menunjukkan aturan Alquran

bahwa talak mesti dilakukan pada saat isteri suci dan dilarang melakukannya pada

saat ia sedang haid.

Ketentuan tersebut diperkuat dengan hadis yang menyatakan bahwa talak

dapat dilakukan pada dua keadaan yakni suci dan hamil. Hal ini didasarkan pada

riwayat Muslim yang disandarkan kepada Ibn ‘Umar, Nabi bersabda280:

ُمْرهُ «فـََقالَ -وسلمعليهاهللاصلى-لِلنَِّىبِّ ُعَمرُ َذِلكَ َفذََكرَ َحاِئضٌ َوْهىَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ُعَمرَ اْبنِ َعنِ 
»اِمالً حَ أَوْ طَاِهرًاْلُيطَلِّْقَهاُمثَّ فـَْليُـرَاِجْعَها

Artinya:

Dari Ibn ‘Umar bahwa ia telah mentalak isterinya dalam keadaan haid lalu
Umar menceritakan hal tersebut kepada Nabi saw. dan beliau bersabda:
‘Perintahkan ia untuk merujuk isterinya dan kemudian mentalaknya pada saat
suci atau hamil.

Berbagai dalil baik dari Alquran maupun hadis menunjukkan bahwa hadis al-

T{abari> yang memerintahkan Ibn ‘Umar untuk merujuk isterinya yang ditalak pada

saat haid dan bila mau ia dapat mentalaknya pada saat suci tentunya tidak

bertentangan dengan dalil-dalil tersebut. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa

matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil lain yang lebih kuat

sehingga dapat disimpulkan bahwa matannya berkualitas sahih.

Apabila analisis sanad dan matan digabungkan maka dapat dinyatakan bahwa

hadis tersebut berkualitas sahih.

279Jala>l al-Di>n Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Muh}ammad al-Mah}alli> dan Jala>l al-Di>n ‘Abd al-
Rah}ma>n ibn Abu> Bakar al-Suyu>t}i>, Al-Qur’a>n al-Kari>m wa bi Ha>misy Tafsi>r al-Ima>main al-Jala>lain
(t.t.: Da>r Ibn Kas\i>r, t.th.), h. 556.

280Muslim, op. cit., juz 2, h. 674.
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m. Talak Dalam Keadaan Hamil

Ketika menafsirkan Q.S. al-T{ala>q/65: 6 yang berbicara tentang tempat

tinggal dan nafkah bagi isteri yang hamil dan menyusui, al-T{abari> mengutip hadis

tentang kasus Fa>t}imah binti Qais yang tidak mendapatkan hak nafkah dan tempat

tinggalnya setelah ditalak tiga oleh suaminya. Redaksi hadis selengkapnya dapat

dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H}adi>s\

Setelah melakukan pelacakan dengan menggunakan kata ‘al-nafaqah’ dalam

al-Mu‘jam al-Mufahras maka ditemukan informasi mengenai kitab yang memuat

hadis tersebut, diantaranya:

a) S{ah}i>h} Muslim, 3 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 6.

b) Sunan Abu> Da>ud, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 39.

c) Sunan al-Nasa>’i>, 2 hadis masing-masing dalam kitab al-Nika>h} no. bab 22

dan kitab al-T{ala>q no. bab 70.

d) Muwat}t}a Ma>lik, 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 67.

e) Sunan al-Da>rimi>, 1 hadis dalam kitab Nika>h} no. bab 7.

f) Musnad Ah}mad ibn H{anbal ada 3 jalur terdapat pada juz 6, hal. 411281

Berdasarkan data di atas, terdapat 11 jalur sanad yang termuat dalam 6 kitab

hadis yang memiliki matan semakna dengan riwayat al-T{abari>. Al-T{abari> sendiri

meriwayatkan satu jalur sanad. Dengan demikian, terdapat 12 jalur sanad terkait

hadis tersebut.

Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai keseluruhan jalur sanad,

nama-nama periwayat dan metode periwayatan yang digunakan, berikut ini adalah

281A.J.Wensickh, op. cit., juz 6, h. 519.
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gambar skema keseluruhan sanad. (Gambar skema sanad terdapat pada lembar

berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Gambar skema keseluruhan sanad menunjukkan bahwa riwayat tersebut

disandarkan pada seorang sahabiah yakni Fa>t}imah binti Qays dan selanjutnya

diterima oleh tiga periwayat di tingkat ta>bi‘i>n. Pada jalur al-T{abari>, periwayat yang

menerima dari Fa>t}imah adalah Abu> Salamah. Selain itu, terdapat periwayat lain

yang menerima riwayat tersebut dari Fa>t}imah yakni Abu> Bakar ibn Abi> al-Jahm dan

Abd al-Rah}ma>n ibn ‘A<s}im. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riwayat

tersebut tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘ di tingkat ta>bi‘i>n.

Metode periwayatan yang digunakan pada jalur tersebut adalah metode al-

sama>‘ (h}addas\ana>/h}addas\ani>) dan metode mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis tersebut diriwayatkan oleh tujuh periwayat mulai sahabat di tingkat

pertama hingga mukharrij. Para periwayat tersebut adalah al-T{abari>, Muh}ammad ibn

‘Abdulla>h, Bisyr ibn Bakr, Al-Auza>‘i>, Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r, Abu> Salamah ibn Abd

al-Rah}ma>n dan Fa>t}imah binti Qais. Berikut adalah biografi masing-masing

periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Dalam beberapa kitab

rija>l tidak ditemukan penyebutan nama gurunya Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Abd

al-H{akam secara langsung.282

282Lihat, Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14,  h. 268. Al-Subki>, op. cit., juz 3, h. 121. Al-‘Asqala>ni>,
Lisa>n., juz 7, h. 26. Al-Z|ahabi>, Mi>za>n, juz 6, h. 90. Al-Z|ahabi>, Taz\kirah, juz 2, h. 710.
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Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, al-T{abari> dinilai s\iqah oleh para

kritikus karenanya pernyataannya telah menerima dari Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h

dengan metode al-sama>‘ (h}addas\ani>) dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan

bersambung.

b) Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-H{akam

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Abd al-H{akam ibn

A‘yan ibn Lais\, kunyahnya Abu> ‘Abdulla>h al-Mis}ri> al-Faqi>h, lahir tahun 182 H dan

wafat 268 H. Ia termasuk generasi kesebelas (wust}a> ta>bi‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang

dinilai s\iqah.283

Diantara gurunya adalah Bisyr ibn Bakr al-Tinni>si >, Ish}a>q ibn Bakar ibn

Mud}ar dan lainnya. Sedang muridnya, al-Nasa>’i>, Abu> H{a>tim dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-Nasa>’i> menilai s\iqah; Marrah: s}adu>q, la ba’sa bih;

Ibn Khuzaimah menyatakan: ‘Aku tidak melihat di kalangan ulama muslim yang

lebih mengetahui pendapat sahabat dan ta>bi‘i>n selainnya’; Ibn Abu> H{a>tim: s}adu>q,

s\iqah, ulama Mesir dan pengikut Ma>lik.284

Seluruh kritikus menilai s\iqah Muh}ammad ibn ‘Abdulla>h dan tidak seorang

pun yang menilai cacat. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Bisyr ibn

Bakr dengan cara al-sama>‘ (h}addas\ana>) dapat diterima dan riwayatnya bersambung.

c) Bisyr ibn Bakr

Nama lengkapnya adalah Bisyr ibn Bakr al-Tinni>si>, Abu> ‘Abdulla>h al-Bajali>.

Lahir tahun 124 H dan wafat tahun 205 H. Ia termasuk generasi kesembilan (s}ugra>

atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.285

283Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 423.
284Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 608. Al-Mizzi>, op. cit., juz 25, h. 497.
285Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 61.
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Diantara gurunya adalah al-Auza>‘i >, H{a>riz ibn ‘Us\ma>n dan lainnya. Sedang

muridnya diantaranya Ibn ‘Abd al-H{akam, Duh}aim dan lainnya.

Penilaian kritikus. Abu> Zur‘ah, al-Da>ruqut}ni>, al-‘Ijli>, al-‘Uqaili> menilainya

s\iqah; Abu> H{a>tim: ma> bihi ba’sun; Marrah: laisa bihi ba’sun.286

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l Bisyr ibn Bakr dengan beragam lafal. Namun

mayoritas menyatakan s\iqah. Sebaliknya, tidak ditemukan mereka yang

mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari al-Auza>‘i> meski

dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

d) Al-Auza>‘i>

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Amr ibn Abu> ‘Amr, gelarnya

Abu> ‘Amr al-Auza>‘i>. Ia lahir tahun 88 H dan wafat tahun 157 H, termasuk generasi

ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah jali>l.287

Diantara gurunya adalah Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r, Na>fi‘ maula> ibn ‘Umar dan

lainnya. Sedang muridnya diantaranya Bisyr ibn Bakar, Ibn al-Muba>rak dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Mahdi> mengatakan: ‘Pemuka hadis ada empat

yaitu al-Auza>‘i>, al-S|auri>, Ma>lik dan H{amma>d ibn Zayd. Ibn Ma‘i>n dan al-‘Ijli>

menilai s\iqah; Ibn ‘Uyaynah mengatakan ia imam pada zamannya; Abu> H{a>tim

berkata: ‘Ia imam yang diikuti riwayatnya’; Ibn Sa‘ad: s\iqah ma’mu>n s}adu>q fa>d}il. 288

Seluruh kritik menilai s\iqah al-Auza>‘i> dan tidak seorang pun yang meragukan

kes\iqahannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Yah}ya> dengan metode

h}addas\ana> dapat dibenarkan dan sanadnya dinilai bersambung.

286Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 224. Al-Mizzi>, op. cit., juz 4, h. 95.
287Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 289.
288Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 537.
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e) Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r

Nama lengkapnya adalah Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r al-T{a>’i>, gelarnya Abu> Nas}r al-

Yama>mi>. Ia wafat tahun 132 H dan termasuk generasi kelima (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang

dinilai s\iqah s\abat namun kadang melakukan tadli>s dan memursalkan.289

Diantara gurunya adalah Abu> Salamah ibn ‘Abd al-Rah}ma>n, Anas dan

lainnya. Sedang muridnya diantaranya al-Auza>‘i >, Yah}ya> ibn Sa‘i>d dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn ‘Uyaynah dari Ayu>b berkata: ‘Saya tidak

mengetahui seseorang sesudah al-Zuhri> yang lebih mengetahui hadis orang-orang

Madinah selain Yah}ya>. Al-‘Ijli> menyatakan s\iqah dan menilainya sebagai ahli hadis.

Abu> H{a>tim berkata: ‘Yah}ya> ahli hadis yang tidak menerima kecuali dari yang

periwayat s\iqah’. Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya. Al-‘Uqaili>: ia

melakukan tadli>s.290 Penilaian tadli>s juga datang dari Ibn H{ajar291 dan al-Suyu>t}i>.292

Seluruh kritikus sepakat bahwa Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r seorang periwayat

s\iqah. Namun ia juga dinilai telah melakukan tadli>s. Periwayat mudallis yang

menggunakan lafal yang tidak secara tegas menunjukkan ia mendengar langsung dari

gurunya, seperti menggunakan lafal ‘an, maka riwayatnya dinilai mursal dan tidak

diterima. Sedang bila ia menggunakan lafal yang menegaskan ketersambungan dan

penerimaan langsung riwayatnya seperti sami‘tu, h}addas\ana> dan akhbarana> maka

riwayatnya diterima.293 Pada jalur ini, Yah}ya> menerima riwayat dari Abu> Salamah

dengan menggunakan lafal h}addas\ani> sehingga diyakini ketersambungan sanadnya.

289Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 525.
290Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 383.
291Ibn H{ajar, T{abaqa>t, h. 36.
292Al-Suyu>t}i>, Asma>, h. 106.
293Muh}ammad ibn Muh}ammad Abu> Syahbah, al-Wasi>t} fi> ‘Ulu>m wa Mus}t}alah} al-H{adi>s\

(Jeddah: ‘A<lam al-Ma‘rifah, t.th.), h. 297.
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f) Abu> Salamah ibn Abd al-Rah}ma>n

Nama lengkapnya adalah Abu> Salamah ibn Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Auf ibn

‘Abd ‘Auf al-Zuhri> al-Madani>. Sebagian mengatakan namanya adalah ‘Abdulla>h,

Isma>‘i>l atau gelarnya adalah namanya. Ia wafat tahun 94 H dan termasuk generasi

ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) yang dinilai s\iqah dan banyak meriwayatkan hadis.294

Ia menerima hadis, diantaranya dari Fa>t}imah binti Qais, ‘A<isyah dan lainnya.

Sedang muridnya diantaranya Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r, al-Zuhri> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menilainya s\iqah, faqi>h dan banyak

meriwayatkan hadis. Abu> Zur‘ah: s\iqah imam. Al-Zuhri> menyatakan empat orang

dari Quraish yang luas ilmunya, salah satunya adalah Abu> Salamah.295

Seluruh kritikus menilai s\iqah Abu> Salamah ibn Abd al-Rah}ma>n dan tidak

seorang pun yang mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari

Fa>t}imah binti Qais dengan lafal h}addas\ani > dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan

bersambung.

g) Fa>t}imah binti Qais

Nama lengkapnya adalah Fa>t}imah binti Qais ibn Kha>lid al-Qurasyiyah al-

Fihriyah saudara perempuan al-D{ah}h}a>k ibn Qais al-Ami>r, seorang sahabiah

terkenal.296

Ia menerima hadis dari Nabi saw. Diantara muridnya adalah Abu> Salamah

ibn Abd al-Rah}ma>n, Sa‘i>d ibn al-Musayyab dan lainnya.

294Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 568.
295Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 531. Lihat, al-H{usaini>, op. cit., juz 4, h. 2067. Lihat, al-Z|ahabi>,

Siyar, juz 4, h. 287.
296Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 668.
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Ibn ‘Abd al-Barr mengatakan ia termasuk wanita yang hijrah pertama kali. Ia

cantik dan cerdas. Di rumahnya berkumpul as}h}a>b al-syu>ra> tidak lama setelah ‘Umar

dibunuh. Suaminya adalah Abu> ‘Amr ibn H{afs} yang kemudian menceraikannya dan

dinikahi oleh Usa>mah ibn Zayd.297

Tidak diragukan kesahabatan Fa>t}imah binti Qais dan karenanya dinilai ‘a>dil.

Selain itu, ia termasuk wanita yang ikut berhijrah pertama kali. Karenanya,

pernyataannya telah menerima hadis dari Nabi saw. tidak lagi dipertanyakan.

Dengan demikian, hadis ini bersambung sampai kepada Nabi saw.

Penilaian para ulama kritikus hadis di atas menunjukkan bahwa seluruh

periwayat jalur al-T{abari> tersebut dinilai s\iqah. Tidak seorang pun dari mereka yang

dinilai tajri>h}. Bahkan, seorang periwayatnya yakni al-Auza>‘i> dikenal sebagai pemuka

hadis. Dari segi ketersambungan sanad dapat dinilai bahwa sanad tersebut

bersambung. Hal ini didasarkan pada data adanya hubungan keilmuan antara satu

periwayat dengan periwayat lainnya sebagai guru dan murid serta adanya

kemungkinan kuat pertemuan antar mereka berdasarkan data t}abaqah periwayat.

Namun demikian, terdapat seorang periwayat yakni Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r,

disamping dikenal kes\iqahannya, dinilai juga oleh Ibn H{ajar dan al-‘Uqaili> sebagai

periwayat yang memursalkan dan melakukan tadli>s. Hadis mursal dan yang

mengandung tadli>s, tidak dapat dijadikan hujah dan ditolak. Tadli>s terbagi dua

macam, yakni: tadli>s isna>d dan tadli>s syuyu>kh. Tadli>s isna>d adalah seorang

periwayat meriwayatkan sesuatu dari orang semasanya yang tidak pernah ia bertemu

dengan orang itu, atau pernah bertemu tetapi yang diriwayatkannya itu tidak

didengarnya dari orang tersebut, dengan cara yang menimbulkan dugaan mendengar

297Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 685.
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langsung. Sedang tadli>s syuyu>kh adalah periwayat menyebut gurunya, memberi

kunyah atau memberikan nisbat ataupun memberikan sifat yang tidak lazim

dikenal.298 Adapun hadis mursal adalah hadis yang dimarfu‘kan oleh seorang ta>bi‘i>n

kepada Rasul saw., baik berupa perkataan, perbuatan maupun taqri>r, baik ta>bi‘i>n itu

kecil atau besar. Atau periwayat tidak menyebutkan nama sahabat yang ia ambil

hadisnya. Hadis mursal ada dua, yakni mursal sahabat dan mursal ta>bi‘i>n. Mursal

sahabat berarti yang menggugurkan periwayat sahabat itu adalah sahabat sendiri

sedang mursal ta>bi‘i>n yang menggugurkannya adalah seorang ta>bi‘i>n.299 Mursal

sahabat dinilai maus}u>l (bersambung kepada Nabi saw.) sehingga dapat diterima dan

dijadikan hujah sedang mursal ta>bi‘i>n sama nilainya dengan munqat}i‘ (terputus

hadisnya) sehingga tidak dapat diterima. Karena perbuatan tadli>s dan mursal terkait

dengan periwayat tertentu maka dalam kasus di atas perlu diketahui para periwayat

dimana Yah}ya> ibn Abi> Kas\i>r diduga melakukan tadli>s dan irsa>l.

Menurut Abu> H{a>tim, Yah}ya> memursalkan hadis dari Anas, ia sekali bertemu

Anas di Masjid al-H{ara>m namun tidak pernah mendengar darinya. Ia juga tidak

pernah mendengar dari al-Sa>’ib ibn Yazi>d dan tidak pernah berjumpa seorang

sahabatpun kecuali Anas dan itupun hanya sekali. Ibn H{ibba>n menyatakan: ‘Setiap

riwayat yang Yah}ya> terima dari Anas adalah tadli>s karena ia tidak mendengar hadis

dari Anas dan juga sahabat lain. Yah}ya> ibn Ma‘i>n menyatakan bahwa ia tidak

mendengar dari al-A‘raj, ‘Urwah, Abu> Bakar ibn ‘Abd al-Rah}ma>n dan Nauf.

Dari penjelasan para ulama di atas dapat disimpulkan bahwa Yah}ya> ibn Abi>

Kas\i>r hanya melakukan tadli>s dan irsa>l pada sahabat Anas. Ia juga tidak pernah

298‘Ajja>j al-Khat}i>b, op. cit., h. 341.
299Ibid., h. 337.
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mendengar dari sahabat secara langsung dan dari beberapa ta>bi‘i>n tertentu. Adapun

jalur al-T{abari> di atas dinyatakan bahwa ia menerima riwayatnya dari Abu> Salamah

ibn ‘Abd al-Rah}ma>n seorang ta>bi‘i>n wust}a> dengan cara al-sama>‘ (h}addas\ani >).

Dengan pertimbangan tersebut dapat dinyatakan bahwa untuk kasus riwayat al-

T{abari> ini ia tidak melakukan tadli>s dan irsa>l sehingga dapat diterima riwayatnya.

Berdasarkan uraian dan analisis periwayat dapat disimpulkan bahwa sanad

jalur riwayat al-T{abari> tersebut berkualitas sahih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad di atas menunjukkan bahwa jalur riwayat al-T{abari> tersebut

berkualitas sahih. Dengan kualitas sanad ini maka perlu dilanjutkan dengan analisa

kualitas matan sehingga diketahui kualitas hadis secara keseluruhan. Ada dua aspek

yang akan diteliti terkait matan yakni analisis redaksi lafal matan yang semakna dan

analisis kandungan matan.

Sebagaimana terungkap dalam takhri>j al-h}adi>s\ diketahui bahwa riwayat

semakna dengan riwayat al-T{abari> di atas juga termuat dalam 6 kitab hadis dengan

12 jalur sanad. Setelah membaca matan dari seluruh jalur sanad diketahui bahwa

riwayat tersebut sangat beragam dan diriwayatkan dalam bentuk maknawi. Hal ini

dapat dipahami bila melihat sisi periwayatannya yang berbentuk cerita terkait

peristiwa yang terjadi pada sahabat. Meski demikian, secara umum keseluruhan

matan tersebut identik. Diantara jalur sanad yang mayoritas matannya mirip dengan

al-T{abari> adalah jalur Muslim dari Muh}ammad ibn Rafi>‘. Perbedaan hanya terletak

pada tambahan redaksi pada beberapa tempat. Dalam riwayat Muslim terdapat

kalimat ‘ َناَلكِ لَْيسَ أَْهُلهُ َهلَافـََقالَ  نـََفَقةٌ َعَليـْ ’ dan تـَُهاَمَضتْ فـََلمَّاإِلَْيهِ فَاْنطََلَقتْ  اللَّهِ َرُسولُ أَْنَكَحَهاِعدَّ .
Kedua kalimat tersebut tidak ditemukan dalam redaksi al-T{abari>. Perbedaan lainnya,
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dalam redaksi al-T{abari> disebutkan ‘ اْلَيَمنِ َحنْوَ بـََعثَهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ وََكانَ  ’ sedang

dalam riwayat Muslim berbunyi: ‘ اْلَيَمنِ ِإَىل اْنطََلقَ ُمثَّ  ’. Selebihnya, perbedaan terletak

pada penggunaan kata yang berbeda namun sama maknanya. Berikut ini adalah

kolom perbedaan redaksi riwayat al-T{abari> yang diperbandingkan dengan riwayat

Muslim dari Yah}ya> ibn Yah}ya>.

Riwayat al-T{abari> Riwayat Muslim

o ََّفَقةٍ بِنَـ َهلَافََأَمرَ َثالَثًاطَلََّقَهااْلَمْخُزوِميَّ َعْمرٍوأَبَاَأن
َها فَاْستَـَقلَّتـْ

o َاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل …اْلَولِيدِ ْبنُ َخاِلدُ فَاْنطََلق

o ْنـََفَقةٌ َهلَالَْيَست

oَشرِيكٍ أُمِّ ِإَىل انـَْتِقِلي

o َّاَألوَُّلوَن اْلُمَهاِجُرونَ يَْأتِيَهاَشرِيكٍ أُم

o ْبِنَـْفِسكَ َتْسِبِقيِين الَ َأن

o ََّغاِئبٌ َوُهوَ اْلَبتَّةَ طَلََّقَهاصٍ َحفْ ْبنَ َعْمرِوأَبَاَأن
َهاَفَأْرَسلَ  َفَسِخطَْتُه ِبَشِعريٍ وَِكيُلهُ إِلَيـْ

o ْاللَّهِ َرُسولَ َفَجاَءت

o َنـََفَقةٌ َعَلْيهِ َلكِ لَْيس

oَشرِيكٍ أُمِّ بـَْيتِ ِىف تـَْعَتدَّ أَنْ َفَأَمَرَها

o َاْعَتدِّىَأْصَحاِىب يـَْغَشاَهااْمرَأَةٌ تِْلك

o َِفآِذنِيِىن َحَلْلتِ َذافَإ

Riwayat Muslim dari Yah}ya> tersebut sangat identik dengan matan Abu> Da>ud

dari al-Qa‘nabi>, al-Nasa>’i dari Muh}ammad ibn Salamah, Ma>lik dari ‘Abdulla>h ibn

Yazi>d dan Ah}mad ibn H{anbal dari ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Mahdi>.

Meski berbeda antara kedua matan tersebut dan matan dari jalur sanad

lainnya namun perbedaan tersebut tidak membawa pada pertentangan matan

sehingga dapat dikatakan bahwa periwayatannya menggunakan makna. Dengan

demikian seluruh perbedaan tersebut dapat ditoleransi sehingga matan hadisnya pun
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dapat diterima. Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa perbedaan tersebut

disebabkan periwayatannya dengan makna.

Berkenaan dengan nafkah dan tempat tinggal terhadap isteri selama masa

iddahnya, para ulama membedakannya berdasarkan bentuk talak dan kondisi isteri

saat ditalak.   Mereka sepakat bahwa isteri yang ditalak raj‘i atau yang tengah hamil

berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal dari suami selama masa iddahnya. Hal

tersebut didasarkan pada ayat yang memerintahkan para suami untuk memberikan

tempat tinggal pada isteri yang ditalak. Q.S. al-T{ala>q/65: 6, menyatakan:

…مْ كُ دِ جْ وُ نْ مِ مْ تُ نْ كَ سَ ثُ يْ حَ نْ مِ نِّ هُ وْ نُـ كِ سْ أَ 
Terjemahannya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu …300

Sedang isteri yang hamil baik dengan talak raj‘i, talak bain atau masa

iddahnya karena wafatnya suami, hak mendapatkan nafkah dan tempat tinggalnya

didasarkan pada kelanjutan ayat di atas yang berbunyi:

…نَّ هُ لَ محَْ نَ عْ ضَ يَ ىتَّ حَ نَّ هِ يْ لَ عَ اوْ قُ فِ نْ أَ فَ لٍ محَْ تِ الَ وْ أُ نَّ كُ نْ إِ وَ …
Terjemahannya:

… Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka
berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin ...301

Namun mereka berselisih pendapat mengenai isteri yang ditalak ba>’in dan

tidak dalam keadaan hamil. Ada tiga pendapat berkenaan hal tersebut: Pertama,

isteri berhak mendapatkan tempat tinggal namun tidak berhak atas nafkah. Pendapat

ini diperpegangi oleh Ma>lik dan Sya>fi‘i> dan jumhur berdasarkan bunyi ayat di atas,

‘askinu>hunna min h}ais\u sakantum min wujdikum’. Kedua, isteri berhak atas nafkah

300Departemen Agama RI, op. cit., h. 561.
301Ibid.
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dan tempat tinggal. Pendapat ini dianut oleh Umar ibn al-Khat}t}a>b, Umar ibn ‘Abd

al-‘Azi>z, al-S|auri>, Ah}na>f dengan dalil yang sama dengan pendapat pertama. Menurut

mereka, hak atas tempat tinggal mengharuskan adanya hak atas nafkah sebagaimana

isteri yang ditalak raj‘i atau isteri yang hamil. Dengan dasar itu pula, Umar dan

‘A<isyah mengingkari pernyataan Fa>t}imah binti Qais terkait hadis Nabi saw. dimana

‘Umar mengatakan: ‘Kami tidak akan meninggalkan Alquran dan Sunah Nabi hanya

karena perkataan seorang wanita yang kami tidak mengetahui boleh jadi ia ingat

atau lupa. Ketiga, isteri tersebut tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Pendapat ini dikemukakan Ah}mad, Da>ud, Abu> S|aur, Ish}a>q dan diriwayatkan pula

dari ‘Ali>, Ibn ‘Abba>s, Ja>bir, al-H{asan, ‘At}a>, al-Sya‘bi>, Ibn Abi> Laila>, al-Auza>‘i> dan

Imamiyah. Mereka mendasarkan pendapatnya pada riwayat al-Bukha>ri> dan Muslim

dari Fa>t}imah binti Qais yang menceritakan bahwa ia telah ditalak suaminya pada

masa Rasulullah saw. dan beliau tidak memutuskan hak atas nafkah dan tempat

tinggal padanya. Dalam hadis lain Rasulullah saw. mengatakan bahwa tempat

tinggal dan nafkah hanya untuk isteri yang ditalak raj‘i.302 Dan sabdanya bahwa ia

tidak berhak atas nafkah kecuali dalam keadaan hamil.303

Menurut al-T{abari>, ayat ‘wa inkunna u>la>ti h}amlin faanfiqu> ‘alaihinna h}atta>

yad}a‘na h}amlahunna’ merupakan bentuk takhs}i>s } dari potongan ayat sebelumnya

yang bersifat umum. Ayat tersebut dikhususkan bagi mereka yang ditalak bain

dalam keadaan hamil dan tidak untuk semua yang ditalak bain. Menurutnya,

sekiranya mereka yang hamil dan tidak hamil mendapatkan hak nafkah yang sama

302Ah}mad ibn H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal, dita‘li>q dan ditakhri>j oleh
Syu‘aib al-Arnu>t} dll, juz 45 (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 2001/1421), h. 326. Lihat, al-Nasa>’i>, op.
cit., h. 359.

303Al-Sayyid Sa>biq, op. cit., juz 2, h. 118-119.  Hadis mengenai hal tersebut dapat dilihat, al-
Sijista>ni>, op. cit., h. 260.
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maka tentunya bunyi ayat ‘wa u>la>tu al-ah}ma>l’ tidak akan disebutkan pada ayat

tersebut. Dengan disebutkannya ayat tersebut secara khusus menunjukkan bahwa

isteri yang ditalak bain tidak akan mendapat nafkah kecuali jika ia hamil.304

Pendapat al-T{abari> tersebut menunjukkan bahwa ayat yang memberikan hak tinggal

dan nafkah bagi isteri ditalak dikhususkan bagi mereka yang ditalak raj‘i sedang

mereka yang ditalak bain tidak mendapatkan kedua hak tersebut. Pendapat tersebut

sejalan dengan pandangan ‘Ali>, Ibn ‘Abba>s, Ja>bir, al-H{asan, Ah}mad dan lainnya dan

karenanya bertentangan dengan pendapat ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b dan ‘A<isyah.

Pertentangan muncul karena berbeda dalam memahami makna ayat. Satu kelompok

memahami ayat dalam kaitannya dengan ayat sebelumnya dan mentakhs}i>s } ayat yang

umum sedang kelompok lainnya memahaminya dengan makna umum.

Ayat lainnya yang menunjukkan adanya pemberian bagi isteri yang ditalak

adalah Q.S. al-Baqarah/2: 241, yang menyatakan:

ْنيَ قِ تَّ مُ الْ ىلَ عَ اقحَ فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ اعٌ تَ مَ اتِ قَ الَّ طَ مُ لْ لِ وَ 
Terjemahannya:

Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah
menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.305

Menurut al-Zuh}aili>, ayat tersebut bersifat umum bagi semua isteri yang

ditalak baik yang sudah digauli maupun belum yang hukumnya wajib dan mustah}ab.

Sebagian menyatakan ayat tersebut bermakna nafkah selama masa iddah sesuai

dengan kemampuan suami.306 Dengan ini, kata ‘al-mut‘ah’ kadang dipahami dengan

makna nafkah yakni pemberian yang ditentukan berdasarkan kemampuan suami.

304Al-T{abari>, op. cit., juz 23, h. 64.
305Departemen Agama RI, op. cit., h. 40.
306Wahbah al-Zuh}aili>, al-Tafsi>r al-Waji>z ‘ala> Ha>misy al-Qur’a>n al-‘Az}i>m (Suriah: Da>r al-

Fikr, t.th.), h. 40.
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Namun menurut jumhur, mut’ah hukumnya mustahab sedang al-Sya>fi‘i>

berpandangan wajib. Hukum mustah}abnya mut’ah, menurut pengikut Imam Ma>lik,

berlaku untuk semua isteri yang ditalak selain yang belum digauli karena mut’ahnya

adalah mahar. Bagi pengikut al-Sya>fi‘i>, mut’ah wajib bagi semua isteri yang ditalak

baik sebelum maupun sesudah digauli selain mereka yang belum digauli maka

disebut mahar. Sedang pengikut H{anafi> dan H{anbali>, mereka mengambil jalan

tengah dengan mengatakan bahwa mut’ah wajib bagi isteri yang ditalak sebelum

digauli, atau yang biasa disebut mahar, dan mustah}ab bagi selainnya. Adapun isteri

yang ditinggal mati suami, tidak ada mut’ah baginya dengan turunnya ayat tentang

talak. Menurut al-Zuh}aili>, pendapat yang benar adalah pendapat al-Sya>fi‘i> dan

pengikutnya karena ayat ini menyatakan mut’ah bagi setiap isteri yang ditalak baik

yang sudah digauli maupun belum.307 Perdebatan para imam mazhab seputar hukum

mut’ah di atas yang dikaitkan dengan keadaan isteri apakah sudah digauli atau

belum menunjukkan adanya perbedaan antara nafkah dan mut’ah. Nafkah lebih

bersifat umum sedang mut’ah bersifat khusus. Nafkah merupakan kewajiban suami

untuk isteri dalam bentuk pangan, sandang dan papan selama masih dalam ikatan

perkawinan yang sah sedang mut’ah adalah pemberian sekedarnya terhadap isteri

yang ditalak sebelum terjadinya hubungan suami isteri. Dengan demikian ayat

tersebut tidak menunjukkan adanya kewajiban nafkah suami pada isteri yang ditalak

bain. Sedang perintah untuk memberi tempat tinggal isteri pada Q.S. al-T{ala>q/56: 6

berkenaan dengan isteri yang ditalak raj‘i.

307Idem, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-Manhaj, juz 2 (Damaskus: Da>r
al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1418), h. 406.
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Pandangan bahwa hak nafkah dan tempat tinggal bagi isteri yang ditalak raj‘i

sejalan dengan riwayat al-Nasa>’i> dari Fa>t}imah binti Qais dimana Nabi saw.

bersabda:308

َا«-وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ  َهالَِزْوِجَهاَكانَ ِإَذالِْلَمْرأَةِ َىن َوالسُّكْ النـََّفَقةُ ِإمنَّ الرَّْجَعةُ َعَليـْ
Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: Nafkah dan tempat tinggal hanya untuk isteri yang
ditalak raj‘i oleh suaminya

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sejak masa sahabat

telah terjadi perbedaan pendapat mengenai hak nafkah dan tempat tinggal bagi isteri

yang ditalak ba>’in. Perbedaan tersebut muncul karena adanya perbedaan mereka

dalam memahami ayat. Sahabat ‘Umar yang menafikan riwayat Fa>t}imah binti Qais

juga didasarkan pada pemahaman ayat. Dalam hal ini penulis sejalan dengan

pandangan mereka yang menyatakan bahwa nafkah dan tempat tinggal hanya

diperuntukkan bagi isteri yang ditalak raj‘i. Dengan demikian, matan hadis al-T{abari>

di atas tidak bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat sehingga dapat

dinyatakan berkualitas sahih. Apabila analisis sanad dan matan digabungkan maka

dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas sahih.

2. Hak-hak Isteri

n. Hak Atas Mahar

Dalam menafsirkan Q.S. al-Nisa>’/4: 24 yang salah satu ketentuan hukumnya

adalah bolehnya seseorang menikahi wanita tawanan perang meski telah bersuami,

al-T{abari> mengutip hadis yang memiliki muatan sama sebagai bentuk penegasan

Nabi saw. atas ketentuan Alquran tersebut. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat

pada bab III.

308Al-Nasa>’i>, loc. cit.
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1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah melakukan pelacakan melalui kata ‘saba>ya>’ dalam al-Mu‘jam al-

Mufahras ditemukan sejumlah kitab yang memuat hadis tersebut. Diantara kitab

tersebut adalah:

a) S{ah}i>h} Muslim terdapat 2 hadis dalam Kita>b al-Rad}a>‘ no. bab 33/9.

b) Sunan al-Nasa>’i > terdapat 1 hadis dalam Kita>b al-Nika>h } no. bab 59.

c) Musnad Ah}mad ibn H{anbal terdapat 2 hadis dalam bab Musnad Abu> Sa‘i>d

al-Khudri>.

d) Sunan Abu> Da>ud terdapat 1 hadis dalam Kita>b al- Nika<h} no. bab 44.

e) Sunan al-Tirmiz\i> terdapat 2 hadis dalam Kita>b al-Nika<h} no. bab 35 dan

Kita>b Tafsi>r Su>rah 4 masing-masing 1 hadis. Kedua hadis tersebut

memiliki kesamaan pada sanad dan matan karenanya dihitung 1 hadis.

Berdasarkan data di atas, terdapat 7 hadis yang semakna dengan hadis

riwayat al-T{abari>. Sedang al-T{abari> sendiri meriwayatkan 1 jalur sanad. Dengan

demikian terdapat 8 jalur sanad yang semakna matannya dengan al-T{abari>.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan jalur sanad,

nama para periwayat dan metode yang digunakan masing-masing jalur sanad, berikut

adalah gambar skema jalur sanad tersebut. (Gambar skema sanad terdapat pada

lembar berikut ini).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema keseluruhan sanad diketahui bahwa riwayat

tersebut disandarkan kepada seorang sahabat hingga periwayat ketiga di tingkat

ta>bi‘i>n s}ugra>. Pada tingkat keempat, hadis tersebut diterima dua periwayat yakni

Qata>dah dan ‘Us\ma>n al-Batti>. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa riwayat
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tersebut tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘ pada periwayat keempat.

Dengan ini, ‘Us\ma>n al-Batti> menjadi muta>bi‘ bagi Qata>dah. Metode periwayatan

yang digunakan al-T{abari> pada jalur sanadnya adalah metode al-sama>‘ (h}addas\ana>)

dan ‘an‘anah (‘an).

3) Kritik Sanad

Jalur al-T{abari> tersebut diriwayatkan melalui delapan periwayat mulai

periwayat di tingkat sahabat hingga periwayat terakhir sebagai mukharrij. Para

periwayat tersebut adalah: al-T{abari>, Bisyr ibn Mu‘a>z\, Yazi>d, Sa‘i>d, Qata>dah, Abu>

al-Khali>l, Abu> ‘Alqamah al-Ha>syimi> dan terakhir Abu> Sa‘i>d al-Khudri>. Berikut

adalah uraian biografi masing-masing periwayat beserta penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Bisyr ibn Mu‘a>z\ al-‘Aqadi >.309

Al-T{abari>, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dinilai s\iqah oleh para

kritikus. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Bisyr dengan cara langsung

(h}addas\ana>) dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Bisyr ibn Mu‘a>z\

Nama lengkapnya adalah Bisyr ibn Mu‘a>z\ al-‘Aqadi>, Abu> Sahl al-Bas}ri> al-

D{ari>r. Ia wafat tahun 245 H dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-

ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q.310

309Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 268.
310Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 63.



300

Diantara gurunya adalah Yazi>d ibn Jurai‘, Abu> ‘Awa>nah dan lainnya.

Muridnya diantaranya al-Tirmizi>, al-Nasa>’i>, Ibn Ma>jah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya. Ibn Abi>

H{a>tim dari bapaknya menyatakan s}a>lih} al-h}adi>s\, s}adu>q. Maslamah menilainya Bas}ri>

s}a>lih}.311

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l Bisyr ibn Mu‘a>z\ dan tidak ditemukan mereka

yang menilainya cacat. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Yazi>d

dengan metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

c) Yazi>d

Nama lengkapnya adalah Yazi>d ibn Jurai‘ al-‘Aisyi>, Abu> Mu‘a>wiyah al-

Bas}ri>. Lahir tahun 101 H dan wafat tahun 182 H di Basrah. Ia termasuk generasi

kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah s\abat.312

Diantara gurunya adalah Sa‘i>d ibn Abi> ‘Aru>bah, H{umaid al-T{awi>l dan

lainnya. Muridnya diantaranya Bisyr ibn Mu‘a>z} al-‘Aqadi >, al-Qa‘nabi> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad menyatakan bahwa ia orang yang paling s\abat

di Basrah, s\adu>q dan mutqin. Ibn Ma‘i>n: s}adu>q s\iqah ma’mu>n. Abu> H{a>tim menilai

s\iqah, ima>m. Ibn Sa‘ad: s\iqah, h}ujjah dan banyak meriwayatkan hadis. al-Nasa>’i>:

s\iqah. ‘Affa>n: as\bat al-na>s.313

Seluruh kritikus menilai s\iqah Yazi>d dan tidak ditemukan penilaian yang

mentajri>h}nya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Sa‘i>d dengan s}i>gah

h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

311Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 231. Al-Mizzi>, op. cit., juz 4, h. 146.
312Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 530.
313Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 411. Al-Mizzi>, op. cit., juz 32, h. 124.
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d) Sa‘i>d

Nama lengkapnya adalah Sa‘i>d ibn Abi> ‘Aru>bah, disebut juga Mihra>n atau al-

‘Adawi> budak Bani ‘Adi> ibn Yasykar. Gelarnya Abu> al-Nad}r al-Bas}ri>. Ia wafat tahun

156 H dan termasuk generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s\iqah h}a>fiz} namun

banyak melakukan tadli>s dan pelupa masa tuanya. Ia orang yang paling valid dalam

menerima riwayat dari Qata>dah.314

Diantara gurunya adalah Qata>dah, al-H{asan al-Bas}ri> dan lainnya. Muridnya

diantaranya Yazi>d ibn Jurai‘, al-A‘masy, Syu‘bah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim dari Ah}mad mengatakan bahwa Sa‘i>d

tidak memiliki catatan tapi ia menghafal semuanya. Ibn Ma‘i>n dan al-Nasa>’i> menilai

s\iqah. Abu> Zur‘ah: s\iqah ma’mu>n, ah}faz} dan as\bat; Abu> Khais\amah: orang yang

paling kuat hafalan dari riwayat Qata>dah adalah Sa‘i>d ibn Abi> ‘Aru>bah dan Hisya>m.

Abu> H{a>tim menilai s\iqah sebelum ikhtila>t } (pikun). Ibn ‘Adi> menyatakan ia s\iqah dan

riwayatnya diterima oleh ulama hadis. Siapa yang menerima sebelum ia pikun maka

riwayatnya s}ah}i>h} hujah namun setelah itu maka tidak dapat diandalkan. Ibn H{ibba>n

memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya. Sa‘i>d mulai pikun pada lima tahun terakhir masa

hidupnya dan riwayatnya tidak diterima kecuali dari murid senior diantaranya Yazi>d

ibn Jurai’.315 Sa‘i>d dinilai mudallis oleh banyak kritikus.316

Para kritikus menilai s\iqah Sa‘i>d ibn Abi> ‘Aru>bah dan tidak seorang pun yang

mencacatkannya. Sebagian berpandangan bahwa ingatannya sudah mulai berubah

saat menjelang usia tua. Meski demikian, Yazi>d merupakan murid utamanya yang

tetap diterima sekalipun menerima riwayat pada masa tuanya. Selain itu, riwayat

314Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 179.
315Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 33.
316Al-Suyu>t}i>, Asma>, h. 50. ‘Awwa>d al-Khalaf, op. cit., h. 166. Ibn H{ajar, T{abaqa>t, h. 31.
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Sa‘i>d dari Qata>dah adalah riwayat terkuat. Terkait penilaian mudallis, hadis ini ia

terima dengan lafal ‘an yang menunjukkan bahwa ia tidak tegas menyatakan

penerimaan riwayatnya. Namun demikian, selain Sa‘i>d hadis tersebut juga

diriwayatkan Syu‘bah dari Qata>dah. Syu‘bah sendiri dinilai sebagai periwayat s\iqah,

h}a>fiz} dan mutqin.317 Dengan ini Syu‘bah memperkuat riwayat Sa‘i>d sehingga

meyakinkan penerimaannya dari gurunya meski dengan lafal ‘an dan riwayatnya

dinilai bersambung.

e) Qata>dah

Nama lengkapnya adalah Qata>dah ibn Di‘a>mah ibn Qata>dah ibn ‘Azi>z ibn

‘Amr ibn Rabi>‘ah ibn ‘Amr ibn al-H{a>ris\ ibn Sadu>si>. Gelarnya Abu> al-Khat}t}a>b al-

Sadu>si> al-Bas}ri>. Ia lahir tahun 61 H dan wafat tahun 117 H. Ia pemuka generasi

keempat (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai s\iqah s\abat.318

Diantara gurunya adalah S{a>lih} Abu> Khali>l, Anas ibn Ma>lik dan lainnya.

Muridnya diantaranya Sa‘i>d ibn Abi> ‘Aru>bah, Syu‘bah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Siri>n menyatakan: ‘Qata>dah orang yang paling

hafal hadis’. Sa‘i>d ibn al-Musayyab berkata: ‘Tidak ada orang Irak yang datang

padaku lebih baik dari Qata>dah. Yah}ya> ibn Ma‘i>n: s\iqah; Ibn Sa‘ad: s\iqah ma’mu>n

h}ujjah fi> al-h}adi>s\; Ibn H{ibba>n memasukkannya dalam kitab S|iqa>tnya dan

menyatakan bahwa ia ulama dalam bidang Alquran, fiqih dan h}ufa>z} pada

masanya.319

Seluruh kritikus mens\iqahkan Qata>dah dan tidak seorang pun yang

meragukan kredibilitasnya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu> al-

317Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 208. Idem., Tahz\i>b, juz 2, h. 166.
318Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 389.
319Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 428. Al-Mizzi>, op. cit., juz 23, h. 498.
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Khali>l dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

f) Abu> al-Khali>l

Nama lengkapnya adalah S{a>lih} ibn Abi> Maryam al-D{uba‘i>. Gelarnya Abu> al-

Khali>l al-Bas}ri>. Ia termasuk generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s\iqah.320

Diantara gurunya adalah Abu> ‘Alqamah al-Ha>syimi>, ‘Abdulla>h ibn al-H{a>ris\

dan lainnya. Muridnya diantaranya Qata>dah, Muja>hid dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n, Abu> Da>ud dan al-Nasa>’i> menilai s\iqah; Ibn

H{ibba>n memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya. Ibn ‘Abd al-Bar dalam kitab al-

Tamhi>dnya menyatakan, riwayatnya tidak dapat dijadikan hujah.321

Para kritikus menilai s\iqah Abu> Khali>l kecuali Ibn ‘Abd al-Bar. Penilaian

tersebut, menurut Ibn H{ajar322, aneh karena seluruh kritikus tidak ada yang

meragukan kes\iqahannya. Penilaian seseorang yang menyalahi banyak penilaian

kritikus ditalak. Dalam hal ini, pernyataan Ibn ‘Abd al-Bar yang menilai riwayat

Abu> Khali>l tidak dapat dijadikan hujah dapat diabaikan sehingga pengakuannya

telah menerima dari Abu> ‘Alqamah meski dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan

riwayatnya bersambung.

g) Abu> ‘Alqamah al-Ha>syimi>

Nama lengkapnya Abu> ‘Alqamah al-Mis}ri>, budak Ibn Ha>syim. Ia pemuka

generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) yang dinilai s\iqah.323 Ibn ‘Adi mengatakan bahwa

namanya adalah Muslim ibn Yasa>r.324

320Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 215.
321Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 200.
322Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 215.
323Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 581.
324Al-H{usaini>, op. cit., juz 4, h. 2125.
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Ia menerima hadis dari Abu> Sa‘i>d, Abu> Hurairah dan lainnya. Muridnya

diantaranya Abu> al-Khali>l S{a>lih} ibn Abi> Maryam dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim menyatakan bahwa hadisnya sahih. Al-

‘Ijli> menyatakan Mis}ri> ta>bi‘i>n s\iqah.325

Ulama menilai s\iqah Abu> ‘Alqamah dan tidak ditemukan mereka yang

meragukan kes\iqahannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu> Sa‘i>d

al-Khudri> dengan lafal ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

h) Abu> Sa‘i>d al-Khudri>

Nama lengkapnya adalah Sa‘ad ibn Ma>lik ibn Sina>n ibn ‘Ubaid ibn S|a‘labah

ibn ‘Ubaid ibn Abjar. Gelarnya Abu> Sa‘i>d al-Khudri>. Ia seorang sahabat yang saat

perang Uhud masih kecil dan mengikuti perang sesudahnya. Ia wafat tahun 74 H.326

Ia menerima hadis dari Nabi saw., Abu> Bakar, ‘Umar, Us\ma>n, ‘Ali>, Abu>

Mu>sa> dan lainnya. Diantara yang menerima hadis darinya Abu> ‘Alqamah al-

Ha>syimi>, Ibn ‘Umar dan lainnya.

H{anz}alah dari gurunya berkata: ‘Tidak ada yang lebih tahu tentang peristiwa

sahabat selain Abu> Sa‘i>d’. ‘Abd al-Barr mengatakan: ‘Perang yang pertama kali

diikutinya adalah Khandak. Ia mengikuti perang sebanyak 12 kali bersama

Rasulullah. Ia banyak hafal hadis dan ilmu dari Rasulullah dan termasuk tokoh para

sahabat’.327

Tidak diragukan bahwa Abu> Sa‘i>d al-Khudri> adalah seorang sahabat.

Karenanya pernyataannya bertemu dan menerima hadis dari Nabi saw. tidak

325Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 559.
326Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 172.
327Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 696. Al-Mizzi>, op. cit., juz 10, h. 294. Al-H{usaini>, op. cit., juz

1, h. 568.
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diragukan dan sanadnya dinilai bersambung.

Dengan kes\iqahan seluruh periwayat, ketersambungan sanad dan terbebas

dari sya>z\ dan ‘illah maka dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut memenuhi

kriteria kesahihan sanad sehingga dapat dinyatakan sahih pada aspek sanadnya.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa sanad riwayat tersebut berkualitas sahih

sehingga kajian mengenai matan dapat dilakukan. Kajian matan berikutnya

mencakup analisis redaksi untuk matan semakna dan analisis kandungan matan.

Sebagaimana dipaparkan dalam i‘tiba>r al-sanad diketahui bahwa, selain al-

T{abari>, riwayat tersebut juga termuat dalam lima kitab hadis dengan 7 jalur sanad.

Analisis matan berikut difokuskan pada ketujuh matan tersebut.

Setelah mengamati seluruh matan tersebut diketahui bahwa matan al-T{abari>

di atas memiliki kesamaan dengan matan Muslim dari ‘Ubaidulla>h ibn ‘Umar, Abu>

Da>ud dari rawi yang sama dan al-Nasa>’i> dari Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la>. Hanya

terdapat sedikit perbedaan redaksi baik karena penambahan kalimat, perbedaan

penggunaan kata atau penempatan kalimat. Dalam redaksi Muslim dan al-Nasa>’i>,

misalnya, terdapat penambahan kalimat ‘faqa>talu>hum faz}aharu> ‘alaihim’ setelah

kata ‘aduw’ yang tidak ada pada redaksi al-T{abari>. Perbedaan pengunaan kata,

misalnya, ‘tah}arraju>’ dengan ‘ta’as\s\amu>’ atau perbedaan redaksi dan penempatannya

pada riwayat Muslim dan al-T{abari>, seperti, kalimat ‘min ajli azwa>jihinna min al-

musyriki>n’ setelah kata ‘gisyya>nihin’ dengan ‘lahunna azwa>jun min al-musyriki>n’.

Sedang matan Muslim dari Yah}ya> ibn H{abi>b, lebih ringkas dan terjadi perbedaan

redaksi. Ringkas karena riwayat tersebut meniadakan kalimat pertama yang
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menjelaskan bahwa Nabi saw. mengutus pasukan ke Aut}a>s dan kalimat terakhir

bahwa tawanan tersebut dihalalkan setelah selesai masa iddahnya.

Redaksi Muslim dari Yah}ya> tersebut memiliki kesamaan dengan dua matan

Ah}mad dari Ibn Abi> ‘A<di dan ‘Abd al-Razza>q. Kedua matan Ah}mad meniadakan

kalimat pertama dan terakhir. Redaksinya juga berbeda dari riwayat lainnya meski

maknanya sama. Kata ‘al-musyriki>n’ dalam al-T{abari>, misalnya, diganti dengan ‘ahl

al-syirk’ pada riwayat Ah}mad dari Ibn Abi> ‘A<di. Kata ‘gisyya>n’ dalam berbagai

riwayat ditukar dengan ‘waqa‘a ‘ala’ pada riwayat ‘Abd al-Razza>q dan perbedaan

redaksi lainnya. Adapun redaksi al-Tirmiz\i> dari Ah}mad ibn Mani>‘ merupakan redaksi

paling ringkas bila dibanding seluruh redaksi yang ada. Redaksi tersebut hanya

memuat tiga unsur yakni: ‘as}abna> saba>ya>’, ‘lahunna azwa>j’ dan ‘z\akaru> li

Rasulillah’. Sedang unsur matan lainnya tidak termuat.

Berdasarkan perbandingan seluruh matan di atas dapat diketahui bahwa

matan al-T{abari> memiliki kesamaan dengan matan dari Muslim dan Abu> Da>ud dari

rawi ‘Ubaidulla>h ibn ‘Umar dan al-Nasa>’i> dari Muh}ammad ibn ‘Abd al-A‘la>. Meski

demikian, terdapat beberapa perbedaan redaksi pada masing-masing matannya.

Riwayat al-T{abari> di atas memuat hukum bolehnya menggauli tawanan

wanita yang telah bersuami dengan satu syarat yaitu tawanan wanita tersebut telah

menyelesaikan masa iddahnya. Namun dalam riwayat lain, syarat tersebut tidak

disebutkan sehingga masa iddah tidak menjadi pertimbangan dalam menggauli

mereka. Alquran mengatur beberapa ketentuan terkait peperangan. Pertama, selama

peperangan terjadi diperbolehkan membunuh pasukan musuh kecuali wanita, anak-

anak dan tokoh agama. Penjelasan tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 190,

Allah berfirman:
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اْلُمْعَتِدينَ حيُِبُّ الاللَّهَ ِإنَّ تـَْعَتُدواَواليُقاتُِلوَنُكمْ الَِّذينَ اللَّهِ َسِبيلِ ِيف َوقاتُِلوا
Terjemahannya:

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, tetapi
jangan melampaui batas. Sungguh, Allah tidak menyukai orang-orang yang
melampaui batas.328

Ayat ini adalah ayat pertama yang diturunkan terkait perintah berperang.

Ayat tersebut memerintahkan kaum muslim untuk memerangi mereka yang

memerangi lebih dahulu. Sebaliknya, mereka yang tidak memerangi juga tidak akan

diperangi. Adapun sebab turun ayat adalah ketika Nabi saw. beserta sahabat pergi ke

Makkah untuk umrah, mereka dicegat dan dilarang masuk Makkah. Maka terjadilah

perjanjian antara kaum muslim dan musyrik yang bunyinya bahwa kaum muslim

diminta kembali ke Madinah dan dapat datang lagi di tahun depan. Selain itu, kedua

belah pihak tidak melakukan peperangan selama sepuluh tahun. Pada tahun

berikutnya ketika kaum muslim siap untuk umrah mereka kuatir kaum kafir

mengingkari janji sedang mereka enggan berperang di masjid al-haram pada bulan

haram. Peristiwa ini terjadi di Hudaibiyyah yang kemudian dikenal dengan

perjanjian Hudaibiyyah. Lantas turunlah ayat ini yang memerintahkan memerangi

mereka yang memerangi kaum muslim.329 Sebagian ulama menyatakan bahwa ayat

di atas dinaskh oleh Q.S. al-Taubah/9: 36, yang berbunyi:

…َكافَّةً يُقاتُِلوَنُكمْ َكماَكافَّةً اْلُمْشرِِكنيَ َوقاتُِلوا…
Terjemahannya:

… dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun
memerangi kamu semuanya …330

328Departemen Agama RI, op. cit., h. 30
329Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 3, h. 238.
330Departemen Agama RI, op. cit., h. 193.
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Ayat tersebut memerintahkan membunuh semua orang kafir sebagaimana

mereka juga ingin membunuh orang muslim seluruhnya. Namun demikian, mereka

dilarang melampaui batas terutuma terhadap kaum wanita, anak-anak, para rahib

dan orang yang seperti mereka. Untuk kaum wanita apabila mereka membunuh maka

akan dibunuh namun jika tertawan maka dijadikan budak. Sedang anak-anak

dilarang untuk dibunuh karena mereka belum mukallaf. Namun jika membunuh

maka juga akan dibunuh. Para rahib, ia tidak dibunuh dan tidak pula dijadikan budak

tapi dibiarkan saja hidup dengan harta yang mereka miliki selama memisahkan diri

dari kaum kafir. Orang tua yang sudah tidak mampu lagi berperang, tidak dapat

dimintai pendapatnya dan mempertahankan diri maka tidak dibunuh.331

Terkait tawanan perang, ada beberapa aturan yang dikemukakan Alquran.

Pertama, membebaskan atau membayar tebusan. Hal tersebut terdapat dalam Q.S.

Muh}ammad/47: 4, yang berbunyi:

َتَضعَ َحىتَّ ِفداءً َوِإمَّابـَْعدُ َمنافَِإمَّااْلَوثاقَ َفُشدُّواأَْثَخْنُتُموُهمْ ِإذاَحىتَّ الرِّقابِ َفَضْربَ َكَفُرواالَِّذينَ َلِقيُتمُ فَِإذا
ُلَواَولِكنْ ِمنـُْهمْ النـَْتَصرَ اللَّهُ َيشاءُ َوَلوْ ذِلكَ أَْوزاَرهااحلَْْربُ  ُيِضلَّ فـََلنْ اللَّهِ َسِبيلِ ِيف قُِتُلواَوالَِّذينَ بِبَـْعضٍ بـَْعَضُكمْ لَِيبـْ

أَْعماَهلُمْ 
Terjemahannya:

Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka
pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan
mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka
atau menerima tebusan, sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya
Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak
menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah,
Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.332

331Al-Qurt}ubi>, loc. cit.
332Departemen Agama RI, op. cit., h. 508.
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Ayat tersebut memuat dua pilihan bagi mereka yang tertawan yakni

dibebaskan atau menerima tebusan. Kedua, tawanan itu dapat dibunuh, dijadikan

budak atau mendapat perlindungan dengan syarat membayar upeti (jizyah).

Ketika menafsirkan Q.S. al-Nisa>’/4: 24, ulama berpandangan bahwa wanita

yang tertawan di medan perang maka ia boleh digauli meski telah memiliki suami.

Menurut Imam al-Sya>fi‘i>, wanita yang tertawan maka ia terputus dari perlindungan

suami. Namun para ulama berselisih mengenai masa iddahnya. Ada yang

menyatakan satu kali haid dan ada juga yang berpendapat dua kali haid.333 Al-

Muh}s}an pada ayat tersebut berarti terlindungi. Wanita yang telah menikah berarti ia

terlindungi atau terhalang dari menikah dengan laki-laki lain. Pernyataan al-Sya>fi‘i>

yang menyatakan tawanan wanita terputus dari perlindungan suami sama maknanya

dengan terputus dari hubungan pernikahan karenanya dapat digauli jika telah selesai

masa iddahnya.

Hadis di atas didukung oleh hadis lain dari berbagai riwayat. Riwayat Abu>

Da>ud berikut menunjukkan bolehnya menggauli tawanan wanita yang telah

bersuami dengan syarat ia telah menyelesaikan masa iddahnya. Riwayat berikut

menyatakan334:

صلى-اللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ َماِإالَّ َلُكمْ أَقُولُ الَ ِإىنِّ أََماقَالَ َخِطيًباِفيَناقَامَ قَالَ األَْنَصارِىِّ ثَاِبتٍ ْبنِ ُرَوْيِفعِ َعنْ 
إِتْـَيانَ يـَْعِىن . »َغْريِهِ َزرْعَ َماَءهُ َيْسِقىَ أَنْ رِ اآلخِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ يـُْؤِمنُ ِالْمرِئٍ حيَِلُّ الَ «قَالَ ُحنَـْنيٍ يـَْومَ يـَُقولُ -وسلمعليهاهللا

بِاللَّهِ يـُْؤِمنُ ِالْمرِئٍ حيَِلُّ َوالَ َيْسَتْربِئـََهاَحىتَّ السَّْىبِ ِمنَ اْمرَأَةٍ َعَلىيـََقعَ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ يـُْؤِمنُ ِالْمرِئٍ حيَِلُّ َوالَ «اْحلََباَىل 
يـُْقَسمَ َحىتَّ َمْغَنًمايَِبيعَ أَنْ اآلِخرِ ْومِ َواْليَـ 

333Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 6, h. 200.
334Al-Sijista>ni>, op. cit., h. 245.
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Artinya:

Dari Ruwaifi‘ ibn S|a>bit al-Ans}a>ri> mengatakan sambil berdiri: Saya tidak
menyampaikan sesuatu kecuali apa yang saya dengar dari Rasulullah saw. yang
bersabda pada hari H{unain, ‘Tidak halal bagi seorang yang beriman kepada
Allah dan hari akhir menyiramkan airnya ditanaman orang lain’.

Riwayat lain menyatakan:

َحىتَّ َمحْلٍ اتِ ذَ َغيـْرُ َوالَ َتَضعَ َحىتَّ َحاِملٌ تُوطَأُ الَ «أَْوطَاسٍ َسَبايَاِىف قَالَ أَنَّهُ َوَرفـََعهُ اْخلُْدرِىِّ َسِعيدٍ َأِىب َعنْ 
َحْيَضةً حتَِيضَ 

Artinya:

Dari Abu> Sa‘i>d al-Khudri> yang ia sandarkan kepada Rasulullah saw bahwa
beliau bersabda tentang tawanan penduduk Aut}a>s, ‘Wanita yang hamil tidak
boleh digauli hingga melahirkan sedang yang tidak hamil maka iddahnya
adalah satu kali haid.

Dua hadis di atas menunjukkan kebolehan menggauli wanita tawanan meski

telah bersuami selama selesai masa iddahnya. Berbagai dalil yang telah

dikemukakan tersebut menunjukkan bahwa riwayat al-T{abari> di atas tidak

bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat sehingga dapat dinilai sahih matan.

Apabila analisis sanad digabungkan dengan kajian matan maka dapat disimpulkan

hadis tersebut berkualitas sahih.

o. Hak Immaterial (Mendapatkan Keadilan)

Dalam menafsirkan Q.S. al-Nisa>’/4: 3, al-T{abari> menggunakan hadis dari

‘A<isyah yang melarang wali menikahi anak yatim yang berada di bawah

perwaliannya dengan mahar yang tidak selayaknya. Redaksi hadis selengkapnya

dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah melakukan pelacakan melalui kata ‘al-yata>ma>’ dalam kitab al-

Mu‘jam al-Mufahras diperoleh informasi kitab yang memuat hadis semakna dengan
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yang diriwayatkan al-T{abari>. Hadis tersebut merupakan versi ringkas dari matan

panjang. Berikut adalah daftar kitab:

a) S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, terdapat 8 hadis dalam berbagai kitab berikut: Kita>b al-

Syirkah, no. bab 7 ada 1 hadis, Kita>b al-Was}a>ya>, no. bab 21 ada 1 hadis,

Kita>b al-Tafsi>r no. bab 1 ada 1 hadis, Kita>b al-Nika>h} no. bab 1, 16, 19,

dan 43 masing-masing 1 hadis, Kita>b al-H{iyal no. bab 8 ada 1 hadis.

b) S{ah}i>h} Muslim, terdapat 3 hadis dalam Kita>b al-Tafsi>r no. bab 1.

c) Sunan Abu> Da>ud, terdapat 1 hadis dalam Kita>b al-Nika>h}, no. bab 13.

d) Sunan al-Nasa>’i>, terdapat 1 hadis dalam Kita>b al-Nika>h}, no. bab 66.335

Berdasarkan data di atas, setidaknya terdapat 13 jalur sanad yang memiliki

matan semakna dengan riwayat al-T{abari>. Al-T{abari> sendiri meriwayatkan enam

jalur sanad dalam kitab tafsirnya terkait hadis tersebut. Jumlah tersebut tidak

memasukkan kitab di luar sembilan kitab hadis. Dengan demikian, keseluruhan jalur

sanad termasuk di dalam jalur al-T{abari> berjumlah 19 jalur sanad.

Untuk lebih jelasnya mengenai jalur keseluruhan sanad, nama-nama

periwayat serta metode periwayatan yang digunakan, berikut adalah gambar jalur

sanad tersebut. (Gambar skema sanad terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Gambar skema keseluruhan sanad di atas menunjukkan riwayat tersebut

disandarkan kepada seorang sahabat ‘A<isyah dan diterima seorang ta>bi‘i>n ‘Urwah

ibn Zubair. Pada periwayat ketiga, hadis tersebut diriwayatkan dua periwayat yakni

Ibn Syiha>b al-Zuhri> dan Hisya>m ibn ‘Urwah. Berdasarkan kenyataan tersebut dapat

335A.J. Weinsich, op. cit., juz 7, h. 345.
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dinyatakan bahwa riwayat al-T{abari> tidak memiliki sya>hid atau jalur lain selain

‘A<isyah. Sedang muta>bi‘ ada pada periwayat ketiga di tingkat ta>bi‘i>n s}ugra>.

Adapun metode periwayatan yang digunakan pada jalur al-T{abari> adalah

metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis dari jalur al-T{abari> mempunyai tujuh periwayat yakni al-T{abari>, Ibn

H{umaid, Ibn al-Muba>rak, Ma‘mar, Al-Zuhri>, ‘Urwah dan ‘A<isyah. Berikut adalah

biografi masing-masing periwayat dan penilaian terhadap mereka:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Muh}ammad ibn H{umaid al-Ra>zi >.336

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa al-T{abari> dinilai sebagai

periwayat s\iqah karenanya pernyataannya telah menerima dari Ibn H{umaid dengan

metode h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Ibn H{umaid

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn H{umaid ibn H{ayya>n wafat tahun 248 H

dan merupakan generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai h}a>fiz}

daif.337 Salah seorang gurunya Ibn al-Muba>rak dan muridnya Muh}ammad ibn Jari>r

al-T{abari>. Para kritikus berbeda dalam menilai kes\iqahan Ibn H{umaid. Ibn Ma‘i>n dan

al-T{aya>lisi> menilai s\iqah sedang Ibn Syaibah, al-Nasa>’i>, al-Ju>jaza>ni>, al-Asadi>, Ibn

‘Adi>, Ibn Khira>sy, dan lainnya menilainya negatif dengan pernyataan laisa bi s\iqah,

336Al-Z|ahabi>, op. cit., juz 14, h. 268.
337Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 410.
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kas\i>r al-mana>ki>r dan lainnya. Sedang al-Bukha>ri> menyatakan fi> h}adi>s\ih naz}r dan Ibn

H{ajar menilai h}a>fiz} d}ai>f. Penilaian jalan tengah antara yang mentajri>h} dan menta‘di>l.

Selain itu, Ah}mad ibn H{anbal memberikan penilaian sahih untuk riwayat Ibn

H{umaid dari Ibn al-Muba>rak dan Jari>r.338 Periwayat yang sama telah diuraikan pada

kritik hadis no. 7.

Meski para kritikus berbeda dalam memberikan penilaian terhadap Ibn

H{umaid namun pernyataan Ah}mad ibn H{anbal menegaskan kes\iqahan riwayat Ibn

H{umaid apabila diterima dari Ibn al-Muba>rak. Selain itu, hadis tersebut

diriwayatkan melalui banyak jalur, salah satunya sanad al-Bukha>ri> dari ‘Abd al-

‘Azi>z ibn ‘Abdulla>h. Sedang ‘Abd al-Azi>z dinilai s\iqah oleh para kritikus.339

Sehingga, pernyataannya telah menerima dari Ibn al-Muba>rak dengan metode

h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

c) Ibn al-Muba>rak

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn al-Muba>rak salah seorang pemuka

hadis lahir tahun 118 H dan wafat tahun 181 H. Ia termasuk generasi periwayat

kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah, s\abat, faqi>h, ‘a>lim, jawwa>d,

muja>hid dan segala bentuk kebaikan.340 Menerima hadis dari Ma‘mar ibn Ra>syid.341

Biografi lebih lengkap dapat dilihat pada pembahasan hadis 2.

Para kritikus menilai s\iqah Ibn al-Muba>rak dan tidak seorang pun yang

meragukan kes\iqahannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Ma‘mar

dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

338Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 546-7.
339Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 588.
340Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 262.
341Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 415.
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d) Ma‘mar

Nama lengkapnya adalah Ma‘mar ibn Ra>syid al-Azdi> al-H{udda>ni>, Abu>

‘Urwah ibn Abi> ‘Amr al-Bas}ri>. Wafat tahun 154 H dan termasuk pemuka generasi

ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah, s\abat dan fa>d}il.342

Diantara gurunya adalah al-Zuhri >, Qata>dah dan lainnya. Muridnya

diantaranya Ibn al-Muba>rak, Ibn Juraij dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n mengatakan: Ma‘mar lebih kuat dari Ibn

‘Uyaynah dalam riwayat al-Zuhri>. Ia juga menyatakan s\iqah. ‘Amr ibn ‘Ali>: Orang

yang paling jujur. Al-‘Ijli>: Orang Basrah dan tinggal di Yaman, s\iqah, orang salih.

Ibn Syaibah: s\iqah; al-Nasa>’i>: s\iqah ma’mu>n. Ibn H{ibba>n memasukkan dalam kitab

S|iqa>tnya, seorang yang faqi>h, h}a>fiz}, mutqin dan wara’.343

Seluruh kritikus menilai s\iqah Ma‘mar terutama yang ia riwayatkan dari al-

Zuhri>. Tidak ditemukan seorang kritikus pun yang mempertanyakan kredibilitasnya.

Karenanya, pernyataannya telah menerima dari al-Zuhri> dengan menggunakan lafal

‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

e) Al-Zuhri>

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn Muslim ibn ‘Ubaidulla>h ibn

‘Abdulla>h ibn Syiha>b ibn ‘Abdulla>h ibn al-H{a>ris\ ibn Zuhrah ibn Kila>b ibn Murrah al-

Qurasyi> al-Zuhri>, Abu> Bakar al-H{a>fiz} al-Madani>. Ia lahir tahun 50 H dan wafat

tahun 125 H. Ulama sepakat atas kemuliaan dan keteguhannya. Ia pemuka generasi

keempat (ta>bi‘i>n s}ugra>).344

342Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 473.
343Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 125. Al-Mizzi>, op. cit., juz 28, h. 303.
344Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 440.
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Diantara gurunya adalah ‘Urwah ibn Zubair, ‘Abdulla>h ibn ‘Umar al-

Khat}t}a>b. Muridnya diantaranya Ma‘mar, Hisya>m ibn ‘Urwah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menyatakan s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\, faqi>h.

Ayyu>b menyatakan: ‘Saya tidak menemukan orang yang lebih mengetahui dibanding

al-Zuhri>’.345

Seluruh ulama hadis memuji al-Zuhri> dalam hal keutamaan dan kemuliaan di

bidang hadis. Para ulama juga bersepakat akan kes\iqahannya tanpa ada yang

meragukannya. Karenanya, pengakuannya telah menerima dari ‘Urwah dengan

menggunakan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

f) ‘Urwah

Nama lengkapnya ‘Urwah ibn al-Zubair ibn al-‘Awwa>m wafat tahun 92 H

dan termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a >) dinilai s\iqah, faqi>h dan masyhu>r.346

Salah seorang gurunya ‘A<isyah (bibi dari pihak ibu) dan muridnya al-Zuhri>.347

Biografi lebih lengkap dapat dilihat pada pembahasan hadis 6.

Komentar seluruh ulama menunjukkan kes\iqahan ‘Urwah dalam

meriwayatkan hadis. Tidak ditemukan mereka yang mencela dan meragukan

kes\iqahannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari ‘A<isyah yang tidak

lain adalah bibinya dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

g) ‘A<isyah

Nama lengkapnya adalah ‘A<isyah ibn Abu> Bakar al-S{iddi>q al-Taimiy, umm

al-mu’mini>n, wafat tahun 57 H. Wanita yang paling paham tentang ajaran Islam dan

345Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 696. Al-Mizzi>, op. cit., juz 26, h. 419.
346Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 329.
347Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 92-3.
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isteri Nabi paling mulia selain Khadi>jah.348 Menerima hadis dari Nabi saw. dan

diantara muridnya adalah ‘Urwah ibn Zubair.349 Biografi lebih lengkap dapat dilihat

pada pembahasan hadis 11.

Tidak ada yang meragukan kemuliaan dan keutamaan ‘A<isyah terlebih ia

adalah isteri Nabi saw. yang banyak meriwayatkan hadis. Pernyataannya telah

menerima dari Nabi saw. tentunya tidak diragukan. Karenanya, riwayat ini dapat

dinyatakan bersambung pada Nabi saw.

Penilaian para kritikus di atas menunjukkan bahwa seluruh periwayat jalur

‘A<isyah s\iqah kecuali Ibn H{umaid. Ulama berbeda pendapat dalam menilai

kes\iqahannya. Ada yang menta‘di>lnya namun tidak sedikit pula yang meragukan

ke‘ada>lahannya. Dilihat dari aspek keketatan kritikus dalam menilai periwayat, Ibn

Ma‘i>n dan al-Nasa>’i> keduanya sama-sama ketat dalam memberikan kritik. Namun

dalam kasus ini, keduanya berselisih pendapat. Ibn Ma‘i>n menilai s\iqah sedang al-

Nasa>’i> laisa bi s\iqah. Dari segi jumlah, pendapat pentajri>h } lebih banyak dari

penta‘di>l. Namun ada juga ulama yang di samping menilai tajri>h} juga menilai ta‘di>l,

seperti al-Bukha>ri> dan Ibn H{ajar. Al-Bukha>ri> menyatakan fi> h}adi>s\ih naz}r (hadisnya

perlu diteliti) dan Ibn H{ajar dengan h}a>fiz} d}ai>f. (d}a>bit} tapi daif). Pernyataan al-

Bukha>ri> mengisyaratkan bahwa riwayat Ibn H{umaid di samping ada yang daif juga

ada yang s\iqah sehingga perlu diteliti. Sedang Ibn H{ajar tidak memberi rincian

mengenai kategori daif apakah pada ke‘ada>lahannya atau di luar itu. Namun dengan

menilainya h}a>fiz} menunjukkan adanya pengakuan akan ke‘ada>lahan periwayat sebab

periwayat yang jelas tidak ‘a>dilnya dapat digunakan istilah kaz\z\a>b (pendusta),

348Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 667.
349Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 680.
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muttaham bi> al-kaz\ib (tertuduh berdusta) atau mardu>d al-hadi>s\ (hadisnya ditolak).

Sedang daif berarti hadisnya dapat ditulis sebagai i‘tiba>r tapi tidak dapat menjadi

hujah. Adapun Ah}mad ibn H{anbal, seorang kritikus yang dinilai moderat,

memberikan penilaian sahih atas riwayat Ibn H{umaid dari Ibn al-Muba>rak dan Jari>r.

Dengan penilaian tersebut, riwayat Ibn H{umaid dapat diterima apabila diperkuat

oleh jalur sanad lainnya. Selain dari jalur Ibn H{umaid dari Ibn al-Muba>rak, al-T{abari>

memiliki jalur dari guru yang lain yakni al-H{asan ibn Yah}ya> (Abu> al-Rabi>‘) dan

‘Abd al-Razza>q ibn Hamma>m. Pertama dinilai s}adu>q oleh Ibn H{ajar350 dan yang

kedua dinilai s\iqah h}a>fiz.}351 Dua periwayat tersebut tentunya memperkuat periwayat

Ibn H{umaid dari jalur al-T{abari>.

Berdasarkan kenyataan di atas dan adanya periwayat yang diperselisihkan

kes\iqahannya maka dapat dinyatakan bahwa sanad hadis tersebut berkualitas hasan.

Namun adanya dukungan dari jalur riwayat lain terutama jalur al-Bukha>ri> dan

Muslim yang keduanya dinilai s\iqah mengangkat derajat jalur al-T{abari> sehingga

kualitasnya meningkat menjadi sahih li gairih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa jalur riwayat al-T{abari> di atas memenuhi

kriteria sebagai hadis sahih li gairih sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis

matan terkait kajian redaksi matan dan kandungannya.

Dalam takhri>j al-h}adi>s\ dinyatakan bahwa selain al-T{abari>, riwayat tersebut

juga terdapat dalam 4 kitab hadis dengan 13 jalur sanad. Hasil kajian atas masing-

masing matan menunjukkan adanya perbedaan karakter pada redaksi matan.

350Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 104.
351Ibid., h. 296.
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Riwayat Muslim dari jalur sanad Yu>nus dan S{a>lih} memiliki matan yang

persis sama dengan riwayat al-T{abari> dari jalur yang sama. Perbedaannya bahwa

riwayat Muslim merupakan versi panjang yang memuat sebab turunnya Q.S. al-

Nisa>’ /4: 127 yang berbunyi: ‘Wa yastaftu>naka fi> al-nisa>’…’, sedang al-T{abari> tidak.

Riwayat Muslim lainnya dari jalur Hisya>m juga memiliki matan yang serupa dengan

riwayat al-T{abari> dari jalur yang sama. Memang antara keduanya terlihat berbeda

dari segi redaksinya, penambahan kalimat serta pengurangannya. Riwayat Muslim,

misalnya, menambahkan kalimat ‘waliyyuha> wa waris\uha>’, ‘wa laisa ah}ad

yukha>s}imu du>naha>’, dan ‘ma ah}laltu lakum wa da‘ ha>z\ih allati> tad}urru biha>’ sesudah

pengulangan ayat ‘in khiftum an la tuqsit}u> fi> al-yata>ma> fankih}u> ma> t}a>ba lakum min

al-nisa>’. Sedang al-T{abari> menambahkan kata ‘la> tu‘jibuh’ dan ‘wu‘iz}a’.

Riwayat al-Bukha>ri> dari Yu>nus memiliki matan yang persis sama dengan

riwayat Muslim dari Yu>nus, Muslim dari S{a>lih} dan al-T{abari> dari Yu>nus. Namun

sebagaimana dijelaskan bahwa riwayat al-T{abari> adalah versi pendek dari riwayat

Muslim dan al-Bukha>ri>. Adapun riwayat al-Bukha>ri> dengan jalur sanad Syu‘aib

mirip dengan riwayat al-T{abari> dari Ma‘mar di atas. Perbedaan terbesarnya bahwa

al-T{abari> merupakan versi pendek sedang al-Bukha>ri> versi panjang. Sedang

perbedaan lainnya hanya pergantian kata dan sedikit penambahan. Dalam al-T{abari>

yang tidak ada pada al-Bukha>ri>, misalnya kalimat ‘ya>, ibn ukhti’. Perbedaan redaksi,

misalnya, kata ‘yankih}’ dengan ‘yatazawwaj’, ‘s}adaq’ dengan ‘al-nisa >’ dan lainnya.

Redaksi panjang al-Bukha>ri> ini berbeda dengan redaksi lainnya terutama pada frase

kedua setelah kalimat ‘istafta> al-na>s’. Riwayat al-Bukha>ri> lainnya dari Kaisa>n persis

sama dengan riwayatnya dari Yu>nus, riwayat Muslim dan al-T{abari> dari periwayat

yang sama. Perbedaannya, riwayat al-Bukha>ri> dari Kaisa>n menambahkan kalimat
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‘iz\a> kunna qali>la>t al-ma>l wa al-jama>l’ di akhir matan. Sedang riwayat al-Bukha>ri>

dari ‘Ali> melalui Yu>nus merupakan versi pendek yang persis dengan riwayat al-

T{abari> di atas. Perbedaannya hanya terletak pada penggantian kata ‘yankih}’,

misalnya, dengan ‘yatazawwaj’. Riwayat al-Bukha>ri> dari ‘Uqail merupakan versi

panjang yang frase pertamanya persis dengan riwayat al-T{abari> dari Ma‘mar di atas.

Sedang frase keduanya persis dengan riwayat al-Bukha>ri> dari Syu‘aib. Riwayat al-

Bukha>ri> dari Abu> al-Yaman melalui Syu‘aib persis sama dengan riwayat al-Bukha>ri>

dari ‘Uqail yang juga dalam versi panjang. Riwayat al-Bukha>ri> lainnya dari Abu> al-

Yaman melalui Syu‘aib dengan versi pendek memiliki kesamaan redaksi matan

dengan riwayat al-T{abari> di atas . Perbedaan hanya terletak pada penggunaan kata,

seperti ‘s}adaq’ dengan ‘nisa >’. Perbedaannya, al-T{abari> terdapat kalimat ‘wa umiru>

an yankih}u ma siwa> hunna min al-nisa>’ di akhir redaksi, sedang menambahkan

kalimat ‘s\umma istafta> al-na>s…’. Redaksi al-Bukha>ri> dari Hisya>m merupakan versi

pendek yang matannya berbeda dari seluruh matan yang diteliti meski kandungan

maknanya sama.

Riwayat Abu> Da>ud dari jalur Yu>nus dan al-Nasa>’i> dari Yu>nus memiliki

redaksi yang sama dengan riwayat Muslim dari jalur yang sama. Perbedaannya,

riwayat Abu> Da>ud menambahkan redaksi berbeda dari Yu>nus di akhir kalimat

berkenaan dengan makna ayat ‘wa in khiftum an la> tuqsit}u>…’ dengan ‘utruku>hunna

in khiftum faqad h}alaltu lakum arba’.

Berdasarkan analisis di atas diketahui bahwa riwayat al-T{abari> adalah versi

pendek dari jalur riwayat lain. Setidaknya terdapat dua jalur al-Bukha>ri> yang

memiliki kesamaan matan dengan riwayat al-T{abari> di atas yakni dari ‘Ali> melalui

Yu>nus dan jalur ‘Uqail dengan versi panjang. Dengan adanya kesamaan dari
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berbagai jalur riwayat tersebut dapat dinyatakan bahwa matan al-T{abari> tidak

mengandung sya>z\ dan ‘illah.

Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kepentingan anak

yatim dengan menjaga dan melindungi hak-hak mereka. Sebagai anak yang tidak

memiliki pelindung, mereka dipandang lemah dan berhak mendapat perhatian

khusus. Dengan keadaan ini, mereka juga kadang disamakan dengan orang miskin.

Banyak ayat dan hadis yang secara khusus mengatur bagaimana memperlakukan dan

bersikap kepada mereka. Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 36, Alquran memerintahkan untuk

berbuat baik kepada anak yatim yang disamakan perlakuannya dengan kedua orang

tua, karib kerabat, orang miskin, tetangga dekat dan jauh, teman sejawat, ibnu sabil

dan hamba sahaya. Dalam ayat lain Q.S. al-Fajr/89: 17 disebutkan bahwa salah satu

sebab sempitnya rezki seseorang adalah karena tidak memuliakan anak yatim.

Alquran juga melarang memperlakukan mereka secara sewenang-wenang

sebagaimana terdapat dalam Q.S. al-D{uh}a>/93: 9 dan merupakan sikap mendustakan

agama bagi mereka yang menghardik anak yatim sebagaimana Q.S. al-Ma>‘u>n/107: 2.

Disamping sikap dan perlakuan terhadap anak yatim, Alquran juga mengatur

bagaimana memperlakukan harta peninggalan orang tua mereka dan hak kepemilikan

atas harta. Para wali dilarang mencampur harta mereka dengan harta anak yatim,

memakan secara berlebihan harta mereka dan dengan tegas menyatakan bahwa

memakan harta mereka sama halnya memakan bara api sebagaimana Q.S. al-Nisa>’/4:

2, 6 dan 10. Sikap memperlakukan anak yatim secara sewenang-wenang juga terjadi

ketika memberikan mahar yang jumlahnya lebih kecil bila dibandingkan dengan

pemberian terhadap wanita lain. Perlakuan tersebut kadang datang dari para wali

sendiri yang ingin menikahinya karena kecantikan dan banyaknya harta peninggalan.
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Alquran melarang sikap tersebut sebagaimana Q.S. al-Nisa>’/4: 3 dan kandungan

hadis di atas.

Dengan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa matan hadis al-T{abari>

sejalan dengan dalil lain yang lebih kuat yakni melindungi hak-hak anak yatim dari

perlakuan tidak adil baik yang dilakukan oleh wali maupun pihak lainnya. Termasuk

dalam konteks perlindungan dan perlakuan adil tersebut adalah memberikan mahar

yang sama dengan apa yang diberikan kepada selain yatim. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih

kuat baik Alquran atau hadis sahih dan juga logika akal sehat sehingga dinilai sahih.

Apabila analisis sanad dan matan disatukan maka dapat disimpulkan bahwa hadis

tersebut berkualitas sahih li gairih.

p. Hak Untuk Mendapat Perlakuan Baik

Dalam menafsirkan Q.S. al-Nisa>’/4: 19 yang salah satu pesannya berisi

perintah memperlakukan isteri dengan baik, al-T{abari> mengutip hadis yang berasal

dari Ja>bir berisi tentang hak suami atas isteri dan bagaimana menangani isteri yang

nusyu>z. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kitab al-Mu‘jam al-Mufahras dengan

kata kunci ‘barah}a/mubarrih}’ ditemukan informasi mengenai letak hadis dalam kitab

sumber asalnya. Hadis tersebut merupakan potongan dari hadis panjang terkait

khutbah Nabi saat haji Wada>‘. Berikut adalah data kitab yang memuat hadis di atas:

a) S{ah}i>h} Muslim terdapat 1 hadis pada kitab al-H{ajj no. bab 19.352

352Matan hadis dapat dilihat, Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j, S{ah}i>h} Muslim (Riya>d}: Da>r
al-Mugni>, 1998 M/1419 H), h. 634.
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b) Sunan al-Tirmiz\i> terdapat 2 hadis masing-masing pada kitab al-Rad}a>‘ no.

bab 11353 dan kitab Tafsi>r al-Qur’a>n no. bab 10 (surah al-Taubah).354

c) Sunan Abu> Da>ud terdapat 1 hadis pada kitab al-Mana>sik, no. bab 58.355

d) Sunan Ibn Ma>jah terdapat 2 hadis masing-masing pada kitab al-Nika>h},

no. bab 3356 dan kitab al-Mana>sik, no. bab 84.357

e) Sunan al-Da>rimi>, terdapat 1 hadis pada kitab al-Mana>sik, no. bab 34.358

f) Musnad Ah}mad ibn H{anbal terdapat 1 hadis pada Musnad al-Bas}riyyi>n

bab H{adi>s\ ‘Am Abi> H{urrah al-Raqa>syi> atau juz 5 hal. 73.359

Ada 8 jalur sanad yang terdapat dalam enam kitab hadis baik dalam versi

lengkap maupun potongan hadis. Sedang al-T{abari> meriwayatkan dua jalur sanad

dengan matan sedikit berbeda. Dengan demikian, setidaknya hadis tersebut memiliki

10 jalur dalam tujuh kitab berbeda.

Untuk melihat gambaran lebih jelas mengenai jalur keseluruhan sanad, nama-

nama periwayat serta metode periwayatan yang digunakan masing-masing jalur,

berikut adalah gambar skema seluruh sanad. (Gambar skema sanad terdapat pada

lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Gambar skema keseluruhan sanad di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut

tidak hanya diriwayatkan oleh Ja>bir ibn ‘Abdulla>h dari jalur al-T{abari> tapi juga oleh

353Matan hadis dapat dilihat, al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 276.
354Ibid., h. 692.
355Al-Sijista>ni>, op. cit., h. 220.
356Al-Qazwi>ni>, op. cit., h. 594.
357Ibid., h. 1022.
358Al-Da>rimi> al-Samarqandi>, op. cit., juz 2, h. 67.
359Lihat,  A.J. Wensinch, op. cit., juz 1, h. 166. Ahmad, op. cit., juz 34, h. 302.



324



325

tiga sahabat lainnya yakni ‘amm (paman) dari Abu> H{urrah al-Raqa>syi> (H{ani>fah),

‘Amr ibn al-Ah}was} dan Ibn ‘Umar. Setelah itu, hadis tersebut diterima lima ta>bi‘i>n

yaitu Ja‘far ibn Muh}ammad, Sulaima>n ibn ‘Amr, Muh}ammad ibn ‘Ali>, Abu> H{urrah

al-Raqa>syi> dan S{adaqah ibn Yasa>r. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa hadis

tersebut memiliki tiga sya>hid dan empat muta>bi‘ di tingkat ta>bi‘i>n. Bila dilihat dari

jumlah mereka yang meriwayatkan hadis tersebut pada tiap generasi yang terdiri

lebih dari tiga periwayat maka hadis tersebut dapat dikategorikan sebagai hadis

masyhu>r.

Adapun metode periwayatan yang digunakan adalah metode al-sama>‘

(h}addas\ani>/na>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis dari jalur al-T{abari> mempunyai enam periwayat yakni al-T{abari>, Yu>nus

ibn Sulaima>n al-Bas}ri>, H{a>tim ibn Isma>‘i>l, Ja‘far ibn Muh}ammad dari ayahnya dari

Ja>bir. Berikut adalah biografi dan penilaian para kritikus terhadap para periwayat:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.360

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya bahwa al-T{abari> dinilai s\iqah oleh

para kritikus. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Yu>suf ibn Sulaima>n

dengan cara al-sama>‘ (h}addas\ani>) dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

b) Yu>suf ibn Sulaima>n al-Bas}ri>

Nama lengkapnya adalah Yu>suf ibn Sulaima>n (Salma>n) al-Ba>hili>, disebut

juga al-Ma>zini>, Abu> ‘Umar al-Bas}ri>. Ia termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘

360Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 267.
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atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q.361

Gurunya diantaranya H{a>tim ibn Isma>‘i>l, Ibn ‘Uyaynah dan lainnya. Muridnya

antara lain al-Tirmiz\i>, al-Nasa>’i> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim: syaikh; al-Nasa>’i>: masyhu>r la> ba’sa bih;

Ibn H{ibba>n memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya; Maslamah menilai s\iqah; al-H{a>kim

mengomentari majhu>l ketika meriwayatkan hadis dalam Musrtadraknya.362

Para kritikus menilai ta‘di>l Yu>suf ibn Sulaima>n dengan beragam lafal

penta‘di>lan. Sementara al-H{a>kim menilainya majhu>l. Namun penilaian tersebut

tidak didukung oleh para ulama lainnya dengan banyaknya pernyataannya yang

menilainya ‘a>dil sehingga menghapus kemajhu>lannya. Atas dasar itu maka

pernyataannya telah menerima dari H{a>tim dengan cara langsung (h}addas\ana>) dapat

dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

c) H{a>tim ibn Isma>‘i>l

Nama lengkapnya H{a>tim ibn Isma>‘i>l al-Madani>, Abu> Isma>‘i>l al-H{a>ris\i>. Ia

wafat tahun 186 H. Ia termasuk generasi kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan

dinilai s}adu>q kadang keliru.363

Gurunya diantaranya Ja‘far ibn Muh}ammad, Hisya>m ibn ‘Urwah dan lainnya.

Muridnya antara lain Yu>suf ibn Salma>n al-Bas}ri>, Ibn Mahdi> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-Nasa>’i>: laisa bihi ba’s dan laisa bi> al-quwa>; Ibn

Sa‘ad menilai s\iqah, ma’mu>n, kas\i>r al-h}adi>s\; al-‘Ijli> dan Ibn Ma‘i>n menilai s\iqah; Ibn

Madani> mengatakan ia meriwayatkan dari Ja‘far dari ayahnya hadis mursal.364

361Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 540.
362Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 456.
363Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 84.
364Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 323.
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Mayoritas kritikus menilai s\iqah H{a>tim kecuali al-Nasa>’i> dan Ibn Madani>. Di

samping menilai daif, al-Nasa>’i> sebenarnya juga menilai ta‘di>l meski bukan penilaian

tingkat tinggi. Sedang Ibn Madani> menilai mursal hadis yang ia terima dari Ja‘far

dari ayahnya. Dalam kasus ini, hadis tersebut ia terima dari Ja‘far dari ayahnya

sehingga ada kemungkinan mursal bila pernyataan Ibn Madani> benar. Namun

demikian, dari ayah Ja‘far (Muh}ammad ibn ‘Ali>) hadis tersebut disandarkan kepada

Ja>bir ibn ‘Abdulla>h yang merupakan sahabat Nabi saw. sehingga hadisnya berstatus

musnad dan mut}t}as}il. Selain Ja>bir, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh sahabat lain

seperti Ibn ‘Umar dan ‘Amr ibn al-Ah}was}. Dengan fakta ini memantahkan

pernyataan Ibn Madani> yang menilai hadis H{a>tim dari Ja‘far dan ayahnya sebagai

mursal. Dengan kenyataan ini pula maka pernyataannya telah menerima dari Ja‘far

dengan metode periwayatan langsung (h}addas\ana>) dapat dipercaya dan riwayatnya

dinyatakan bersambung.

d) Ja‘far ibn Muh}ammad

Nama lengkapnya adalah Ja‘far ibn Muh}ammad ibn ‘Ali> ibn al-H{usain ibn

‘Ali> ibn Abi> T{a>lib al-Ha>syimi> al-‘Alawi>, Abu> ‘Abdulla>h al-Madani> al-S{a>diq. Ia lahir

tahun 80 H dan wafat tahun 148 H. Ia generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra>) dan dinilai

s}adu>q, faqi>h, ima>m.365

Gurunya diantaranya ayahnya (Muh}ammad ibn ‘Ali>), ‘Urwah dan lainnya.

Muridnya antara lain H{a>tim ibn Isma>‘i>l, Sufya>n, Syu‘bah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Rahawaih dari al-Sya>fi‘i> menyatakan s\iqah; Ibn

Ma‘i>n: s\iqah ma’mu>n; Abu> Khais\amah: s\iqah; Abu> H{a>tim dari ayahnya: s\iqah; Ibn

Sa‘ad menyatakan banyak meriwayatkan hadis namun tidak dapat dijadikan hujah

365Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 80.
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dan dinilai lemah. Ketika ditanya apakah ia menerima langsung hadis dari ayahnya?

Sekali waktu dijawab ya, namun lain waktu dijawab bahwa ia menerima melalui

tulisan bapaknya. Ibn H{ibba>n memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya dan menyatakan

bahwa ia adalah tokoh dari ahlu bait dalam hal fikih, ilmu dan kemuliaan. Hadisnya

dijadikan hujah. Al-Sa>ji> menyatakan s}adu>q, ma’mu>n. Al-Nasa>’i>: s\iqah.366

Seluruh kritikus menilai s\iqah Ja‘far kecuali Ibn Sa‘ad yang mengatakan

bahwa riwayatnya tidak dapat dijadikan hujah. Penilaian tersebut tentunya

bertentangan dengan komentar pada kritikus lainnya sehingga tidak dapat dijadikan

dasar dalam menilai. Dengan kes\iqahan Ja‘far maka pernyataannya telah menerima

dari ayahnya (Muh}ammad ibn ‘Ali>) dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya

dipandang bersambung.

e) Ayahnya (Muh}ammad ibn ‘Ali>)

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn ‘Ali> ibn al-H{usain ibn ‘Ali> ibn Abi> T{a>lib

al-Ha>syimi>, Abu> Ja‘far al-Ba>qir. Lahir tahun 56 H dan wafat tahun 118 H. Ia

termasuk generasi keempat (ta>bi‘i>n wust}a >) yang dinilai s\iqah fa>d}il.367 Ia salah

seorang pemimpin yang 12 dan sangat dihormati di kalangan Syi’ah Imamiyah.368

Ia menerima hadis dari ayahnya, Ja>bir, Abu> Hurairah dan ‘A<isyah (secara

mursal) dan lainnya. Muridnya antara lain anaknya Ja‘far, al-A‘raj dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menilai s\iqah kas\i>r al-h}adi>s \; al-‘Ijli>:

Madani> Ta>bi‘i> s\iqah; Ibn al-Barqi>: fa>qih fa>d}il.369

366Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 310. Al-Mizzi>, op. cit., juz 5, h. 74.
367Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 431.
368Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 4, h. 402.
369Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 650.
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Ulama menilai Muh}ammad ibn ‘Ali> sebagai periwayat s\iqah dan tidak

seorang pun yang mencelanya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Ja>bir

dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

f) Ja>bir

Nama lengkapnya adalah Ja>bir ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Amr ibn H{ara>m ibn

S|a‘labah al-Khazraji> al-Salami>, Abu> ‘Abdulla>h. Ia seorang sahabat dan anak dari

sahabat. Ia wafat tahun 73 H.370

Ia menerima hadis dari Nabi saw., Abu> Bakar, ‘Umar, para sahabat dan

sebagian ta>bi‘i>n. Muridnya antara lain Abu> Ja’far al-Ba>qir, Sa‘i>d ibn al-Musayyab

dan lainnya. Abu> Zubair dari Ja>bir mengatakan bahwa ia ikut berperang bersama

Rasulullah sebanyak 19 kali. Namun ia tidak mengikuti perang Badar dan Uhud

karena dilarang ayahnya.371

Status persahabatan Ja>bir dengan Nabi saw. tidak diragukan lagi dan ulama

sepakat akan kesahabatannya. Dengan itu maka penerimaan riwayatnya dari Nabi

saw. dan ketersambungan sanadnya tidak diragukan.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh periwayat dinilai

s\iqah. Penilaian al-Nasa>’i> yang mengatakan bahwa H{a>tim ibn Isma>‘i>l riwayatnya

lemah tidak didukung oleh para kritikus lainnya seperti Ibn Sa‘ad, al-‘Ijli> dan Ibn

Ma‘i>n yang menilainya s\iqah. Sedang pernyataan Ibn Madani> yang menyatakan

riwayatnya mursal apabila diterima dari Ja‘far dan ayahnya juga tidak terbukti

karena riwayat ini disandarkan pada Ja>bir, seorang sahabat. Dengan kesahihan

periwayatnya maka dapat dinyatakan jalur ini bersambung sehingga memenuhi

370Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 75.
371Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 281. Al-Mizzi>, op. cit., juz 4, h. 443.
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seluruh kriteria kesahihan sanad. Selain itu, jalur sanad al-T{abari> identik dengan

jalur mukharrij lain seperti Muslim, Ibn Ma>jah, al-Da>rimi> dan Abu> Da>ud. Perbedaan

hanya terletak pada guru masing-masing mukharrij. Kesamaan periwayat ini

tentunya memperkuat kedudukan jalur al-T{abari>. Dengan demikian dapat

disimpulkan bahwa sanad jalur al-T{abari> berkualitas sahih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa jalur riwayat al-T{abari> di atas memenuhi

kriteria sebagai hadis sahih sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis matan terkait

kajian redaksi matan dan kandungannya.

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa hadis tersebut memiliki sepuluh

jalur sanad termasuk dua jalur sanad dari al-T{abari>. Setelah mencermati keseluruhan

matan dari beragam jalur dapat diketahui bahwa matan al-T{abari> merupakan versi

pendek dari matan panjang. Redaksi matannya memiliki kesamaan dengan berbagai

jalur dari riwayat lainnya namun juga kadang sangat berbeda dengan redaksi jalur

sanad lain. Karena merupakan versi pendek maka hanya redaksi versi al-T{abari> yang

akan diperbandingkan dengan redaksi jalur sanad lain.

Matan yang memiliki kesamaan redaksi dengan al-T{abari> adalah riwayat Abu>

Da>ud dari ‘Abdulla>h ibn Muh}ammad, riwayat Muslim dari Abu> Bakar ibn Abi>

Syaibah, riwayat Ibn Ma>jah dari Hisya>m ibn ‘Amma>r, riwayat al-Da>rimi> dari Isma‘i>l

ibn Aba>n. Perbedaannya bahwa ketiga redaksi terakhir merupakan versi lengkap dan

panjang sedang al-T{abari> adalah versi pendeknya. Perbedaan lainnya hanya pada

penggunaan bentuk kata, misalnya, ‘ama>nah’ dalam riwayat al-T{abari>, dalam

Muslim digunakan kata ‘ama>n’.

Terdapat juga redaksi pendek namun sangat berbeda dengan matan al-T{abari>.
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Redaksi tersebut merupakan jalur riwayat al-Tirmiz\i> dari al-H{asan ibn ‘Ali> dan Ibn

Ma>jah dari Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah. Kedua riwayat terakhir diawali dengan

redaksi ‘istaus}u> bi> al-nisa'> khair’, sedang al-T{abari> dengan ‘ittaqu> Alla>h fi al-nisa>’.

Perbedaan juga terjadi pada seluruh redaksi sesudahnya dan kesamaan hanya ada

pada beberapa frase kalimat, yaitu: ‘la> yut}i’na furusyakum’, ‘id}ribu>hunna d}arb gair

mubarrih}’ dan ‘rizquhunna wa kiswatuhunna’ yang dalam redaksi al-Tirmiz\i> dan Ibn

Ma>jah diungkapkan dengan ‘kiswatuhunna wa t}a‘a>muhunna’.

Redaksi panjang namun berbeda dari dua bentuk redaksi yang disebutkan

sebelumnya adalah riwayat Ah}mad ibn H{anbal dari ‘Affa>n. Riwayat tersebut

sebagian memiliki kesamaan dengan redaksi al-T{abari> namun sebagian lainnya mirip

dengan redaksi al-Tirmiz\i> dari al-H{asan ibn ‘Ali> dan Ibn Ma>jah dari Abu> Bakar ibn

Abi> Syaibah. Redaksi pertama diawali dengan kalimat ‘ittaqu> Alla>h fi> al-nisa>’,

redaksi yang sama dengan al-T{abari>. Namun kalimat berikutnya ‘fa innahunna

‘indakum ‘awa>n’, redaksi yang sama dengan al-T{irmiz\i> dari al-H{asan. Redaksi

selanjutnya nampak mirip dengan redaksi al-T{abari>. Berbeda dari keseluruhan

riwayat, redaksi tersebut terdapat kalimat ‘fa in khiftum nusyu>zahunna fa‘iz}u>hunna

wahjuru>hunna fi> al-mad}a>ji’.

Dengan demikian, ada tiga kelompok redaksi yang berbeda antara satu jalur

riwayat dengan lainnya. Meski berbeda, ketiganya memiliki muatan makna yang

sama. Redaksi al-T{abari> sendiri tidak berbeda dengan redaksi riwayat Muslim, Abu>

Da>ud dan Ibn Ma>jah.

Prinsip dasar dalam pergaulan suami isteri, sebagaimana dijelaskan Alquran,

adalah memperlakukan pasangan dengan cara yang makruf. Perintah untuk

memperlakukan pasangan dengan baik, termuat dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 19 yang
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disebut dengan istilah ‘al-mu‘a>syarah bi> al-ma‘ru>f’. Menurut al-Zuh}aili>, ungkapan

tersebut mencakup tutur kata, perbuatan dan tingkah laku yang baik dan

memberikan nafkah serta tempat tinggal bagi isteri. Diantara sikap Nabi saw.

terhadap isteri-isteri beliau adalah perlakuan yang baik, menyenangkan, bermain

dengan keluarga dan memperlakukan dengan lembut, melapangkan nafkah, makan

malam dan berbincang kecil dengan mereka sebelum tidur. Isteri berhak

diperlakukan dengan baik sebagaimana suami menginginkan perlakuan baik dari

isteri. Ibn ‘Asa>kir dari ‘Ali> menyatakan bahwa orang yang paling baik diantara

kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya dan aku adalah orang yang

paling kepada keluargaku.372

Perlakuan baik tersebut tidak hanya dilakukan pada saat hubungan dalam

keadaan tentram, tenang dan saling menyayangi namun pada saat hendak terjadi

perceraian sekalipun Alquran memerintahkan untuk tetap memperlakukan dengan

baik. Perintah tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 229, yang menyatakan:

…انٍ سَ حْ إِ بِ حٌ يْ رِ سْ تَ وْ أَ فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ انِ تَ رَّ مَ قُ الَ لطَّ اَ 
Terjemahannya:

Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. Setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara
yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik…373

Menurut al-T{abari>, ungkapan ‘imsa>k bi> al-ma‘ru>f’ berarti berlaku baik (an

yuh}sin s}uh}bataha>) dengan melaksanakan apa yang menjadi kewajiban masing-

masing pihak, sedang ‘tasri>h} bi ih}sa>n’ berarti ‘tidak menzalimi isteri dengan

mengurangi apa yang menjadi haknya’.374

372Al-Zuh}aili>, al-Tafsi>r al-Muni>r, juz 4, h. 302.
373Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
374Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 128. Lihat, Mah}mu>d ibn ‘Umar al-Zamakhsyari>, al-Kasysya>f

‘an H{aqa>iq Gawa>mid} al-Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h al-Ta’wi>l, ditah}qi>q oleh ‘A<<dil Ah}mad
‘Abd al-Mauju>d dan ‘Ali> Muh}ammad Mu‘awwid},  juz 1 (Riya>d}: Maktabah al-‘Abi>ka>n, 1998 M/1418
H), h. 443.
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Perintah untuk memperlakukan isteri dengan baik juga berlaku bagi isteri

yang ditalak sebelum digauli. Bahkan dalam kasus tersebut, Alquran memerintahkan

suami untuk memberi isteri mut’ah yakni pemberian yang cukup untuk

menenangkan hatinya. Ketentuan tersebut terdalam Q.S. al-Ah}za>b/33: 49, yang

berbunyi:

ِعدَّةٍ ِمنْ َعَلْيِهنَّ َلُكمْ َفماَمتَسُّوُهنَّ أَنْ قـَْبلِ ِمنْ طَلَّْقُتُموُهنَّ ُمثَّ اْلُمْؤِمناتِ َنَكْحُتمُ ِإذاآَمُنواالَِّذينَ أَيـَُّهايا
ا يالً مجَِ َسراحاً َوَسرُِّحوُهنَّ َفَمتـُِّعوُهنَّ تـَْعَتدُّوَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-
perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu
mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu
perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu
dengan cara yang sebaik- baiknya.375

Menurut Abu> H{ayya>n, yang dimaksud dengan ‘al-sara>h} al-jami>l’ pada ayat di

atas adalah ucapan yang baik dan tidak menyakitkan serta tidak mengambil apa

yang telah diberikan kepada isteri.376 Dengan demikian, perintah Alquran

memperlakukan isteri dengan baik bukan hanya berlaku saat hubungan pasangan

dalam keadaan baik dan tenang namun dalam kondisi konflik hingga berakhir dengan

perceraian sekalipun perintah tersebut tetap berlaku. Setidaknya, dengan mengingat

kebaikan masing-masing pihak, tidak membuka aib pasangan dan tidak mengambil

apa yang menjadi hak pasangannya.

Disamping mempergauli dengan cara yang baik sebagai sebuah etika dasar

dalam memperlakukan pasangan hidup, Alquran juga memberikan solusi praktis

apabila terjadi konflik antara suami isteri. Sebagian besar konflik muncul karena

375Departemen Agama RI, op. cit., h. 425.
376 Abu> H{ayya>n al-Andalu>si>, op. cit., juz 7, h. 232.
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salah satu pasangan atau keduanya mengabaikan kewajibannya sehingga pasangan

lainnya tidak mendapatkan haknya. Apabila yang mengabaikan kewajiban itu datang

dari pihak isteri, Q.S. al-Nisa>’/4: 34 memberikan ketentuan sebagai berikut:

ِيت … ُغواَفَال أَطَْعَنُكمْ فَِإنْ َواْضرِبُوُهنَّ اْلَمَضاِجعِ ِيف َواْهُجُروُهنَّ َفِعظُوُهنَّ ُنُشوَزُهنَّ َختَاُفونَ َوالالَّ َعَلْيِهنَّ تـَبـْ
َكِبريًاَعِلياَكانَ اللَّهَ ِإنَّ َسِبيًال 

Terjemahannya:

…Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyu>znya, maka hendaklah
kamu beri nasihat mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang),
dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka
janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah
Mahatinggi, Mahabesar.377

Ayat tersebut memberikan tiga tahap tindakan yang dapat dilakukan suami

apabila isteri berlaku nusyu>z.378 Langkah pertama adalah dengan cara memberi

nasihat namun apabila cara tersebut tidak juga dapat memperbaiki kondisi dan

perilaku isteri maka suami dapat melakukan tindakan berikutnya, yakni dengan cara

memisahkan isteri dari tempat tidurnya. Apabila kedua langkah tersebut telah cukup

untuk memperbaiki perilaku isteri maka suami dilarang untuk melakukan langkah

selanjutnya dan mempersulit isteri memperbaiki diri. Namun, jika kedua langkah

tersebut belum juga cukup efektif maka dapat dilakukan langkah terakhir yakni

dengan memukulnya.

Solusi konflik dengan cara memukul isteri pada langkah ketiga diatas tidak

boleh dilakukan dengan penuh kekerasan yang dapat menciderai dan membuat cacat

377Departemen Agama RI, op. cit., h. 85.
378Nusyu>z sering diartikan dengan sikap membangkang isteri terhadap suami. Diantara

perbuatan nusyu>z adalah menolak berjima dengan suami, bersikap membangkang, bermuka masam,
menolak suami dan keluar rumah tanpa sebab. Dari segi perkataan, yang termasuk nusyu>z adalah
menjawab suami dengan kasar padahal dulunya lemah lembut. Melanggar perintah suami untuk
menjalankan ketentuan agama, seperti tidak mentaati suami untuk melaksanakan salat. Lihat, al-
Qurt}ubi>, op. cit., juz 5, h. 174.
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bagian tubuh isteri. Ketentuan Alquran tentang memukul tersebut masih bersifat

umum yang kemudian ditakhsis oleh penjelasan Nabi saw. mengenai bentuk pukulan

tersebut, yakni ‘d}arb gair mubarrih}’ (pukulan yang tidak melukai). Meski Islam

memberikan peluang kepada suami untuk memukul isteri yang nusyuz, namun

menurut penulis, ketentuan tersebut lebih bersifat tawaran solusi penyelesaian

konflik dalam rumah tangga. Karenanya, solusi apapun selama dipandang efektif

menyelesaikan konflik rumah tangga maka hal tersebut dibenarkan. Sebaliknya,

apabila langkah di atas malah berakibat memperbesar jurang konflik maka dapat

dihindari.379

Terdapat banyak hadis yang mencela perbuatan memukul isteri, diantaranya:

ى صلَّ اهللاِ ولُ سُ ة قال: قال رَ عَ مْ بن زَ اهللاِ دِ بْ عَ نْ ى, عَ ائِ سَ النَّ ي وَ ذِ مِ رْ التـِّ وَ مُ لِ سْ مُ ي وَ ارِ خَ البُ وَ دُ محْ أَ ة و بَ يْ شَ ِىب أَ ابنُ جَ رَ خْ أَ 

380!مِ وْ ليَـ اْ رِ آخِ ا ىفِ هَ عُ امِ جيَُ ُمثَّ دَ بْ العَ بُ رِ ضْ ا يَ مَ كَ هُ تَ أَ رَ مْ اِ مْ كُ دُ حَ أَ بُ رِ ضْ يَ : أَ مَ لَّ و سَ عليهِ اهللاُ 

Artinya:

Diriwayatkan dari Ibn Abi> Syaibah, Ah}mad, al-Bukha>ri>, Muslim, al-Tirmiz\i>
dan al-Nasa>’i> dari ‘Abdulla>h ibn Zam‘ah, ia berkata: Rasulullah saw. bersabda:
Bagaimana seseorang dapat memukul isterinya sebagimana ia memukul
budaknya, kemudian ia menggaulinya pada malam hari!

Berdasarkan uraian di atas, hadis Nabi saw. tentang hak suami agar isteri

tidak mengizinkan seseorang yang suami benci memasuki rumahnya dan hak isteri

untuk mendapatkan nafkah dan pakaian serta penjelasan Nabi saw. mengenai

pukulan bagi isteri yang membangkang tentunya tidak bertentangan dengan dalil

yang lebih kuat. Karenanya, matan hadis tersebut dapat dinilai sahih.

379Lihat, Hairul Hudaya, “Memahami Ayat Nusyuz dalam Konteks Undang-undang
PKDRT”, Mu’adalah 2, no. 8 (Juli-Desember 2011): h. 94.

380Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans\u>r fi> al-Tafsi>r bi al-Ma’s\u>r, ditah}qi>q oleh ‘Abdulla>h
ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 4 (Kairo: Markaz li al-Buh}u>s\ wa al-Dira>sa>t al-‘Arabiyyah wa al-
Isla>miyyah, 2003/1424), h. 404.



336

Apabila analisis sanad dan matan digabungkan maka dapat disimpulkan

bahwa hadis tersebut adalah hadis sahih.

q. Hak Saling Mewarisi

Dalam menafsirkan Q.S. al-Nisa'>/4: 12 yang menguraikan secara terinci

pembagian harta warisan bagi ahli waris, al-T{abari> mengutip hadis dari Ibn ‘Abba>s

yang menyatakan bahwa Nabi saw. melarang wasiat yang merugikan pihak lain.

Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘al-d}ira>r’ dan ‘al-was}iyyah’ dalam

al-Mu‘jam al-Mufahras tidak ditemukan kitab yang memuat hadis yang semakna

dengan al-T{abari>. Sejauh pelacakan penulis dalam CD Program al-Maktabah al-

Sya>milah, hadis serupa termuat dalam dua kitab, yakni: Mus}annaf Ibn Abi> Syaibah,

kitab al-Was}a>ya>, no. bab 46 ada 2 riwayat dan Mus}annaf ‘Abd al-Razza>q dalam

kitab al-Was}a>ya>, no. bab 14 ada 1 hadis. Semua jalur riwayat tersebut hanya

menyandarkan matannya kepada periwayat Ibn ‘Abba>s dan tidak disandarkan kepada

Nabi saw. Al-T{abari> sendiri hanya meriwayatkan satu riwayat dengan redaksi yang

disandarkan pada Nabi saw.

Untuk mendapat gambaran yang jelas mengenai jalur sanad hadis tersebut

berikut adalah gambar skema sanadnya. (Gambar terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema sanad diketahui bahwa riwayat tersebut

diriwayatkan seorang periwayat tunggal, karenanya tidak terdapat sya>hid dan

muta>bi‘. Dengan bentuk periwayatan ini, hadis tersebut dapat disebut dengan hadis

gari>b dan berstatus mauqu>f karena disandarkan kepada Ibn ‘Abba>s.
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Adapun metode periwayatan yang digunakan adalah al-sama>‘ (h}addas\ani>/na>)

dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Ada tujuh periwayat yang terlibat dalam meriwayatkan hadis tersebut, yakni:

al-T{abari>, Mu>sa> ibn Sahal al-Ramli>, Ish}a>q ibn Ibra>hi>m Abu> al-Nad}r, ‘Umar ibn al-

Mugi>rah, Da>ud ibn Abi> Hind, ‘Ikrimah dan Ibn ‘Abba>s. Berikut adalah data biografi

masing-masing periwayat dan penilaian para kritikus:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, al-T{abari> dinilai s\iqah oleh para kritikus

sehingga pernyataannya telah menerima dari Mu>sa> ibn Sahal dengan term h}addas\ani>

dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

b) Mu>sa> ibn Sahal al-Ramli>

Nama lengkapnya Mu>sa> ibn Sahal ibn Qa>dim, disebut juga Ibn Mu>sa> dengan

gelar Abu> ‘Imra>n al-Ramli>. Wafat tahun 261 H dan dinilai s\iqah.381

Gurunya diantaranya Abu> al-Nad}r Ish}a>q ibn Ibra>hi>m al-Fara>disi >, Ibn al-

Muba>rak dan lainnya. Muridnya antara lain Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari>.

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim: s}adu>q; Ibn Abi> H{a>tim: s}adu>q, s\iqah. 382

Tidak ditemukan banyak penilaian terhadap Mu>sa> ibn Sahal. Di sini hanya

Abu> H{a>tim dan Ibn H{ajar yang memberikan komentar dimana masing-masing

mengatakan s}adu>q dan s\iqah. Berdasarkan penilaian tersebut dapat dinyatakan

381Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 483.
382Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 176. Al-Mizzi>, op. cit., juz 29, h. 75.
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bahwa Mu>sa> ibn Sahal s\iqah dan karenanya pernyataannya telah menerima dari

Ish}a>q dengan cara al-sama>‘ (h}addas\ana>) dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai

bersambung.

c) Ish}a>q ibn Ibra>hi>m Abu> al-Nad}r

Nama lengkapnya Ish}a>q ibn Ibra>hi>m ibn Yazi>d al-Qurasyi> Abu> al-Nad}r al-

Dima>syqi al-Fara>di>si>. Lahir tahun 141 H dan wafat tahun 227 H. Ia dinilai s}adu>q.

Gurunya adalah ‘Umar ibn al-Mugi>rah, Syu‘aib ibn Ish}a>q dan lainnya.

Muridnya diantaranya Mu>sa> ibn Sahal al-Ramli>, al-Bukha>ri> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Abu> Zur‘ah, Abu> Mushir, Abu> H{a>tim, al-Da>ruqut}ni>:

s\iqah; al-Nasa>’i>: laisa bihi ba’s; al-Azdi>: ia memarfu’kan hadis ‘al-d}ira>r fi> al-

was}iyyah min al-kaba>ir’ yang sebenarnya merupakan perkataan Ibn ‘Abbas; Ibn

H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya.383

Penilaian di atas menunjukkan Ish}a>q adalah periwayat terpercaya. Hanya saja

al-Nasa>’i> memberikan komentar secara khusus berkenaan dengan riwayat ‘al-d}ira>r fi>

al-was}iyyah’ yang menurutnya dimarfu>‘kan oleh Ish}a>q. Riwayat tersebut sebenarnya

perkataan Ibn ‘Abba>s namun oleh Ish}a>q disandarkan kepada Nabi saw. Riwayat yang

semula mauqu>f atau terhenti pada Ibn ‘Abba>s namun kemudian disandarkan pada

Nabi saw. menjadikan riwayatnya daif sehingga dipertanyakan ketersambungan

sanadnya dan kesahihannya.

d) ‘Umar ibn al-Mugi>rah

Nama lengkapnya ‘Umar ibn al-Mugi>rah.

Ia menerima hadis dari Da>ud ibn Abi> Hind dan Jild ibn Ayyu>b. Muridnya

diantaranya Abu> al-Nad}r al-Dima>syqi, Ibn al-Muba>rak.

383Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 113. Al-Mizzi>, op. cit., juz 2, h. 389.
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Al-Bukha>ri> menilainya munkir al-h}adi>s \ dan majhu>l.384

Sejauh ini, tidak ditemukan komentar dari para kritikus lain selain apa yang

dikemukakan oleh al-Bukha>ri> berkenaan dengan ‘Umar. Ia menilai ‘Umar daif

karena munkir dan majhu>l. Kedua penilaian tersebut menunjukkan kelemahan

periwayat pada ke‘ada>lahan dan ked}a>bit}annya sekaligus yakni tidak s\iqah.

Karenanya riwayatnya dinilai daif dan diragukan ketersambungan sanadnya.

e) Da>ud ibn Abi> Hind

Nama lengkapnya Da>ud ibn Abi> Hind disebut juga Di>na>r ibn ‘Uz\a>fir dan

T{ahma>n al-Qusyairi> Abu> Bakar. Ia wafat tahun 139 H.

Gurunya adalah ‘Ikrimah maula Ibn ‘Abba>s, al-H{asan al-Bas}ri> dan lainnya.

Muridnya diantaranya al-S|auri>, Syu‘bah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-S|auri>: min h}uffa>z} al-Bas}riyyi>n; Ah}mad: s\iqah

s\iqah; Ibn Ma‘i>n, al-‘Ijli>, Abu> H{a>tim, al-Nasa>’i>: s\iqah; Ibn Syaibah: s\iqah s\abat.385

Para kritikus menilainya Da>ud sebagai periwayat s\iqah dan tidak ditemukan

mereka yang mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari

‘Ikrimah dengan metode periwayatan ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai

bersambung.

f) ‘Ikrimah

Nama lengkapnya ‘Ikrimah ibn Kha>lid ibn al-‘A<s} ibn Hisya>m ibn al-Mugi>rah

ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ibn Makhzu>m al-Qurasy. Ia termasuk generasi ketiga

(ta>bi‘i>n wust}a >) dan dinilai s\iqah.386

384Ibn H{ajar, Lisa>n, juz 6, h. 147. Abu> H{a>tim, op. cit., juz 6, h. 136.
385Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 572. Al-Mizzi>, op. cit., juz 8, h. 461.
386Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 336.
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Para kritikus selain al-Bukha>ri> menilai ‘Ikrimah periwayat s\iqah. Sedang al-

Bukha>ri> menilainya munkir al-h}adi>s\. Penilaian tersebut terkait dengan

kekurangd}a>bit}an periwayatnya dalam meriwayatkan hadis. Riwayatnya dapat

diterima sejauh terdapat riwayat dari jalur sanad lain yang lebih kuat. Pendapat

kritikus selengkapnya mengenai ‘Ikrimah dapat dilihat pada kritik sanad hadis no. 8.

g) Ibn ‘Abba>s

Nama lengkapnya ‘Abdulla>h ibn ‘Abba>s ibn ‘Abd al-Mut}allib al-Ha>syimi>,

anak paman Nabi saw. Ia wafat tahun 68 H di T{a>if. Ia dikenal dengan sebutan

tarjuma>n al-qur’a>n. Ia salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis.387

Bahasan biografi dan penilaian para kritikus dapat dilihat pada kritik sanad

hadis no. 9. Dalam uraian tersebut tidak diragukan akan kedudukan dan kes\iqahan

Ibn ‘Abbas sebagai sahabat Nabi saw. Karenanya, persambungan riwayatnya dengan

Nabi saw. tidak diragukan.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa jalur al-T{abari> ini menyimpan

beberapa kelemahan pada sisi periwayatnya baik menyangkut ke‘ada>lahan maupun

ked}a>bit}annya. ‘Umar ibn al-Mugi>rah, misalnya, dinilai cacat oleh al-Bukha>ri> karena

munkar dan majhu>l. Kritik yang menunjukkan kelemahan pada aspek kes\iqahan

periwayatnya. Dengan penilaian tersebut menjadikan riwayat tersebut daif. Di

samping kelemahan tersebut, Ish}a>q ibn Ibra>hi>m dinilai al-Azdi> memarfu>‘kan riwayat

yang sebenarnya mauqu>f kepada Ibn ‘Abbas. Hal ini terbukti dengan adanya tiga

jalur sanad lain yang terdapat pada kitab Mus}annaf Ibn Abi> Syaibah dan Mus}annaf

‘Abd al-Razza>q yang menyandarkan riwayatnya kepada Ibn ‘Abba>s. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut bukan hadis tetapi perkataan

387Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 251.
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Ibn ‘Abba>s yang disandarkan Ish}a>q ibn Ibra>hi>m kepada Nabi saw. sehingga

riwayatnya menjadi cacat. Dengan kedaifan sanad tersebut, penelitian matan hadis

tidak dilakukan.

r. Petunjuk Istimta>’ Secara Umum

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 223 yang memberikan ketentuan

umum tentang menggauli isteri, al-T{abari> memuat hadis yang disandarkan kepada

Ummu Salamah. Hadis tersebut menyatakan kebolehan menggauli isteri dari

berbagai arah. Redaksi teks selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘s}ima>m’ dalam kitab al-Mu‘jam al-

Mufahras, ditemukan sejumlah kitab yang memuat hadis semakna dengan riwayat

al-T{abari>. Adapun kitab yang memuat riwayat tersebut adalah:

a) Sunan al-Tirmiz\i> terdapat 1 hadis dalam kitab Tafsi>r al-Qur’a>n bab Surah

3 (al-Baqarah).

b) Sunan al-Da>rimi> terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{aha>rah no. bab 113.

c) Musnad Ah}mad ibn H{anbal terdapat 4 hadis di berbagai tempat, yakni: 1

hadis ada di juz 1, hal. 268, masing-masing 1 hadis pada juz 6, hal. 305,

310 dan 2 hadis di hal. 318.388

Berdasarkan data tersebut, terdapat 6 riwayat yang termuat dalam 3 kitab

hadis yang memiliki matan semakna dengan al-T{abari>. Al-T{abari> sendiri

meriwayatkannya 5 jalur sanad. Dengan demikian, terdapat 11 jalur periwayatan

yang semakna dengan riwayat tersebut. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas

388A. J. Wensinck, op. cit., juz 3, h. 415.
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mengenai keseluruhan jalur sanad berikut adalah gambar skema keseluruhan sanad.

(Gambar skema sanad terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema keseluruhan sanad diketahui bahwa hadis

tersebut diriwayatkan melalui seorang periwayat mulai di tingkat pertama hingga

keempat atau ta>bi‘i>n s}ugra>. Dalam Musnad Ah}mad dari Ma‘mar, disebutkan bahwa

S{afiyyah binti Syaibah menerimanya dari Ummu Salamah. Padahal seluruh jalur

sanad yang diteliti, yakni berjumlah 10 jalur selain riwayat Ma‘mar, periwayat yang

menerima riwayat dari Ummu Salamah adalah H{afs}ah binti ‘Abd al-Rah}ma>n.

Seluruh periwayatnya dinilai s\iqah namun bertentangan dengan jalur riwayat lain

yang juga s\iqah sehingga hadisnya dinilai sya>z\.

Setelah periwayat keempat atau Ibn Khus\aim, riwayat tersebut diterima oleh

empat periwayat yang selanjutnya diriwayatkan oleh empat mukharrij termasuk

diantaranya al-T{abari>. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa riwayat tersebut

tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘ pada periwayat kelima. Dari segi jumlah

periwayat, hadis tersebut termasuk kategori gari>b pada awalnya dan belakangan

menjadi masyhu>r. Adapun metode periwayatannya menggunakan al-sama>‘

(h}addas\ana>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Jalur sanad hadis tersebut terdiri dari tujuh periwayat, yakni: al-T{abari>, Ibn

Kuraib, ‘Abd al-Rah}i>m ibn Sulaima>n, ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n ibn Khus\aim, ‘Abd al-

Rah}ma>n ibn S|a>bit, H{afs}ah binti ‘Abd al-Rah}ma>n dan periwayat terakhir adalah

Ummu Salamah. Berikut adalah rincian biografi masing-masing periwayat dan

penilaian para kritikus.
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a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala>.389

Al-T{abari>, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, dinilai sebagai periwayat

s\iqah. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu> Kuraib dengan cara

h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung. Persambungan

riwayat tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa Abu> Kuraib adalah gurunya.

b) Abu> Kuraib

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn al-‘Ala> ibn Kuraib Hamda>ni>, Abu>

Kuraib al-Ku>fi>. Ia wafat tahun 248 H.390 Ia termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘

atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai s\iqah h}a>fiz}.391 Diantara gurunya adalah ‘Abd al-Rah}i>m

ibn Sulaima>n.

Seperti telah dipaparkan pada kritik sanad hadis no. 2 bahwa Abu> Kuraib

adalah periwayat s\iqah dan tidak seorang pun yang menilainya cacat. Karenanya

pernyataannya telah menerima dari ‘Abd al-Rah}i>m dengan metode al-sama>‘

(h}addas\ana>) dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung. Ketersambungan

tersebut diperkuat dengan kenyataan bahwa ‘Abd al-Rah}i>m adalah guru Abu> Kuraib.

c) ‘Abd al-Rah}i>m ibn Sulaima>n

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rah}i>m ibn Sulaima>n al-Kina>ni>, al-T{a>’i>,

Abu> ‘Ali > al-Marwazi>. Ia wafat tahun 187 H. Ia termasuk generasi kedelapan (wust}a>

389Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 268.
390Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 667-668. Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 11, h. 394.
391Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 435.
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atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai s\iqah.392

Gurunya antara lain ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n ibn Khus\aim, Hisya>m ibn ‘Urwah

dan lainnya. Muridnya antara lain Abu> Kuraib dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n dan Abu> Da>ud menilai s\iqah; Abu> H{a>tim

menilai s}a>lih} al-h}adi>s\ dan ia memiliki beberapa karya tulis; al-Nasa>’i> menyatakan

laisa bihi ba’s; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya; Ibn al-Madi>ni>: la> ba’sa

bih; al-‘Ijli>: s\iqah, banyak ibadah dan meriwayatkan banyak hadis; Abu> Syaibah:

s\iqah, s}adu>q, laisa bi h}ujjah.393

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l ‘Abd al-Rah}i>m meski dengan beragam lafal

dan tingkat kes\iqahan. Meski demikian, semuanya menunjukkan keadilan periwayat

yang dinilai. Selain itu, tidak terdapat penilaian negatif yang meragukan

ke‘ada>lahannya sehingga pernyataannya telah menerima hadis dari ‘Abdulla>h ibn

‘Us\ma>n dengan metode ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung di

samping keduanya memiliki hubungan keilmuan sebagai guru murid.

d) ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n ibn Khus\aim

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n ibn Khus\aim al-Qa>ri> al-

Makki>, Abu> ‘Us\ma>n. Ia wafat tahun 132 H. Ia termasuk generasi kelima (ta>bi‘i>n

s}ugra>) dan dinilai s}adu>q.394

Diantara gurunya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Sa>bit}, Muja>hid dan lainnya.

Muridnya antara lain ‘Abd al-Rah}i>m ibn Sulaima>n, Ibn Juraij dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n: s\iqah hujah; al-‘Ijli> dan al-Nasa>’i>: s\iqah;

Abu> H{a>tim: ma> bihi ba’s, s}a>lih} al-h}adi>s\; Murrah: laisa bi> al-quwa>; Ibn H{ibba>n

392Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 295.
393Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 570. Al-Mizzi>, op. cit., juz 18, h. 36.
394Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 255.
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memuat dalam kitab S|iqa>tnya; Ibn Sa‘ad: s\iqah dan meriwayatkan hadis hasan.395

Mayoritas kritikus menilai ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n s\iqah kecuali Murrah yang

mengatakan bahwa riwayatnya tidak kuat. Penilaian tersebut bertentangan dengan

penilaian banyak kritikus lainnya sehingga tidak dapat dijadikan dasar dalam menilai

periwayat. Dengan ini pernyataannya telah menerima dari ‘Abd al-Rah}ma>n dengan

menggunakan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

e) ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Sa>bit}

Nama lengkapnya adalah ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Sa>bit} al-Jumah}i>, juga disebut

dengan ‘Abd al-Rah}ma>n ibn ‘Abdulla>h ibn Sa>bit}. Ia seorang ta>bi‘i>n. Ia wafat tahun

118 H. Ia termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) dinilai s\iqah dan banyak

memursalkan hadis.396

Gurunya antara lain H{afs}ah binti ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abu> Bakar, dan

lainnya. Muridnya diantaranya ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n ibn Khus\aim, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n, Abu> Zur‘ah, al-‘Ijli>, Ya’qu>b, al-Nasa>’i> dan

al-Da>ruqut}ni> menilainya s\iqah; Ibn Sa‘ad: s\iqah dan banyak meriwayatkan hadis.397

Seluruh kritikus menilai s\iqah ‘Abd al-Rah}ma>n dan tidak seorang pun yang

mencacatkannya. Penilaian Ibn H{ajar bahwa ia memursalkan hadis tidak terkait

dengan jalur sanad ini. Riwayatnya dinilai mursal apabila diterima dari Sa‘ad ibn

Abi> Waqa>s}, Abu> Uma>mah dan Ja>bir, sebagaimana dinyatakan Ibn Ma‘i>n.398 Sedang

riwayat ini ia terima dari H{afs}ah. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari

H{afs}ah dengan metode ‘an‘anah (‘an) dapat diterima dan riwayatnya dinilai

395Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 383. Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 279. Ibn Abi> H{a>tim, op. cit.,
juz 5, h. 112.

396Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 282.
397Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 509. Al-Mizzi>, op. cit., juz 17, h. 123.
398Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 509.
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bersambung. Ketersambungan tersebut diperkuat dengan data biografi yang

menyatakan bahwa H{afs}ah adalah guru ‘Abd al-Rah}ma>n.

f) H{afs}ah binti ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abu> Bakar

Nama lengkapnya adalah H{afs}ah binti ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Abu> Bakar al-

S{iddi>q isteri dari al-Munz\ir ibn al-Zubair. Ia termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n

wust}a>) dan dinilai s\iqah.399

Ia menerima hadis dari Ummu Salamah, ayahnya, bibinya (‘A<isyah) dan

lainnya. Muridnya antara lain ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Sa>bit } dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-‘Ijli> menilainya seorang ta>bi‘i>n wanita yang s\iqah.

Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya.400

Para kritikus menilai s\iqah H{afs}ah dan tidak seorang pun yang menilai cacat.

Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Ummu Salamah dengan lafal ‘an

dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

g) Ummu Salamah

Nama lengkapnya adalah Hindun binti Abu> Umayyah, nama lainnya

H{uz\aifah atau Suhail ibn al-Mugi>rah ibn ‘Abdulla>h ibn ‘Umar ibn Makhzu>mi>.

Gelarnya Ummu Salamah al-Qurasyiyyah al-Makhzu>miyyah, isteri Nabi saw. Ia

wafat tahun 59 H.

Rasulullah menikahinya pada bulan Syawwal tahun kedua Hijriah setelah

perang Badar. Sebelumnya, ia bersuamikan Abu> Salamah ibn ‘Abd al-Asad.

Ia menerima hadis dari Nabi saw., Fa>t}imah dan lainnya. Muridnya antara lain

H{afs}ah binti ‘Abd al-Rah}ma>n dan lainnya.401

399Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 663.
400Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 669.
401Al-Mizzi>, op. cit., juz 35, h. 317. Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 705.
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Ummu Salamah adalah salah seorang isteri Nabi saw. yang tidak diragukan

kes\iqahan dan periwayatannya dari Nabi saw. Karenanya, pernyataannya telah

menerima dari Nabi saw. dapat diyakini kebenarannya sehingga riwayat ini pun

dinilai bersambung sampai kepada Nabi saw.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seluruh periwayat

dinilai s\iqah. Penilaian Murrah yang menyatakan riwayat ‘Abdulla>h ibn ‘Us\ma>n

tidak kuat ternyata tidak didukung oleh kritikus lainnya yang menilainya s\iqah

sehingga tidak dapat dijadikan dasar penilaian. Sedang ‘Abd al-Rah}ma>n yang dinilai

memursalkan hadis oleh Ibn H{ajar tidak terkait dengan hadis ini. Dengan penilaian

tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad ini memenuhi kriteria kesahihan hadis baik

segi ketersambungan dan kes\iqahan periwayatnya sehingga terhindar dari sya>z\ dan

‘illah. Dengan demikian sanad hadis ini berkualitas sahih.

4) Kritik Matan

Analisis kritik sanad menunjukkan bahwa riwayat al-T{abari> berkualitas

sahih. Langkah selanjutnya adalah kritik matan yang difokuskan pada dua hal, yakni:

variasi lafal matan dan kandungan matan. Sebagaimana dijelaskan di atas, selain al-

T{abari>, hadis tersebut juga diriwayatkan melalui jalur sanad lain yang terdapat

dalam 3 kitab hadis. Ketiga kitab tersebut memuat 7 riwayat semakna dengan al-

T{abari> dengan beragam variasinya baik dalam bentuk laporan panjang maupun

pendek.

Sebelum membandingkan beragam varian matan tersebut perlu dicatat bahwa

riwayat al-T{abari> di atas pelaporannya disatukan dengan asba>b wuru>dnya hadis dan

ayat sekaligus. Adapun hadis Nabi dalam bentuk perkataan bersifat ringkas dan

singkat sebagai jawaban atas kasus terjadi. Dengan demikian, riwayat tersebut
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bukan hanya bi al-ma‘na > namun didasarkan interpretasi pelapor pertama yakni

sahabat. Karenanya, perbedaan redaksi matan tidak dapat dihindarkan.

Perbedaan varian matan yang didasarkan pada panjang dan pendeknya

redaksi maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok, yakni riwayat panjang, pendek

dan sedang. Riwayat dengan redaksi yang pendek berasal dari ‘Abd al-Rah}ma>n ibn

Mahdi> dan Ma‘mar yang terdapat dalam Sunan al-Tirmiz\i> dan Musnad Ah}mad.

Redaksi matan hadis tersebt hanya memuat firman Allah ‘nisa>ukum hars\ lakum…

ya‘ni> s}ima>m wa>h}id’.

Redaksi yang lebih panjang diriwayatkan oleh al-T{abari> sebagaimana dikutip

di atas. Redaksi tersebut disertai dengan asba>b wurud sabda Nabi saw. dan menjadi

sebab turunnya ayat. Bunyi redaksinya nampaknya berasal dari ‘Abd al-Rah}i>m ibn

Sulaima>n yang membedakannya dengan redaksi dari periwayat lain. Redaksinya

sebagaimana dikutip di atas.

Redaksi yang lebih panjang berasal disandarkan pada Wuhaib dan

diriwayatkan oleh al-Da>rimi> dan Ah}mad ibn H{anbal. Redaksi tersebut memuat dua

peristiwa sekaligus yakni pertanyaan Ibn Sa>bit} (ta>bi‘i>n) kepada H{afs}ah yang

kemudian menceritakan peristiwa yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Muatan

redaksi tersebut tidak berbeda dengan riwayat al-T{abari>. Perbedaan hanya terletak

pada penggunaan kata. Perbedaan lainnya adalah adanya penambahan ungkapan ‘al-

sabi>l al-wa>h}id’ yang tidak terdapat pada riwayat al-T{abari>.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara

makna. Meski berbeda redaksi namun substansi maknanya sama. Berdasarkan

kenyataan dapat disimpulkan bahwa matan riwayat al-T{abari> di atas tidak

bertentangan dengan matan lainnya.
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Langkah analisis berikutnya terkait ada tidaknya pertentangan antara riwayat

al-T{abari> dengan dalil yang lebih kuat yakni Alquran dan hadis yang lebih sahih.

Alquran tidak mengatur secara rinci berkenaan dengan gaya dan model dalam

hubungan suami isteri. Bahkan secara umum, memberikan kebebasan bagi seseorang

untuk berhubungan dengan pasangannya sesuai dengan keinginan dan selera

pasangan. Dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 19, Alquran mengatur prinsip umum dalam bergaul

dengan pasangan yakni sama-sama memperlakukan dengan baik. Aturan dalam

bentuk perintah tersebut menyatakan:

…فِ وْ رُ عْ مَ الْ بِ نَّ هُ وْ رُ اشِ عَ وَ …
Terjemahannya:

… Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut…402

Perintah tersebut berlaku secara umum termasuk dalam hal berhubungan

sesama pasangan dengan cara yang baik. Prinsip kebebasan dan berbuat baik dalam

hubungan dengan pasangan, secara khusus tergambar dalam Q.S. al-Baqarah/2: 223

yang menyatakan:

مْ تُ ئْ شِ ىنَّ أَ مْ كُ ثَ رْ حَ اوْ تُـ أْ فَ مْ كُ لَ ثٌ رْ حَ مْ كُ اُؤ سَ نِ 
Terjemahannya:

Isteri-isterimu adalah lading bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapan
saja dengan cara yang kamu sukai.403

Pernyataan ‘anna> syi’tum’ pada ayat di atas, juga dipahami sebagai gaya,

cara dan arah mana saja yang disukai oleh masing-masing pasangan dalam

berhubungan suami isteri. Keumuman ayat tersebut dibatasi oleh hadis yang

melarang seseorang menjimak isterinya melalui dubur dan pada saat haid. Namun

selama hal tersebut dilakukan di tempat yang sesuai untuk itu maka tehnik dan gaya

402Departemen Agama RI, op. cit., h. 81.
403Ibid., h. 36.



352

apapun diperbolehkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan al-Tirmiz\i> dari Ibn

‘Abba>s, Rasulullah saw. bersabda404:

َوَما: قَالَ َهَلْكتُ اللَّهِ َرُسولَ يَا: فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل ُعَمرُ َجاءَ : قَالَ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ 
َلةَ َرْحِليَحوَّْلتُ : قَالَ ؟أَْهَلَككَ الَِّذي اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل اللَّهُ َفَأْوَحى: قَالَ ،َشْيًئاهِ َعَليْ يـَُردَّ فـََلمْ : قَالَ ،اللَّيـْ
بـُرَ َواتَّقِ ،َوأَْدبِرْ أَْقِبلْ } ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ فَْأُتواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {اآليَةَ َهِذهِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ  .َواْحلَْيَضةَ ،الدُّ

Artinya:

Dari Ibn ‘Abbas, ia berkata: ‘Umar datang kepada Rasulullah saw. dan
berkata: Wahai Rasulullah, sayat telah celaka. Rasul menjawab: ‘Apa yang
telah membuat engkau celaka? Ia menjawab: saya telah mengubah gaya saya
(dalam berhubungan dengan isteri) malam tadi. Rasulullah tidak memberikan
jawaban atas hal tersebut. ‘Umar menceritakan, lantas turun wahyu kepada
Rasulullah saw. yang berbunyi: ‘nisa>ukum h}ars\ lakum fa’tu> h}ars\akum anna>
syi’tum’. Rasul menyatakan: lakukan baik dari depan atau belakang dan jauhi
dubur serta haid.

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas dapat disimpulkan

bahwa riwayat al-T{abari> tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat

baik Alquran maupun hadis sahih. Dengan demikian menunjukkan bahwa matan

hadis tersebut berkualitas sahih dan terhindar dari syuz\u>z\ dan ‘illah. Apabila hasil

kritik sanad dan analisis matan digabungkan maka dapat diyakinkan bahwa hadis

tersebut berkualitas sahih.

s. Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan

Ketika menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 187 yang membolehkan suami

menggauli isterinya pada malam bulan Ramadhan, al-T{abari> memuat riwayat Ka‘ab

ibn Ma>lik yang berisi sebab turunnya ayat tersebut. Riwayat tersebut menceritakan

satu kasus yang terjadi pada ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b dan kemudian menjadi ketentuan

hukum. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

404Al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 667. Hadis tersebut dinilai hasan oleh al-Tirmiz\i>.
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1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘Ramad}a>n’, ‘al-t}a‘a>m’, dan kata

‘takhta>nu’ dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahras, penulis tidak menemukan riwayat

yang semakna dengan hadis al-T{abari>. Pelacakan dilanjutkan melalui kata ‘yuft}ir’

dari kata ‘fat}ara’ dan ditemukan hanya satu riwayat yang redaksi matannya persis

dengan riwayat al-T{abari>. Riwayat tersebut terdapat dalam kitab Musnad Ah}mad

ibn H{anbal pada juz 3 halaman 460.405

Selain hadis tersebut, juga terdapat riwayat lain yang memiliki kandungan

makna serupa namun berbeda kasus dan pelakunya. Riwayat ini terkait dengan kasus

‘Umar ibn al-Khat}t}a>b sedang kasus lainnya berkenaan dengan Qais ibn S{irmah.

Meski terkait persoalan serupa namun berbeda peristiwa dan pelakunya maka

riwayat tersebut tidak disebutkan dalam bahasan takhri>j. Terkait hadis tersebut, al-

T{abari> hanya meriwayatkan melalui satu jalur periwayatan.

Untuk lebih jelasnya keseluruhan jalur sanad, para periwayat dan metode

periwayatan yang digunakan, berikut adalah gambar skema keseluruhan sanadnya.

(Gambar skema sanad dapat dilihat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Sebagaimana nampak dalam gambar skema jalur sanad, diketahui bahwa

hadis tersebut diriwayatkan seorang periwayat mulai di tingkat sahabat hingga

periwayat di tingkat kelima (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n). Pada periwayat keenam, hadis

tersebut baru diterima dua periwayat. Karenanya dapat disimpulkan bahwa hadis

tersebut tidak memiliki sya>hid, sedang muta>bi‘ terdapat pada periwayat terakhir

405A.J. Wensinck, op. cit., juz 5, h. 172.
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sebelum mukharrij. Dengan bentuk jalur periwayatan tunggal ini dapat dikatakan

bahwa hadis tersebut berstatus gari>b.

Metode periwayatan yang digunakan adalah al-sama>‘ (h}addas\ana>/ni>,

akhbarana>, sami‘a) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis riwayat al-T{abari> tersebut memiliki enam periwayat mulai tingkat

pertama hingga mukharrij, yakni: al-T{abari>, Al-Mus\anna>, Suwaid, Ibn al-Muba>rak,

Ibn Lahi>‘ah, Mu>sa> ibn Jubair, ‘Abdulla>h ibn Ka‘ab, Ayahnya (Ka‘ab ibn Ma>lik).

Berikut adalah uraian biografi para periwayat dan penilaian kritikus hadis.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.406

Sebagaimana telah dibahas terdahulu bahwa al-T{abari> dinilai s\iqah oleh para

kritikus. Karenanya, pernyataannya telah menerima riwayat dari al-Mus\anna> dengan

metode periwayatan langsung (h}addas\ani>) dapat dipercaya dan riwayatnya

dinyatakan bersambung.

b) Al-Mus\anna>

Nama lengkapnya adalah al-Mus\anna> ibn Ibra>hi>m al-A<muli>. Ia adalah guru

Imam al-T{abari> namun tidak banyak ditemukan penjelasan mengenai biografinya

dalam berbagai kitab rija>l al-h}adi>s\. Abu> al-Asyba>l ketika mengomentari al-Mus\anna>

dalam tafsir al-T{abari>, ia hanya mengatakan: ‘Al-T{abari> banyak mengambil riwayat

darinya dalam kitab tafsir dan sejarahnya.’ Al-Mus\anna> dinilai daif karena

kemajhu>lannya.407

406Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 268.
407Ibn ‘At}iyyah al-Waki>l, op. cit., juz 1, h. 1166. H{alla>q, op. cit., h. 472.
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Pada uraian kritik sanad hadis no. 5 dijelaskan bahwa al- Mus\anna> adalah

periwayat majhu>l yang tidak dikenal di kalangan ulama hadis dan karenanya tidak

diperoleh informasi mengenai kredibilitas dan intelektualitasnya dalam berbagai

kitab rija>l. Kemajhu>lan tersebut menjadikan riwayatnya dinilai daif oleh para ulama.

Meskipun terdapat pandangan bahwa penerimaan dan periwayatan periwayat s\iqah

akan menghilangkan sifat kemajhu>lan periwayat. Dalam hal ini, al-T{abari> yang

dinilai s\iqah menjadi jaminan yang dapat menghapus keraguan akan kes\iqahan al-

Mus\anna>. Namun pandangan ini tidak menjadi kesepakatan seluruh ulama sehingga

dapat menghilangkan keraguan tersebut. Sekalipun al-T{abari> banyak mengambil

riwayat dari al- Mus\anna> yang ia muat dalam kitab tafsir dan sejarahnya.

Selain al-T{abari>, hadis tersebut juga diriwayatkan Ah}mad ibn H{anbal dari

‘Atta>b ibn Ziya>d. Kritikus menilai ‘Atta>b sebagai periwayat s\iqah.408 Sementara itu,

Syu‘aib al-Arnu>t} menilai hasan riwayat Ah}mad409 sehingga dapat memperkuat jalur

al-T{abari>.

c) Suwaid

Nama lengkapnya adalah Suwaid ibn Nas}r. Ia wafat tahun 240 H di Marwa>

dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah.410

Di antara gurunya adalah Ibn al-Muba>rak dan muridnya antara lain al-Mus\anna> ibn

Ibra>hi>m.411

Sebagaimana dijelaskan pada kritik sanad hadis no. 11 bahwa Suwaid dinilai

408Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 49.
409Ah}mad ibn H{anbal, Musnad al-Ima>m Ah}mad ibn H{anbal, ditah}qi>q oleh Syu‘aib al-Arnu>t},

dkk, juz 25, (Beiru>t: Muassasah al-Risa>lah, 1998/1419), h. 86.
410Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 201.
411Al-Mizzi>, op. cit., juz 12, h. 272.
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sebagai periwayat s\iqah oleh seluruh kritikus dan tidak ada mereka yang

mengkritiknya.412 Karenanya, pengakuannya telah menerima dari Ibn al-Muba>rak

dengan metode al-sama>‘ (akhbarana>) dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan

bersambung.

d) Ibn al-Muba>rak

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn al-Muba>rak. Ia salah seorang pemuka

hadis yang lahir tahun 118 H dan wafat tahun 181 H. Ia termasuk generasi periwayat

kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai s\iqah s\abat.413 Di antara gurunya

adalah Ibn Lahi>‘ah dan muridnya adalah Suwaid ibn Nas}r.414

Sebagaimana dijelaskan pada kritik sanad hadis no. 11, Ibn al-Muba>rak

adalah salah seorang pemuka hadis pada masanya. Seluruh kritikus menilainya

positif dan tidak ditemukan mereka yang meragukan kes\iqahannya. Karenanya,

pernyataannya telah menerima dan Ibn Lahi>’ah, sekalipun dengan metode ‘an’anah

(‘an), dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

e) Ibn Lahi>‘ah

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn Lahi>‘ah. Ia lahir tahun 96 H dan

wafat tahun 174 H. Ia termasuk generasi ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai

s}adu>q. Gurunya adalah Mu>sa> ibn Jubair dan muridnya adalah Ibn al-Muba>rak.415

Biografi lebih lengkap dapat dilihat pada hadis no. 5.

Mayoritas kritikus menilai daif Ibn Lahi>‘ah. Penilaian tersebut dikemukakan

al-Nasa>’i>, Ibn Ma‘i>n, al-Khat}i>b, Ibn H{a>tim, Ibn Sa‘ad, Abu> Zur‘ah dan Ibn Ma‘i>n.

412Lihat, al-Z|ahabi>, Siyar, juz 11, h. 408.
413Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 262.
414Al-Mizzi>, op. cit., juz 16, h. 8.
415Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 261. Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 489.
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Sedang mereka yang menilainya positif adalah Ibn Sya>hi>n, al-H{a>kim dan Ah}mad ibn

H{anbal. Karena perbedaan penilaian tersebut, Ibn H{ajar menilainya s}adu>q. Bagi

Muslim, riwayat Ibn Lahi>‘ah masih dapat diterima. Dalam kitab S{ah}i>h} Muslim

ditemukan beberapa riwayat yang disandarkan pada Ibn Lahi>‘ah.416 Ibn Mahdi>

menerima riwayat Ibn Lahi>‘ah apabila diterima oleh Ibn al-Muba>rak. Pernyataan

serupa diungkapkan Ibn H{ajar bahwa riwayat Ibn al-Muba>rak dan Ibn Wahab dari

Ibn Lahi>‘ah lebih kuat dibanding lainnya.417 Berdasarkan pernyataan tersebut, meski

sanad al-T{abari> dan Ah}mad keduanya bertemu pada Ibn Lahi>‘ah, riwayatnya masih

dapat diterima. Selain itu, antara Ibn Lahi ah dan Mu>sa> ibn Jubair terdapat hubungan

keilmuan sehingga diyakini ketersambungan sanadnya.

f) Mu>sa> ibn Jubair

Nama lengkapnya adalah Mu>sa> ibn Jubair al-Ans}a>ri> al-Madani> al-H{az\z\a>

maula> Bani> Salamah. Ia termasuk generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra>) dan dinilai mastu>r

(tidak dikenal pribadinya).418

Gurunya diantaranya ‘Abdulla>h ibn Ka‘ab ibn Ma>lik, Na>fi‘ dan lainnya.

Sedang muridnya antara lain ‘Abdulla>h ibn Lahi>‘ah, al-Lais\ dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya, ia juga

menilai yukht}i wa yukha>lif; Ibn al-Qat}t}a>n: la> yu’raf h}a>luh.419

Para kritikus berselisih dalam menilai Mu>sa> ibn Jubair. Ibn H{ibba>n menilai

s\iqah dengan memasukkan namanya dalam kitab S|iqa>tnya sedang Ibn al-Qat}t}a>n

416Ah}mad ibn ‘Ali> ibn Manjuwaih al-As}baha>ni>, Rija>l S{ah}i>h} Muslim, ditah}qi>q oleh ‘Abdulla>h
al-Lais\, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah, 1987/1407), h. 385.

417Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 411. Idem, Taqri>b, h. 262.
418Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 482.
419Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 172. Al-Mizzi>, op. cit., juz 29, h. 42. Ibn Abi> H{a>tim, op. cit.,

juz 8, h. 139.



359

menilai majhu>l h}a>l, penilaian yang juga dikemukakan oleh Ibn H{ajar. Di samping

penilaian s\iqah, menurut Ibn H{ibba>n, ia juga melakukan kekeliruan dalam

periwayatan. Di sisi lain, para kritikus tidak memuat namanya dalam berbagai kitab

periwayat daif.420 Dengan demikian, penilaian Ibn H{ibba>n yang menyatakan s\iqah

dapat diperpegangi selama tidak ditemukan mereka yang mencelanya. Atas dasar

itu, pernyataannya telah menerima dari ‘Abdulla>h ibn Ka‘ab dengan metode al-

sama>‘ dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

g) ‘Abdulla>h ibn Ka‘ab ibn Ma>lik

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn Ka‘ab ibn Ma>lik al-Ans}ari> al-Sulami>

al-Madani>. Ia wafat tahun 97 H. Ia sempat melihat Nabi.421

Diantara gurunya ayahnya (Ka‘ab ibn Ma>lik), Ibn ‘Abba>s dan lainnya.

Muridnya antara lain Mu>sa> ibn Jubair, al-Zuhri> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Abu> Zur‘ah, Ibn Sa’ad dan al-‘Ijli> menilai s\iqah; Ibn

H{ibba>n memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya.422

Pernyataan para kritikus di atas menunjukkan bahwa ‘Abdulla>h ibn Ka‘ab

adalah periwayat s\iqah dan tidak ditemukan penilaian negatif atas dirinya.

Karenanya, pernyataannya telah menerima dari ayahnya (Ka‘ab ibn Ma>lik) dengan

metode ‘an‘anah (‘an) dapat dipercaya dan riwayatnya dipandang bersambung.

420Lihat, ‘Abdulla>h ibn ‘Adi> al-H{a>fiz} al-Jurja>ni>, al-Ka>mil fi> D{u‘afa> al-Rija>l, ditah}qi>q oleh
Muh}ammad Badan (Riya>d}: t.p., 1986/1407). Al-Jauzi>, al-D{u’afa>, op. cit. al-Z|ahabi>, Di>wa>n al-D{u‘afa>
wa al-Matru>ki>n, ditah}qi>q oleh H{amma>d ibn Muh}ammad (Makkah: Maktabah al-Nahd}ah al-
H{adi>s\iyyah, t.th.). al-‘Uqaili>, Kita>b al-D{u‘afa>, op. cit. Muh}ammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri>, Kita>b al-
D{u‘afa> al-S{agi>r, diikuti dengan Ah}mad ibn ‘Ali> ibn Syu‘aib al-Nasa>’i>, Kita>b al-D{u‘afa> wa al-
Matru>ki>n, ditah}qi>q oleh Muh}ammad Ibra>hi>m Za>yid, (Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah, 1986/1406).

421Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 261.
422Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 408. Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 473.
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h) Ayahnya (Ka‘ab ibn Ma>lik)

Nama lengkapnya adalah Ka‘ab ibn Ma>lik ibn Abi> Ka‘ab, nama lainnya ‘Amr

ibn al-Qayn ibn Ka‘ab ibn Sawa>d ibn Ganam ibn Ka‘ab ibn Salamah al-Ans}a>ri> al-

Salami>, wafat tahun 51 H. Ia menerima hadis dari Nabi saw., dan diantara muridnya

adalah anaknya (‘Abdulla>h ibn Ka‘ab), Ibn ‘Abba>s, Ja>bir dan lainnya.

Pernyataan Ibn al-Kalbi> bahwa ia ikut perang Badar tidak benar dan ia salah

seorang dari tiga orang Ansar yang diampuni Allah karena tidak mau berperang.423

Ka‘ab ibn Ma>lik adalah seorang sahabat yang menerima hadis dari Nabi saw.

Meski keikutsertaannya dalam perang Badar diperselisihkan namun sebagaimana

dikemukakan bahwa tindakannya tersebut mendapat pengampunan Allah. Dengan

status kesahabatannya maka kes\iqahannya tidak diragukan, karenanya tidak

diragukan pula ketersambungan sanadnya kepada Nabi saw.

Berdasarkan penjelasan di atas, terdapat beberapa periwayat yang

diperselisihkan kes\iqahannya oleh para kritikus. Diantaranya adalah al-Mus\anna>,

Mu>sa> ibn Jubair dan Ibn Lahi>‘ah. Dua periwayat pertama dinilai majhu>l sedang

terakhir diperselisihkan ked}a>bit}annya. Kemajhu>lan al-Mus\anna> diperkuat oleh

periwayat lain yakni ‘Atta>b, seorang periwayat s\iqah, dari jalur Ah}mad ibn H{anbal

sehingga dapat memperkuat derajat dan sanadnya. Sedang Mu>sa> ibn Jubair, ia tidak

sepenuhnya majhu>l karena Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya, sementara itu,

kitab-kitab yang memuat nama periwayat daif tidak memuat namanya. Penilaian Ibn

H{ibba>n tersebut dapat diperpegangi sejauh tidak ada kritikus lain yang menilainya

daif atau diperselisihkan kes\iqahannya. Adapun Ibn Lahi>‘ah, ia diperselisihkan

kes\iqahannya. Namun Ibn H{ajar dan Ibn Mahdi> menyatakan kuat riwayatnya apabila

423Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 471. Al-Mizzi>, op. cit., juz 24, h. 193.



361

diterima Ibn al-Muba>rak. Dalam kasus ini, hadis tersebut diterima Ibn al-Muba>rak

dari Ibn Lahi>‘ah. Dengan beberapa kelemahan tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa sanad ini berkualitas hasan.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa hadis tersebut berkualitas hasan sehingga

dapat dilanjutkan pada kajian matan yang mencakup analisis susunan lafal dari

matan yang semakna dan kajian atas kandungan matan setidaknya tidak

bertentangan dengan dalil yang lebih kuat yakni Alquran dan hadis.

Sebagaimana disebutkan pada takhri>j al-h}adi>s\ bahwa riwayat tersebut hanya

diriwayatkan oleh al-T{abari> dan Ah}mad ibn H{anbal. Dengan demikian, perbandingan

matan hanya dilakukan pada kedua matan dari jalur tersebut. Setelah mengamati dan

membandingkan matan kedua riwayat tersebut diketahui terdapat satu perbedaan

pada kata yakni ‘samara’ dalam riwayat al-T{abari> dan ‘sahira’ pada riwayat Ah}mad.

Keduanya memiliki arti yang serupa yakni mengobrol pada malam hari atau

begadang.424 Dengan kesamaan matan maka dapat disimpulkan bahwa pada riwayat

al-T{abari> tidak ditemukan sya>z\ dan ‘illah pada matan.

Riwayat di atas menceritakan sebab turunnya Q.S. al-Baqarah/2: 187.

Sebelum turunnya ayat tersebut, apabila seseorang tertidur sebelum dan hingga

berbuka puasa pada bulan Ramadan maka ia dilarang makan, minum dan

berhubungan dengan isterinya hingga waktu berbuka puasa pada hari berikutnya.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketiga jenis pelarangan tersebut juga berlaku

setelah dilaksanakannya salat Isya. Riwayat lainnya menyebutkan bahwa selama

Ramadan kaum muslim tidak mendekati dan menggauli isteri mereka. Namun

424Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (t.t.: t.p., t.th.), h.
1086 dan 1095.
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dengan turunnya ayat tersebut maka tidak ada larangan bagi mereka untuk makan,

minum atau menggauli isteri sejak terbenamnya matahari hingga terbit fajar. Selain

ayat tersebut, tidak ditemukan ayat lain yang menjelaskan hukum makan dan minum

serta menggauli isteri pada malam bulan Ramadan. Karenanya, hadis tersebut tidak

bertentangan dengan kandungan ayat. Hadis tersebut menjadi penjelas makna ayat.

Selain terjadi pada ‘Umar, sebagaimana diceritakan hadis di atas, kejadian

serupa juga terjadi pada Qais ibn S{irmah. Bila ‘Umar terkait dengan hubungan suami

isteri sedang Qais tentang larangan makan dan minum karena telah tertidur sebelum

berbuka puasa. Riwayat mengenai Qais ini terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, Sunan

Abu> Da>ud, Sunan al-Tirmizi>, Sunan al-Da>rimi>, Musnad Ah}mad ibn H{anbal dan

Sunan al-Nasa>’i>. Berikut adalah salah satu riwayat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>.425

،َصائًِماالرَُّجلُ َكانَ ِإَذا- وسلمعليهاهللاصلى-ُحمَمَّدٍ َأْصَحابُ َكانَ قَالَ - عنهاهللارضى-اْلبَـرَاءِ َعنِ 
َلَتهُ يَْأُكلْ ملَْ يـُْفِطرَ َأنْ قـَْبلَ فـََنامَ ،اِإلْفطَارُ َفَحَضرَ  َصائًِماَكانَ األَْنَصارِىَّ َمةَ ِصرْ ْبنَ قـَْيسَ َوِإنَّ ،ُميِْسىَ َحىتَّ ،يـَْوَمهُ َوالَ لَيـْ

،يـَْعَملُ يـَْوَمهُ وََكانَ . َلكَ فََأْطُلبُ ،أَْنطَِلقُ َوَلِكنْ الَ قَاَلتْ طََعامٌ أَِعْنَدكِ َهلَافـََقالَ ،اْمرَأَتَهُ أََتىاِإلْفطَارُ َحَضرَ فـََلمَّا،
َناهُ فـََغَلَبْتهُ  صلى-لِلنَِّىبِّ َذِلكَ َفذُِكرَ ،َعَلْيهِ ُغِشىَ النـََّهارُ انـَْتَصفَ فـََلمَّا. َلكَ َخْيَبةً قَاَلتْ رَأَْتهُ افـََلمَّ ،اْمرَأَتُهُ َفَجاَءْتهُ ،َعيـْ

َلةَ َلُكمْ أُِحلَّ ( اآليَةُ َهِذهِ فـَنَـزََلتْ -وسلمعليهاهللا َافـََفرُِحوا) ِنَساِئُكمْ ِإَىل الرََّفثُ الصَِّيامِ لَيـْ ( َونـَزََلتْ ،يًداَشدِ فـََرًحاِ
َ َحىتَّ َواْشَربُواوَُكُلوا )اَألْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ

Artinya:

Dari al-Bara> r.a. berkata: ‘Dulunya, para sahabat Nabi saw. apabila berpuasa
dan datang waktu berbuka namun ia tertidur sebelum berbuka maka dilarang
makan pada malam dan siang hari hingga datang sore hari berikutnya. Suatu
hari Qais ibn S{irmah al-Ansa>ri> tengah berpuasa. Ketika datang waktu berbuka
ia menemui isterinya dan mengatakan apakah ia masih memiliki makanan. Ia
menjawab bahwa tidak ada makanan tetapi akan pergi untuk mendapatkannya.
Sedang Qais pada hari itu bekerja seharian dan tertidur karena tidak dapat
menahan kantuknya saat isterinya datang. Ketika isterinya menyaksikan hal
itu ia berkata: ‘Kamu sudah tidak boleh memakannya’. Saat tengah hari tiba ia

425Al-Bukha>ri>, op. cit., h. 461.
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sudah sangat lemah. Perihal tersebut diceritakan kepada Nabi saw. lalu
turunlah ayat ‘uh}illa lakum lailat al-s}iya>m al-rafas\ ila> nisa>ikum’ kaum muslim
pun sangat bergembira. Dan turun pula potongan ayat berikutnya ‘wa kulu>
wasyrabu> h}atta> yatabayyan lakum al-khait} al-abyad} min al-khait} al-aswad’.

Ayat dan hadis di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat pertentangan

antara kandungan matan al-T{abari> dan dalil lain yang lebih kuat sehingga dapat

disimpulkan bahwa matan hadis tersebut berkualitas sahih dan terhindar dari sya>z \

dan ‘illah. Apabila analisis sanad digabung dengan analisis matan maka dapat

disimpulkan bahwa riwayat al-T{abari> di atas berkualitas hasan.

t) Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis Makna al-Khait} al-Abyad} dan al-

Khait} al-Aswad).

Selain hadis yang telah dikemukakan sebelumnya, dalam menafsirkan Q.S.

al-Baqarah/2: 187, al-T{abari> juga mengutip hadis yang menjelaskan makna ‘al-khait}

al-abyad}’ dan ‘al-khait} al-aswad’. Hadis tersebut disandarkan pada sahabat ‘Adi> ibn

H{a>tim. Redaksi hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah penulis melakukan pelacakan melalui kata ‘al-khait} al-aswad’ dalam

kitab al-Mu‘jam al-Mufahras, ditemukan sejumlah informasi kitab yang memuat

hadis semakna dengan riwayat al-T{abari>. Berikut daftar kitab tersebut:

a) S{ah{i>h Muslim terdapat 1 hadis dalam kitab al-S{iya>m no. bab 8.

b) Sunan Abu> Da>ud terdapat 1 hadis dalam kitab al-S{aum, no. bab 17.

c) Sunan al-Tirmiz\i> terdapat 2 hadis dalam kitab Tafsi>r al-Qur’a>n, no. bab 3.

d) Sunan al-Nasa>’i> terdapat 1 hadis dalam kitab al-S{iya>m, no. bab 29.

e) S{ah}i>h} al-Bukha>ri> terdapat 3 hadis dalam kitab al-S{aum, no. bab 16 ada 1

hadis dan kitab Tafsi>r al-Qur’a>n ada 2 hadis.

f) Musnad Ah}mad ibn H{anbal terdapat 1 hadis pada juz. 4, hal. 377.
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g) Sunan al-Da>rimi> terdapat 1 hadis pada Kitab al-S{aum, no. bab 7.

Berdasarkan data di atas, terdapat 10 jalur sanad yang memiliki matan

semakna dengan hadis riwayat al-T{abari>. Al-T{abari> sendiri meriwayatkan tiga jalur

terkait hadis tersebut. Dengan demikian, secara keseluruhan terdapat 13 jalur sanad.

Untuk mengetahui keseluruhan jalur periwayatan hadis tersebut, para periwayat dan

metode yang digunakan, berikut adalah gambar skema sanad. (Gambar skema

terdapat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema sanad di atas menunjukkan bahwa hadis tersebut

diriwayatkan oleh seorang periwayat pada tingkat sahabat dan ta>bi‘i>n. Pada

periwayat ketiga atau ta>bi‘i>n s}ugra>, hadis tersebut diriwayatkan oleh tiga periwayat

yakni Muja>lid ibn Sa‘i>d, Mut}arrif ibn T{ari>f dan H{usain ibn ‘Abd al-Rah}ma>n. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki sya>hid dan

terdapat muta>bi‘ pada periwayat ketiga. Hal ini juga menunjukkan bahwa hadis

tersebut pada mulanya berstatus gari>b namun kemudian masyhu>r.

Disamping menggunakan metode al-sama>‘ atau h}addas\ana> dalam

periwayatannya, hadis tersebut juga memakai metode mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis jalur al-T{abari> tersebut terdiri dari enam periwayat, yaitu: Al-T{abari>,

Abu> Kuraib, H{afs} ibn Giya>s\, Muja>lid ibn Sa‘i>d, al-Sya‘bi> dan ‘Adi> ibn H{a>tim.

Berikut uraian biografi masing-masing periwayat dan penilaian para kritikus:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya
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adalah Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala>.426

Al-T{abari>, sebagaimana diuraikan terdahulu, dinilai para kritikus sebagai

periwayat s\iqah. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu> Kuraib dengan

metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan

bersambung.

b) Abu> Kuraib

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn al-‘Ala> ibn Kuraib Hamda>ni>. Ia

wafat tahun 248 H dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n)

yang dinilai s\iqah h}a>fiz}.427 Diantara gurunya adalah H{afs} ibn Giya>s\.428

Seperti telah dijelaskan pada kritik hadis no. 2, Abu> Kuraib dinilai sebagai

periwayat s\iqah dan tidak seorang pun yang menilainya cacat. Karenanya,

pernyataannya telah menerima dari H{afs} ibn Giya>s\ dengan term h}addas\ana> dapat

dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

c) H{afs} ibn Giya>s\

Nama lengkapnya H{afs} ibn Giya>s\ ibn T{alaq ibn Mu‘a>wiyah ibn Ma>lik ibn al-

H{a>ris\ ibn S|a‘labah al-Nakha‘i>. Abu> ‘Umar al-Ku>fi>. Lahir tahun 117 H dan wafat

tahun 194 H. Ia termasuk generasi kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai

s\iqah faqi>h namun sedikit pelupa di akhir hidupnya.429 Ia pernah menjabat sebagai

hakim di Kufah dan ahli hadis di wilayah tersebut, juga menjadi hakim di Bagdad

pada masa Ha>ru>n al-Rasyi>d.430

426Al-Zahabi>, Siyar., juz 14, h. 268.
427Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 435.
428Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 667-668.
429Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 113.
430Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 9, h. 22.
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Gurunya antara lain Muja>lid ibn Sa‘i>d, al-A‘masy dan lainnya. Muridnya

antara lain Abu> Kuraib, Ah}mad, Ibn Ma‘i>n dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n: s\iqah, s}a>h}ib al-h}adi>s\; al-‘Ijli>: s\iqah,

ma’mu>n, faqi>h; Ya‘qu>b: s\iqah dan s\abat jika meriwayatkan melalui catatannya; al-

Nasa>’i> dan Ibn Khira>sy: s\iqah; Ibn Sa‘ad: s\iqah, ma’mu>n, kas\i>r al-h}adi>s\, yudallis.431

Ibn H{ajar432 dan al-Suyu>t}i>433 juga menilainya melakukan tadli>s. Penilaian tersebut

didasarkan pada pendapat Ah}mad ibn H{anbal dan al-Da>ruqut}ni>.434

Apa yang dikemukakan para kritikus di atas menunjukkan kes\iqahan H{afs} ibn

Giya>s\. Namun, Ibn Sa‘ad selain menilai s\iqah dan penilaian positif lainnya, ia juga

menilai H{afs} sebagai mudallis. Riwayat mudallis dinilai daif apabila ia

meriwayatkan dengan lafal ‘an. Dalam sanad ini, H{afs} menerima riwayatnya dari

Muja>lid menggunakan kata ‘an sehingga diragukan kesahihannya. Selain H{afs},

riwayat Muja>lid tersebut juga diterima Sufya>n al-S|auri>. Al-S|auri> disepakati sebagai

periwayat yang s\iqah meski juga dinilai tadli>s.435 Dengan adanya muta>bi‘ dan

banyaknya jalur sanad lain tentunya turut memperkuat riwayat H{afs}. Al-Bukha>ri>

sendiri memuat sebanyak 94 riwayat yang berasal dari Hafs dalam kitab S{ah}i>h}nya.436

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dalam sanad ini

H{afs} tidak melakukan tadli>s dan pernyataan telah menerima dari Muja>lid meski

dengan metode ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

431Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 458. Al-Mizzi>, op. cit., juz 7, h. 56.
432Ibn H{ajar, T{abaqa>t, h. 5.
433Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, op. cit., h. 42.
434Ibn H{ajar, T{abaqa>t, h. 5.
435Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 56. Idem, Taqri>b, h. 184.
436‘Awwa>d al-Khalaf, op. cit., h. 52.
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d) Muja>lid ibn Sa‘i>d

Nama lengkapnya Muja>lid ibn Sa‘i>d ibn ‘Umair ibn Bist}a>m ibn Z|i> Murra>n

ibn Syurah}bi>l ibn Rabi>‘ah ibn Mars\ad ibn Jusyam al-Hamda>ni>. Gelarnya Abu> ‘Amr.

Ia wafat tahun 144 H dan termasuk generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra>) yang dinilai

tidak kuat dan pelupa pada akhir hidupnya.437

Gurunya antara lain al-Sya‘bi >, Qais ibn Abi> H{a>zim dan lainnya. Muridnya

diantaranya H{afs} ibn Giya>s\, Syu‘bah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad: laisa bi> syay; Ibn Ma‘i>n: la> yuh}taj bi> h}adi>s\ih,

daif, wa>hi al-h}adi>s\; al-Nasa>’i>: laisa bi> al-quwa>; Marrah: s\iqah; Ibn ‘Adi menyatakan

riwayatnya dari al-Sya‘bi> dari Ja>bir banyak yang sahih; Ibn Sufya>n menyatakan ia

diperselisihkan dan s}adu>q; al-Sa>ji>: s}adu>q; Ibn Sa‘ad: daif; al-‘Ijli>: ja>’iz al-h}adi>s\; al-

Bukha>ri>: s}adu>q; Ibn H{ibba>n: la> yaju>z al-ih}tija>j bih.438

Muja>lid diperselisihkan para kritikus kes\iqahan dan kehujahannya. Diantara

mereka yang menilai positif adalah Marrah, Ibn Sufya>n, al-Sa>ji> dan al-Bukha>ri>

dengan penilain ta‘di>l tingkat menengah. Sementara itu, Ibn Ma‘i>n, al-Nasa>’i>, Ibn

Sa‘ad dan Ibn H{ibba>n mencelanya. Kedaifannya terletak pada kurangd}a>bit}nya

Muja>lid dalam meriwayatkan. Penilaian ini didasarkan pada lafal tajri>h} yang

digunakan Ibn Ma‘i>n dan Ibn H{ajar yakni wa>hi al-h}adi>s\ (diragukan hadisnya karena

pelupa). Hal inilah yang menjadi dasar Ibn Ma‘i>n dan Ibn H{ibba>n untuk menyatakan

bahwa riwayatnya tidak dapat dijadikan hujah. Periwayat yang lemah aspek

ked}a>bit}annya masih dapat terima riwayatnya apabila terdapat riwayat dari jalur lain

yang lebih kuat sehingga dapat mengangkat derajat riwayatnya. Dalam hal ini, selain

437Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 453.
438Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 24.
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Muja>lid yang menerima dari al-Sya‘bi>, riwayat tersebut juga diterima Mut}arrif (ibn

T{ari>f al-H{a>ris\i>) dari guru yang sama. Mut}arrif sendiri dinilai sebagai periwayat s\iqah

oleh Abu> H{a>tim, Murrah, Ibn al-Madi>ni>, al-‘Ijli>, Ibn Sya>hi>n dan Ibn Syaibah439 dan

merupakan rija>l al-Bukha>ri>.440 Dengan adanya jalur sanad tersebut tentunya

memperkuat jalur al-T{abari> karenanya pengakuan Muja>lid telah menerima dari al-

Sya‘bi> dapat dipercaya meski menggunakan lafal ‘an dan riwayatnya dinilai

bersambung.

e) Al-Sya‘bi>

Nama lengkapnya ‘A<mir ibn Syara>h}i>l ibn ‘Abd, disebut juga dengan ‘A<mir

ibn ‘Abdulla>h ibn Syara>h}i>l ibn al-Sya‘bi> al-H{imyari>. Abu> ‘Amr al-Ku>fi>. Ia wafat

tahun 109 H dan termasuk generasi ketiga yang dinilai s\iqah masyhu>r.441

Gurunya antara lain ‘Adi> ibn H{a>tim, ‘Ali>, Zayd ibn S|a>bit dan lainnya.

Muridnya diantaranya Muja>lid ibn Sa‘i>d, al-A‘masy dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Makhu>l menyatakan saya tidak pernah bertemu orang

yang lebih tahu agama dibanding dia. Ibn Ma‘i>n, Abu> Zur‘ah dan lainnya: s\iqah

yuh}taj bi> h}adi>s\ih; al-‘Ijli> menyatakan bahwa ia menerima dari 48 orang sahabat; Ibn

‘Uyaynah: ia pemuka zamannya.442

Seluruh kritikus menilai s\iqah al-Sya‘bi> dan tidak seorang pun yang

menilainya cacat. Karenanya pernyataannya telah menerima dari ‘Adi> ibn H{a>tim

meski dengan lafal ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

439Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 90
440Ah}mad ibn Muh}ammad ibn al-H{usain al-Bukha>ri> al-Kala>ba>z\i>, Rija>l S{ah}i>h} al-Bukha>ri>,

ditah}qi>q oleh ‘Abdulla>h al-Lais\i>, juz 2 (Beiru>t: Da>r al-Ma‘rifah, 1987/1407), h. 719.
441Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 230.
442Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 264.
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f) ‘Adi> ibn H{a>tim

Nama lengkapnya ‘Adi> ibn H{a>tim ibn ‘Abdulla>h ibn Sa‘ad ibn al-Hasyraj ibn

Imri> al-Qays ibn ‘Adi> ibn Akhzam ibn Abi> Akhzam ibn Rabi>‘ah ibn Jarwal ibn S|u’al

ibn ‘Amr ibn al-Gaus\ al-T{ayy al-T{a>’i>. Gelarnya Abu> T{ari>f. Ia wafat tahun 68 H. Ia

seorang sahabat terkenal443 yang menerima hadis dari Nabi saw. dan ‘Umar. Sedang

muridnya antar lain ‘A<mir al-Sya‘bi >, Sa‘i>d ibn Jubair dan lainnya.

Al-Khat}i>b menyatakan: ‘Ketika Nabi saw. wafat ia dan kaumnya masih tetap

dalam Islam dan menyerahkan sedekahnya pada Abu> Bakar dan ikut dalam

pembukaan wilayah baru. Ia turut mendukung Ali> pada perang Jamal, S{iffi>n dan

Nahrawa>n dan ia wafat setelah itu di Qarqi>siya>.444

Pernyataan ulama di atas memberi keyakinan bahwa ‘Adi> ibn H{a>tim adalah

sahabat terkenal. Persahabatannya dengan Nabi saw. memungkinkannya menerima

banyak hadis dari beliau. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Nabi saw.

dapat dibenarkan dan riwayatnya dinilai bersambung.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jalur sanad al-T{abari>

memenuhi kriteria kesahihan hadis meski tidak pada tingkat tertinggi karena

terdapat periwayat yang diperselisihkan kes\iqahannya yakni Muja>lid ibn Sa‘i>d.

Dengan kurangs\iqahnya salah seorang periwayat dari jalur al-T{abari> maka sanadnya

bernilai hasan. Namun dengan adanya dukungan dari jalur sanad al-Bukha>ri> dan

lainnya sehingga dapat memperkuat sanad al-T{abari>. Sanadnya yang semula

berstatus hasan meningkat derajatnya menjadi sahih li gairih.

443Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 328.
444Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 85. Al-Mizzi>, op. cit., juz 19, h. 524.
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4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa riwayat al-T{abari> di atas berkualitas

hasan sehingga kajian ma€tan dapat diteruskan terutama menyangkut analisis

susunan lafal pada matan semakna dan kajian mengenai kandungan matan.

Selain al-T{abari>, hadis tersebut diriwayatkan oleh 7 mukharrij dengan 10

jalur sanad dimana masing-masing memiliki redaksi yang berbeda dengan lainnya

terutama uraian yang menjadi sebab munculnya hadis. Dalam riwayat Muslim dari

jalur H{us}ain, misalnya, terdapat tambahan redaksi panjang yang tidak ada pada

riwayat al-T{abari> dan menjadi sebab keluarnya sabda Nabi saw., yaitu ‘inni> aj‘alu

tah}ta wisa>dati> ‘iqa>lain ‘iqa>lan abyad} wa ‘iqa>lan aswad a‘rif al-lail min al-naha>r’.

Tambahan juga terdapat pada sabda Nabi saw. yang menyatakan ‘inna wisa>datak

la‘ari>d}’. Disamping itu terdapat perbedaan penempatan kalimat ‘baya>d} al-naha>r’ dan

‘sawa>d al-lail’ dimana al-T{abari> menempatkan yang pertama diawal sedang Muslim

di akhir. Namun susunan kalimat tersebut serupa dengan riwayat al-T{abari> dari jalur

Mut}arrif. Jalur riwayat Abu> Da>ud dari H{usain memiliki muatan yang sama dengan

riwayat Muslim namun berbeda redaksi dan penempatannya. Dalam riwayat Abu>

Da>ud sesudah kata ‘ari>d} ditambahkan dengan kata ‘t}awi>l’.

Redaksi yang hampir mirip dengan riwayat al-T{abari> di atas adalah riwayat

al-Tirmiz\i> dari H{usain. Perbedaannya hanya pada kalimat ‘lamma> nazalat’ sebelum

potongan ayat, kata ‘innama> z\a>ka’ dengan ‘huwa’ sebelum kata ‘baya>d}’ dan huruf

‘min’ dengan huruf ‘waw’. Meski berbeda, secara makna tidaklah berbeda. Adapun

riwayat al-Tirmiz\i> dari Muja>lid, unsur pembentuk redaksinya lebih mirip dengan

redaksi Abu> Da>ud dari H{usain dibanding riwayat al-T{abari> meski tetap terdapat

perbedaan terutama pada sabda Nabi saw., tidak didapat kalimat ‘inna wisa>datak
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la‘ari>d}’. Sabda Nabi saw. tersebut juga berbeda dengan al-T{abari> yang

menambahkan kata ‘baya>d}’ dan ‘sawa>d’.

Redaksi al-T{abari> di atas hampir sama dengan redaksi al-Nasa>’i> dari

Mut}arrif. Perbedaannya hanya pada kata ‘qa>la’ dengan ‘annahu’, kata ‘qultu’ dengan

‘sa’ala’ serta perbedaan penempatan kalimat ‘baya>d} al-naha>r’ dan ‘sawa>d al-lail’.

Berikutnya adalah redaksi al-Bukha>ri> dari H{usain. Redaksi tersebut lebih mirip

dengan redaksi al-Tirmiz\i> terutama pada unsur pembentuk kalimat. Perbedaan

keduanya terletak pada kata ‘akhaz\tu’ dengan kata ‘amadtu’, kata ‘wad}a‘tu’ dengan

‘ja‘altu’ dan lainnya. Riwayat al-Bukha>ri> dari Mu>sa> ibn Isma>‘i>l melalui H{usain juga

banyak perbedaan dibanding dengan riwayat al-T{abari>. Dalam ungkapan yang

memuat sabda Nabi saw. disebutkan ‘inna wisa>datak iz\an la‘ari>d} an ka>na al-khait} al-

abyad} wa al-aswad tah}ta wisa>datak’. Kalimat tersebut berbeda dari semua riwayat

yang telah disebutkan. Riwayat al-Bukha>ri> lainnya dari jalur Mut}arrif sama persis

dengan riwayat al-T{abari> dari jalur yang sama. Perbedaan hanya pada penambahan

kata ‘abyad } dan aswad’ sesudah kata ‘khaita>ni’ pada riwayat al-T{abari>.

Riwayat Ah}mad dari H{usain lebih mirip dengan redaksi al-Bukha>ri> dari jalur

yang sama. Perbedaannya hanya terletak pada sedikit perbedaan kata, penambahan

dan penempatannya. Terakhir adalah riwayat al-Da>rimi> dari H{usain yang juga

berbeda dari keseluruhan riwayat yang ada. Dalam riwayat tersebut, misalnya,

potongan ayat ditempatkan diakhir seluruh redaksi.

Berdasarkan perbandingan masing-masing sanad sebagaimana diuraikan di

atas dapat disimpulkan bahwa masing-masing jalur sanad berbeda redaksi dengan

jalur lainnya. Perbedaan tersebut baik terjadi karena penggunaan kata yang berbeda,

penambahan kata atau penempatan kalimat. Meski demikian, secara makna
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seluruhnya memiliki kesamaan dan tidak terdapat pertentangan. Hal ini disebabkan

periwayatannya dilakukan secara maknawi.

Hadis di atas menjelaskan waktu dimulai dan berakhirnya puasa. Dalam hadis

disebutkan bahwa waktu tersebut adalah terangnya siang dan gelapnya malam.

Berkenaan dengan ketentuan lamanya masa puasa, Q.S. al-Baqarah/2: 187 hanya

menyebutkan ‘al-khait} al-abyad}’ (benang putih) dan ‘al-khait} al-aswad’ (benang

hitam). Hadis tersebut merupakan penjelasan dari kedua makna kata ‘al-khait}’. Kata

tersebut juga berarti terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari. Selama masa itu,

orang yang berpuasa diperintahkan untuk menahan diri dari hal-hal yang

membatalkan puasa.445 Banyak hadis sahih yang mendukung riwayat al-T{abari> di

atas. Dalam riwayat al-Bukha>ri> dari Sahal ibn Sa‘ad, misalnya, menyatakan yang

dimaksud dengan al-fajr pada Q.S. al-Baqarah/2: 187 adalah malam dari siang.446

Atau habisnya waktu malam dan dimulainya waktu siang.

Dengan demikian, hadis di atas merupakan penjelasan dari ayat tentang

waktu puasa yakni dari terbit fajar hingga tenggelamnya. Karenanya, kandungan

matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat sehingga dapat

dinilai sahih. Apabila analisis sanad digabungkan dengan analisis matan maka dapat

disimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas sahih li gairih.

u) Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis Makna Fajar)

Selain hadis 20 di atas, dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 187, al-T{abari>

juga mengutip hadis yang disandarkan pada Samrah ibn Jundub tentang fajar yang

445Al-Sayyid Sa>biq, op. cit., juz 1, h. 308.
446Al-Bukha>ri>, op. cit., h. 1105.
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menjadi awal waktu dimulainya berpuasa dan dilarang makan minum. Redaksi hadis

selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘sah}u>r’ dalam kitab al-Mu‘jam al-

Mufahras, ditemukan informasi sejumlah kitab yang memuat matan semakna dengan

riwayat al-T{abari>. Berikut adalah data kitab tersebut:

a) S{ah}i>h} Muslim terdapat 4 hadis dalam kitab al-S{iya>m no. bab 8.

b) Sunan Abu> Da>ud terdapat 1 hadis dalam kitab al-S{aum no. bab 17.

c) Sunan al-Tirmiz\i> terdapat 1 hadis dalam kitab al-S{aum no. bab 15.

d) Musnad Ah}mad ibn H{anbal terdapat 2 hadis pada juz 5 hal. 13.

Berdasarkan keterangan di atas, terdapat 8 jalur sanad yang matannya

semakna dengan riwayat al-T{abari>. Sedang al-T{abari> sendiri meriwayatkan 2 jalur

sanad dalam kitab tafsirnya. Dengan demikian, terdapat 10 jalur sanad dari lima

orang mukharrij yang terdapat dalam empat kitab hadis dan tafsir al-T{abari>. Untuk

mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keseluruhan jalur sanad, berikut adalah

gambar skema sanadnya. (Gambar skema ditampilkan pada halamannya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema keseluruhan jalur sanad diketahui bahwa hadis

tersebut diriwayatkan seorang periwayat di tingkat sahabat dan ta>bi‘i>n atau

periwayat pertama dan kedua. Pada periwayat ketiga yakni t}abaqah ta>bi‘i>n s}ugra>,

hadis tersebut kemudian diterima oleh tiga periwayat yakni Abu> Hila>l, Syu‘bah dan

‘Abdulla>h ibn Sawa>dah. Selanjutnya, diterima oleh banyak periwayat sebelum

mukharrij. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut tidak memiliki

sya>hid. Sementara itu, pada periwayat ketiga terdapat dua muta>bi‘ untuk riwayat
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al-T{abari> yakni Syu‘bah dan ‘Abdulla>h ibn Sawa>dah. Hadis ini semula berstatus

gari>b karena hanya diriwayatkan oleh seorang periwayat di tingkat sahabat dan

ta>bi‘i>n. Namun sesudahnya berubah menjadi masyhu>r dengan diriwayatkan oleh tiga

periwayat atau lebih pada setiap t}abaqahnya.

Metode periwayatan yang digunakan adalah al-sama>‘ (h}addas\ana>) dan

mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis dari jalur al-T{abari> tersebut diriwayatkan oleh delapan periwayat,

yaitu: Al-T{abari>, Abu> Kuraib, Waki>‘, Isma>‘i>l ibn S{abi>h}, Abu> Usa>mah, Abu> Hila>l,

Sawa>dah ibn H{anz}alah dan Samurah ibn Jundab. Berikut uraian biografi masing-

masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala>.447

Telah dipaparkan sebelumnya bahwa al-T{abari> merupakan periwayat s\iqah

karenanya pengakuannya telah menerima dari Abu> Kuraib dengan cara al-sama>‘

(h}addas\ana>) dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

Ketersambungan riwayat juga ditunjukkan sejumlah data bahwa Abu> Kuraib adalah

guru al-T{abari>.

b) Abu> Kuraib

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn al-‘Ala> dan gelarnya Abu> Kuraib

al-Ku>fi>. Ia wafat tahun 248 H448 termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-

447Al-Z|ahabi>, Siyar., juz 14, h. 268.
448Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 667-668.
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ta>bi‘i>n) dan dinilai s\iqah h}a>fiz}.449 Salah seorang gurunya adalah Waki>‘ ibn al-

Jarra>h.450

Pada kritik biografi hadis no. 2 dijelaskan bahwa Abu> Kuraib adalah

periwayat yang dikenal s\iqah dan tidak ditemukan mereka yang meragukan

kes\iqahannya. Sehingga pengakuannya telah menerima dari Waki>‘ dengan cara al-

sama>‘ (h}addas\ana>) dapat dibenarkan dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

c) Waki>‘

Nama lengkapnya Waki>‘ ibn al-Jarra>h} ibn Mali>h} al-Ru’a>si>, Abu> Sufya>n al-

Ku>fi>. Ia lahir tahun 128 H dan wafat tahun 196 H. Ia termasuk generasi kesembilan

(s}ugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n).451

Gurunya antara lain Abu> Hila>l al-Ra>sibi >, Hisya>m ibn ‘Urwah dan lainnya.

Muridnya diantaranya Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala > dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad: h}a>fiz} h}a>fiz}; Ibn Ma‘i>n: s\iqah; Ibn Sa‘ad:

s\iqah, ma’mu>n, kas\i>r al-h}adi>s\ dan hujah; al-‘Ijli>: s\iqah, ‘a>bid, s}a>lih}, h}uffa>z} al-h}adi>s\;

Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya dan menilai h}a>fiz} mutqin.452

Pernyataan para kritikus di atas menunjukkan bahwa Waki>‘ tidak diragukan

kredibilitas dan intelektualitasnya dan tidak seorang pun yang menilainya cacat.

Penilaian tersebut memberi keyakinan bahwa pengakuan Waki>‘ telah menerima dari

Abu> Hila>l dengan cara al-sama>‘ (h}addas\ana>) dapat dipercaya dan karenanya

dinyatakan bersambung.

449Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 435.
450Al-Mizzi>, op. cit., juz 26,  h. 245.
451Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 511.
452Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 311. Al-Mizzi>, op. cit., juz 30, h. 462.
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d) Isma>‘i>l ibn S{abi>h}

Nama lengkapnya Isma>‘i>l ibn S{abi>h} al-Yasykuri> al-Ku>fi>. Ia wafat tahun 217

H. Ia termasuk generasi kesembilan (s}ugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q.453

Gurunya diantaranya H{amma>d ibn Salamah dan lainnya. Muridnya antara

lain Abu> Kuraib, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya.454

Sedikit informasi yang didapat dari kitab rija>l terkait penilaian terhadap

Isma>‘i>l ibn S{abi>h}. Satu-satunya sumber rujukan diperoleh dari Ibn H{a>tim yang

memuat namanya dalam kitab S|iqa>tnya. Namun demikian, penilaian tersebut cukup

dijadikan dasar untuk menilai s\iqah Isma>‘i>l selama tidak ditemukan kritik yang

mencacatkannya. Dengan penilaian tersebut dapat dinyatakan bahwa riwayat ini

bersambung.

e) Abu> Usa>mah

Nama lengkapnya H{amma>d ibn Usa>mah ibn Zayd al-Qurasyi>, Abu> Usa>mah

al-Ku>fi>. Lahir sekitar tahun 120 H455 dan wafat tahun 201 H. Ia termasuk generasi

kesembilan (s}ugra> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai s\iqah s\abat.456

Gurunya diantaranya Hisya>m ibn ‘Urwah dan lainnya. Muridnya antara lain

Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala > dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad: s\iqah, d}a>bit}, s\abat dan s}adu>q; Ibn Sa‘ad:

s\iqah, ma’mu>n, kas\i>r al-h}adi>s\; al-‘Ijli>: s\iqah; Ibn Qa>ni‘: s}a>lih} al-h}adi>s\; Ibn H{ibba>n

453Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 47.
454Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 155. Al-Mizzi>, op. cit., juz 3, h. 110. Ibn H{ibba>n ibn Ah}mad,

op. cit., juz 8, h. 97. Al-H{usaini>, op. cit., juz 1, h. 117. Ibn Abi> H{a>tim, op. cit., juz 2, h. 178.
455Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 9, h. 277.
456Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 117.
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memuat dalam kitab S|iqa>tnya.457 Ah}mad pernah ditanya tentang Abu> ‘A<s}im dan Ibn

Usa>mah, ia menyatakan bahwa Usa>mah lebih kuat hafalannya dibanding 100 orang

seperti Abu> ‘A<s}im, ia juga d}a>bit}, terjaga kitabnya, cerdas dan s}adu>q.458

Seluruh kritikus menilai s\iqah Abu> Usa>mah dan tidak seorang pun yang

menilainya cacat. Karenanya, pengakuannya telah menerima dari Abu> Hila>l dengan

metode periwayatan ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dapat dinyatakan

bersambung.

f) Abu> Hila>l

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Sulaim, Abu> Hila>l al-Ra>sibi> al-Bas}ri>. Ia

wafat tahun 167 H dan termasuk generasi keenam (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s}adu>q

layyin.459

Gurunya antara lain Sawa>dah ibn H{anz}alah, Ibn Si>ri>n dan lainnya. Muridnya

diantaranya Waki>‘, Ibn Mahdi> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Marrah: laisa bihi ba’s; Abu> H{a>tim: al-Bukha>ri>

memasukkannya dalam periwayat daif; Abu> Da>ud: s\iqah; al-Nasa>’i>: laisa bi> al-quwa>;

Ibn Sa‘ad: daif; Ah}mad: mud}t}arib al-h}adi>s\; al-Sa>ji>: meriwayatkan hadis munkar; al-

Bazza>r dan Ibn ‘Adi>: hadisnya dapat ditulis tetapi banyak yang tidak kuat.460

Para kritikus mayoritasnya menilai daif Abu> Hila>l dan hanya Abu> Da>ud yang

menilai s\iqah dan Marrah laisa bihi ba’s. Ah}mad dan al-Sa>ji> menyebutkan secara

khusus bentuk kedaifan tersebut dengan kata mud}t}arib dan munkar. Kata tersebut

menunjukkan kelemahan periwayat pada aspek kekuatan hafalan. Sehingga al-

457Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 477. Al-Mizzi>, op. cit., juz 7, h. 217.
458Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 9, h. 278.
459Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 416.
460Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 577. Al-Mizzi>, op. cit., juz 25, h. 292.
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Bazza>r dan Ibn ‘Adi> menyatakan bahwa hadisnya dapat ditulis meski banyak yang

daif. Kekurangd}a>bit}an periwayat dapat tertutupi apabila ditemukan jalur sanad lain

yang lebih kuat kualitasnya. Selain Abu> Hila>l, hadis tersebut juga diterima

‘Abdulla>h ibn Sawa>dah dari Sawa>dah ibn H{anz}alah, seperti dalam riwayat Muslim.

‘Abdulla>h sendiri dinilai s\iqah oleh Ibn Ma‘i>n dan al-‘Ijli> sedang al-Nasa>’i> menilai

laisa bihi ba’sun.461 Dengan adanya dukungan dari periwayat lain yang lebih s\iqah

tentunya memperkuat dan mengangkat derajat jalur al-T{abari>. Karenanya,

pernyataannya telah menerima dari Saw>adah dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan

riwayatnya dinyatakan bersambung. Selain itu, ketersambungan sanad diperkuat

dengan data biografi yang menunjukkan adanya hubungan keilmuan antara keduanya

sebagai guru murid.

g) Sawa>dah ibn H{anz}alah

Nama lengkapnya Sawa>dah ibn H{anz}alah al-Qusyairi> al-Bas}ri>.

Gurunya diantaranya Samurah ibn Jundab sedang muridnya antara lain Abu>

Hila>l al-Ra>sibi>. Ia termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) dan dinilai s}adu>q.462

Penilaian para kritikus. Abu> H{a>tim: syaikh; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab

S|iqa>tnya.463

Ulama kritikus menilai ta‘di>l Sawa>dah meski tidak ditemukan banyak

komentar dalam kitab rija>l. Penilaian tersebut cukup untuk menyatakan Sawa>dah

sebagai periwayat ‘a>dil selama tidak ditemukan kritikan yang mencacatkannya.

Dengan demikian, riwayat tersebut dapat dinilai bersambung. Ketersambungan

tersebut juga diperkuat dengan adanya hubungan sebagai guru murid.

461Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 350.
462Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 199.
463Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 130.
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h) Samurah ibn Jundab

Nama lengkapnya Samurah ibn Jundab ibn Hila>l ibn H{udaij ibn Murrah ibn

H{azm ibn ‘Amr ibn Ja>bir ibn Z|i> al-Riya>sati>n al-Faza>ri>, Abu> Sa‘i>d. Ia wafat di Basrah

tahun 58 H. Ia seorang sahabat yang terkenal464 yang menerima hadis dari Nabi saw.

dan Abu> ‘Uba>dah. Muridnya diantaranya Sawa>dah ibn H{anz}alah al-Qusyairi > dan

lainnya.465

Samurah dikenal sebagai sahabat Nabi saw. karenanya tidak diragukan

kes\iqahannya dan penerimaannya dari Nabi saw. Karenanya, riwayatnya dinilai

bersambung.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh

periwayat dinilai s\iqah oleh para kritikus. Hanya Abu> Hila>l yang diperselisihkan

kes\iqahannya. Sebagian menilai ta‘di>l dan yang lain menilai tajri>h }. Al-Bukha>ri>, al-

Nasa>’i>, al-Sa>ji>, Ibn Sa‘ad dan Ah}mad mentajri>h}nya meski tidak pada tingkat tajri>h }

tertinggi. Ada yang menilai daif, munkar, mud}t}arib dan laisa bi> al-quwa>. Sedang

Abu> Da>ud menilai s\iqah dan Marrah laisa bihi ba’s. Meski diperselisihkan

kes\iqahannya, namun riwayat Abu> Hila>l ini diperkuat oleh periwayat lain yakni

‘Abdulla>h ibn Sawa>dah yang juga menerima hadis dari Sawa>dah ibn H{anz}alah.

‘Abdulla>h sendiri dinilai sebagai periwayat s\iqah. Riwayat ‘Abdulla>h dari jalur

Muslim ini tentunya memperkuat riwayat Abu> Hila>l dari al-T{abari> sehingga dapat

meningkatkan kualitasnya.

Dengan kekurangd}a>bit}an salah seorang periwayatnya yakni Abu> Hila>l maka

dapat disimpulkan bahwa hadis ini berkualitas hasan.

464Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 196.
465Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 116. Al-Mizzi>, op. cit., juz 12, h. 130.
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4) Kritik Matan

Kajian analisis sanad, sebagaimana dipaparkan sebelumnya, menunjukkan

bahwa riwayat al-T{abari> di atas berkualitas hasan. Penilaian tersebut dilanjutkan

dengan kajian matan menyangkut analisis susunan lafal pada matan semakna dan

kajian kandungan matan. Terkait analisis susunan lafal, sebagaimana disebutkan

dalam takhri>j al-h}adi>s \, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh 4 mukharrij dengan 8

jalur sanad. Sedang al-T{abari> meriwayatkan dengan dua jalur sanad. Analisis kali ini

difokuskan pada kesepuluh matan jalur sanad tersebut.

Setelah mencermati matan seluruh jalur sanad diketahui bahwa matan dari

masing-masing jalur sanad berbeda-beda. Dari keempat jalur sanad Muslim,

misalnya, keseluruhannya menggunakan diawali dengan kata ‘yagurranna’ atau

‘yagurannakum’. Kata tersebut mirip dengan matan al-T{abari> dari Syu‘bah. Namun

riwayat Muslim dari ‘Abdulla>h ibn Sawa>dah menambahkan kata ‘al-sah}u>r’ dan

‘yastatir’, dua kata yang terdapat pada jalur al-T{abari> dari Abu> Hila>l. Riwayat

Muslim lainnya yang serupa dengan matan al-T{abari> dari Syu‘bah adalah riwayat

Zuhair. Perbedaannya kata ‘nida >’ diganti dengan ‘az\a>n’ dan ‘yanfajir’ dengan

‘yastatir’. Terdapat pula penambahan kalimat ‘li ‘amu>d al-s}ubh}’ pada riwayat

Muslim. Riwayat Muslim dari Abu> al-Rabi>‘, pada frase pertama lebih merupakan

gabungan dari dua jalur al-T{abari> dimana diawali dengan kata ‘yagurrannakum’ dan

diikuti dengan kata ‘sah}u>rikum’. Perbedaannya terdapat tambahan kalimat ‘al-ufuq

al-mustat}i<l ha> kaz\a>’ dan kata ‘yastatir’ sebagai ganti dari ‘yanfajir’ pada riwayat al-

T{abari>. Salah satu riwayat Muslim yang sangat mirip dengan riwayat al-T{abari>

lainnya adalah dari jalur ‘Ubaidulla>h ibn Mu‘a>z\. Perbedaannya hanya pada kata ‘wa’

dan ‘h}atta >’ serta penambahan kata ‘al-fajr’.
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Riwayat Abu> Da>ud lebih dekat dengan matan riwayat al-T{abari> di atas.

Perbedaannya, riwayat tersebut menggunakan kata ‘baya>d} al-ufuq’ sedang al-T{abari>

‘al-fajr al-mustat}i>l’ dan kalimat ‘h}atta yastatir’ dengan ‘al-fajr al-mustati>r fi> al-

ufuq’. Sedang riwayat yang sangat mirip dengan matan al-T{abari> di atas adalah

riwayat al-Tirmiz\i> dari Hannad dan riwayat Ah}mad ibn H{anbal dari Waki>‘.

Perbedaannya hanya pada huruf ta’ki>d untuk kata ‘yamna’ pada riwayat al-Tirmiz\i>

dan Ah}mad sedang al-T{abari> tidak memakainya. Sedang riwayat Ah}mad lainnya dari

jalur Isma>‘i>l ibn Ibra>hi>m persis sama dengan riwayat Muslim dari Zuhair.

Meski keseluruhan matan berbeda namun secara substansi semuanya

memiliki makna yang sama yakni menjelaskan ciri-ciri fajar sebagai pertanda awal

berpuasa. Dari seluruh riwayat yang ada, matan al-Tirmiz\i> dan Ah}mad ibn H{anbal

dari Waki>‘ hampir sama persis dengan riwayat al-T{abari> di atas. Adanya perbedaan

matan tersebut dikarenakan para periwayatnya menggunakan riwayat bi al-ma‘na?

dalam penuturannya.

Pada masa Nabi saw. ada dua muazin yakni Bila>l dan Ummi Maktu>m. Bila>l

azan pada waktu tengah malam atau seperenam malam yang berfungsi agar orang

yang lelah salat malam dapat istirahat sedang orang yang tidur dapat bangun untuk

siap salat malam atau agar mereka dapat bangun untuk bersahur. Sedang azan Ummi

Maktu>m adalah azan untuk salat subuh. Azan tersebut tidak dikhususkan pada bulan

Ramadan tapi dilakukan sepanjang waktu. 466 Al-Bukha>ri> meriwayatkan dari ‘A<isyah

tentang dua azan tersebut. Riwayat tersebut menyatakan467:

466‘Iya>d} ibn Mu>sa> ibn ‘Iya>d} al-Yah}s}abi>, Ikma>l al-Mu‘allim bi> Fawa>id Muslim, juz 4 (t.t.: Da>r
al-Wafa>, 1998 M/1419 H), h. 28, 30.

467Al-Bukha>ri>, op. cit., h. 461.
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َهااللَّهُ َرِضيَ َعاِئَشةَ َعنْ .. َواْشَربُواُكُلواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ بَِلْيلٍ يـَُؤذِّنُ َكانَ ِبَالًال َأنَّ َعنـْ
َِِمابـَْنيَ َيُكنْ وَملَْ اْلَقاِسمُ قَالَ اْلَفْجرُ َيْطُلعَ َحىتَّ يـَُؤذِّنُ َال فَِإنَّهُ َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنُ نَ يـَُؤذِّ َحىتَّ  َذاَويـَْنزِلَ َذايـَْرَقىأَنْ ِإالَّ أََذا

Artinya:

Dari ‘A<isyah r.a., bahwa Bila>l mengumandangkan azan pada malam hari.
Rasulullah saw. bersabda: ‘Makan dan minumlah sampai Ibn Ummi Maktu>m
mengumandangkan azan. Sesungguhnya ia tidak akan mengumandangkan azan
hingga fajar terbit. Al-Qa>sim berkata: Tidak ada jarak antara kedua azannya
kecuali yang satu naik dan yang lain turun..

Riwayat Muslim dan yang lainnya tersebut memperkuat kandungan matan di

atas bahwa azan Bila>l tidak menghalangi seseorang untuk makan dan minum.

Terkait waktu fajar, dikenal adanya istilah dua fajar, yakni: fajar ka>z\ib dan

fajar s}a>diq. Fajar yang cahayanya tipis seperti ekor srigala disebut fajar ka>z\ib. Pada

saat itu masih boleh makan, minum dan belum boleh salat. Berbeda dengan fajar

s}a>diq yakni fajar merah yang menyebar di cakrawala (ufuq) maka saat itu dilarang

makan, minum dan dibolehkan salat.

Sebagaimana dijelaskan pada analisis matan hadis 20, bahwa Alquran tidak

menjelaskan rincian waktu berpuasa. Bahkan dalam penjelasannya, Alquran

menggunakan bahasa kias dengan menyebut ‘benang putih’ untuk waktu fajar dan

‘benang hitam’. Penjelasan tersebut terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187. Makna

ayat tersebut, oleh sebagian sahabat, dipahami secara keliru sehingga perlu

penjelasan Nabi saw. makna yang sesungguhnya tentang kata ‘al-khait} al-abyad}’ dan

‘al-khait} al-aswad’ bahwa yang dimaksud adalah waktu fajar dan gelapnya malam.

Apa yang dimaksud dengan waktu fajar, oleh sebagian sahabat, juga masih samar

sehingga Nabi saw. menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah fajar yang cahayanya

memencar di cakrawala dan bukan fajar tipis. Dengan demikian, hadis tersebut

merupakan penjelasan dari makna hadis lainnya berkenaan dengan waktu fajar
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sehingga dapat dinyatakan bahwa kandungan matan hadis tersebut tidak

bertentangan dengan dalil lain yang lebih kuat. Karenanya dapat dinilai bahwa

matan hadis di atas berkualitas sahih.

Apabila analisis sanad dan matan disatukan maka dapat disimpulkan bahwa

hadis al-T{abari> di atas berkualitas hasan.

v) Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis Minum Pada Saat Azan)

Masih dalam kerangka menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 187, al-T{abari>

mengutip hadis riwayat Abu> Hurairah berkenaan dengan kebolehan minum saat

mendesak dan perlu meski telah terdengar azan. Redaksi selengkapnya mengenai

hadis ini dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah melakukan pelacakan melalui kata ‘al-nida>’ dengan akar kata ‘na>da>-

yuna>di>’ dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahras, maka diperoleh informasi kitab yang

memuat hadis semakna dengan riwayat al-T{abari>. Berikut adalah data kitab tersebut:

a) Sunan Abu> Da>ud terdapat 1 hadis dalam kitab al-S{aum no. bab 18.

b) Musnad Ah}mad ibn H{anbal terdapat 2 hadis pada juz 2, halaman 423 dan

510.468

Berdasarkan data di atas, ada tiga hadis yang semakna dengan hadis al-

T{abari>. Al-T{abari> sendiri hanya meriwayatkan satu hadis sebagaimana dikutip dalam

bahasan. Dengan demikian, ada empat riwayat berkenaan dengan hadis tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai jalur periwayatan hadis tersebut,

para periwayat dan metode periwayatan yang digunakan, berikut adalah gambar

keseluruhan sanadnya.

468A.J. Wensinch, op. cit., juz 6, h. 399.
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2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema sanad diketahui bahwa hadis tersebut hanya

diriwayatkan seorang periwayat mulai di tingkat sahabat hingga periwayat keempat

(wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n). Riwayat tersebut baru menyebar pada periwayat terakhir

sebelum mukharrij. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut gari>b

yakni diriwayatkan oleh periwayat tunggal hingga beberapa tingkatan. Karenanya

tidak ada sya>hid yang dapat menguatkan dan mendukung kualitas periwayatannya.

Sedang muta>bi‘ terdapat pada periwayat kelima sebelum mukharrij.

3) Kritik Sanad

Riwayat al-T{abari> tersebut melibatkan tujuh periwayat mulai di tingkat

pertama yakni sahabat hingga mukharrij. Para periwayat yang jalur sanadnya diteliti

adalah al-T{abari>, Ah}mad ibn Ish}a>q, Rauh} ibn ‘Uba>dah, H{amma>d, Muh}ammad ibn

‘Amr, Abu> Salamah dan Abu> Hurairah. Berikut data biografi para periwayat dan

penilaian kritikus:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa al-T{abari> dinilai s\iqah oleh para

kritikus. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari Ah}mad ibn Ish}a>q

dengan metode h}addas\ana > dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

b) Ah}mad ibn Ish}a>q al-Ahwa>zi>

Nama lengkap, Ah}mad ibn Ish}a>q ibn ‘Isa al-Ahwa>zi> al-Bazza>z. Ia wafat 250

H dan termasuk generasi kesebelas (wust}a> atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dinilai s}adu>q.469

469Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 17. Al-Z|ahabi>, al-Ka>syif, juz 1, h. 190.
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Gurunya antara lain Hajja>j ibn Nus}air, Abu> Ah}mad al-Zubairi> dan lainnya.

Muridnya diantaranya Muh}ammad ibn Jari>r al-T{abari> dan lainnya.

Tidak banyak ulama yang menyebutkan namanya dalam kitab rija>l mereka

dan tentunya berakibat pada minimnya informasi mengenai kredibilitas dan

intelektualitas Ah}mad ibn Ish}a>q. Dalam penjelasannya Ibn H{ajar hanya mengatakan

bahwa ia adalah guru al-Nasa>’i> dan riwayatnya terdapat dalam kitab Sunannya. Al-

Nasa>’i> sendiri menilainya s}a>lih }.470

Meski minim informasi, namun apa yang dikemukakan oleh al-Nasa>’i> dan

diperkuat Ibn H{ajar setidaknya menjadi pentunjuk akan kes\iqahan Ah}mad ibn Ish}a>q

walaupun tidak menempati penilaian keta‘di>lan tertinggi. Sejauh ini, tidak

ditemukan komentar yang meragukan kes\iqahannya. Sehingga pernyataannya telah

menerima dari Rauh} ibn ‘Uba>dah dengan cara al-sama>‘ (h}addas\ana >) dapat diterima

dan riwayatnya dinilai bersambung.

c) Rauh} ibn ‘Uba>dah

Nama lengkapnya Rauh} ibn ‘Uba>dah ibn al-‘Ala> ibn H{asan al-Qaisi>, Abu>

Muh}ammad al-Bas}ri>. Wafat tahun 205 H dan termasuk generasi kesembilan (s}ugra>

atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah fa>d}il.471

Gurunya antara lain H{amma>d ibn Salamah, H{amma>d ibn Zayd dan lainnya.

Muridnya diantaranya Ah}mad ibn H{anbal, Bunda>r dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menyatakan laisa bihi ba’s, s}adu>q; al-

Khat}i>b menyatakan bahwa ia banyak meriwayatkan hadis, menulis kitab sunan,

hukum dan tafsir, ia s\iqah; Yah}ya>: s}adu>q s\iqah; al-Bazza>r: s\iqah ma’mu>n; Ibn Sa‘ad:

470Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 15. Al-Mizzi>, op. cit., juz 1, h. 265.
471Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 151.
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s\iqah insya> Alla>h; al-Khalili>: s\iqah.472

Komentar para kritikus tersebut seluruhnya menyatakan bahwa Rauh} ibn

‘Uba>dah adalah periwayat s\iqah. Penilaian Ibn Ma‘i>n dengan menyatakan laisa bihi

ba’s atau s}adu>q hanyalah perbedaan ungkapan untuk menyatakan keta‘di>lan

periwayat. Meskipun lafal tersebut peringkatnya berada di bawah lafal s\iqah namun

tetap tidak menurunkan derajat kualitas kes\iqahan riwayat Rauh} ibn ‘Uba>dah.

Penilaian s\iqah tersebut memberi keyakinan bahwa apa yang dinyatakannya telah

menerima dari H{amma>d dapat percaya terlebih periwayatannya menggunakan lafal

h}addas\ana>. H{amma>d sendiri merupakan guru dari Rauh} ibn ‘Uba>dah. Karenanya,

riwayat ini dapat dinyatakan bersambung.

d) H{amma>d

Nama lengkapnya H{amma>d ibn Salamah ibn Di>na>r al-Bas}ri>, Abu> Salamah.

Wafat tahun 167 H dan termasuk generasi kedelapan (wust}a> atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang

nilai s\iqah ‘a>dil ‘a>bid as\bat al-na>s fi> S|a>bit (orang yang paling hafal riwayat S|a>bit)

namun hafalannya menurun di akhir hidup.473

Gurunya antara lain Muh}ammad ibn ‘Amr ibn ‘Alqamah, Qata>dah dan

lainnya. Muridnya diantaranya Rauh} ibn ‘Uba>dah, al-S|auri> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad, Ibn Ma‘i>n dan al-Nasa>’i>: s\iqah; al-Sa>ji>: h}a>fiz},

s\iqah, ma’mu>n; Ibn Sa‘ad: s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\, kadang meriwayatkan hadis munkar;

al-‘Ijli>: s\iqah, s}a>lih}, hadisnya hasan.474

Seluruh kritikus menilai H{amma>d sebagai periwayat s\iqah. Penilaian Ibn

Sa‘ad yang mengatakan munkar selain penilaian s\iqah nampak bertentangan dengan

472Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 614. Al-Mizzi>, op. cit., juz 9, h. 238.
473Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 117.
474Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 481. Al-Mizzi>, op. cit., juz 7, h. 253.
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semua komentar kritikus sehingga tidak dapat dijadikan dasar. Dengan kes\iqahan

H{amma>d maka pernyataannya telah menerima dari Muh}ammad ibn ‘Amr dengan

lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

e) Muh}ammad ibn ‘Amr

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn ‘Amr ibn ‘Alqamah ibn Waqqa>s al-Lais\i>,

Abu> ‘Abdulla>h, Abu> H{asan al-Madani>. Ia wafat tahun 145 H dan termasuk generasi

keenam (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang dinilai s}adu>q namun sering keliru dalam periwayatan.475

Gurunya diantaranya Abu> Salamah, Sa‘i>d ibn al-H{a>ris\ dan lainnya. Muridnya

antara lain H{amma>d ibn Salamah, al-S|auri> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Yah}ya> ibn al-Qat}t}a>n: rajul s}a>lih} dan bukan termasuk

orang yang paling hafal hadis; al-Ju>zaja>ni>: hadisnya tidak kuat; Abu> H{a>tim: s}a>lih} al-

h}adi>s\, hadisnya ditulis, syaikh; al-Nasa>’i>: laisa bi syay; Marrah, Ibn Ma‘i>n: s\iqah; Ibn

‘Adi>: la> ba’sa bih; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya dan kadang ia keliru;

Ibn Sa‘ad: banyak meriwayatkan hadis dan dinilai lemah.476

Meski dinilai ta‘di>l, para kritikus juga menyatakan bahwa Muh}ammad ibn

‘Amr adalah periwayat yang kurang kuat hafalannya sehingga dapat keliru dalam

periwayatan. Kekurangd}a>bit}an ini menurunkan kualitas riwayatnya meski tetap

dinilai s\iqah. Selain itu, keseluruhan jalur sanad bersumber pada Muh}ammad ibn

‘Amr sehingga tidak dapat saling memperkuat jalur lain. Walau demikian, riwayat

tersebut bersambung apabila dilihat dari hubungan antara dia dan Abu> Salamah

sebagai guru murid meski periwayatannya menggunakan lafal ‘an.

475Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 434.
476Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 662. Al-Mizzi>, op. cit., juz 26, h. 212.
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f) Abu> Salamah

Nama lengkapnya adalah Abu> Salamah ibn Abd al-Rah}ma>n, wafat tahun 94

H. Ia termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n wust}a>) dan dinilai s\iqah.477 Menerima hadis

dari Abu> Hurairah dan lainnya. Muridnya antara lain Muh}ammad ibn ‘Amr.478

Sebagaimana telah dipaparkan pada bahasan kritik sanad hadis no. 13

dinyatakan bahwa Abu> Salamah dinilai s\iqah oleh semua kritikus. Tidak ditemukan

kritikus yang mencacatkannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Abu>

Hurairah dengan cara ‘an‘anah (‘an) dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai

bersambung.

g) Abu> Hurairah

Nama lengkapnya ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Sakhr. Beragam nama dan nama

ayahnya untuk menyebut Abu> Hurairah, diantaranya Ibn Ganam, ‘Abdulla>h ibn ‘A<iz\,

Sukain ibn Waz\amah, ‘A<mir ibn ‘Abd al-Syams dan lainnya. Ia wafat tahun 57 H.479

Ia menerima hadis dari Nabi saw., Abu> Bakar, ‘Umar dan lainnya. Muridnya

diantaranya Abu> Salamah, Ibn ‘Abba>s dan masih banyak yang lainnya.

Ulama sepakat akan kemuliaan dan perannya dalam periwayatan hadis. Ia

termasuk orang yang paling banyak meriwayatkan hadis. Menurut al-Bukha>ri>, lebih

dari 800 orang yang menerima hadis darinya baik kalangan sahabat dan ta>bi‘i>n.480

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Abu> Hurairah berperan besar dalam

periwayatan hadis. Ulama sepakat akan kes\iqahannya meski pada hadis-hadis

tertentu riwayatnya dibantah oleh para sahabat lain termasuk ‘A<isyah isteri Nabi

477Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 568.
478Al-Mizzi>, op. cit., juz 33, h. 372-374.
479Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 599.
480Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 601. Al-Mizzi>, op. cit., juz 34, h. 366.
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saw. Bantahan tersebut tidak lantas menggugurkan kes\iqahanya dan mencacatkan

seluruh riwayatnya. Dengan demikian, tidak diragukan ketersambungan riwayatnya

kepada Nabi saw.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa seluruh periwayat dinilai

siqah kecuali Muh}ammad ibn ‘Amr yang diperselisihkan kesiqahannya. Sebagian

menilai s\iqah namun tidak sedikit pula yang meragukan ked}a>bit}annya. Yah}ya, al-

Ju>zaja>ni, Ibn Sa‘ad dan Ibn H{ibba>n mengisyaratkan bahwa riwayatnya lemah karena

kekurangd}a>bit}annya. Karenanya Ibn H{ajar menilainya s}adu>q lahu awha>m (dapat

dipercaya tapi riwayatnya sering keliru). Hal ini pula yang menyebabkan al-Nasa>’i>

menilainya laisa bi syay. Sebuah penilaian yang menunjukkan periwayatnya

diragukan kekuatan hafalannya. Meski demikian, riwayatnya dapat diterima sejauh

tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat. Dengan kekurangd}a>bit}an salah

seorang periwayatnya maka dapat dinyatakan bahwa sanad al-T{abari> tersebut

berkualitas hasan.

4) Kritik Matan

Analisis sanad menunjukkan bahwa riwayat al-T{abari> di atas berkualitas

hasan. Penilaian selanjutnya diarahkan pada kualitas matan riwayat bersangkutan

menyangkut analisis susunan lafal pada matan semakna dan analisis kandungan

matan.

Sebagaimana diungkapkan di atas, terdapat 3 riwayat yang semakna dengan

matan al-T{abari> dengan 2 mukharrij yaitu 1 riwayat berasal dari Abu> Da>ud dan 2

riwayat dari Ah}mad ibn H{anbal. Antara riwayat Abu> Da>ud dan Ah}mad ibn H{anbal

dari Rauh} tidak terdapat perbedaan bahkan secara tekstual sama. Perbedaan terjadi

pada riwayat Ah}mad melalui Gassa>n. Perbedaan terletak pada perubahan kata
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dimana kata ‘al-nida>’ dalam al-T{abari> diganti dengan ‘al-az\a>n’ dalam Ah}mad.

Begitu juga kata ‘yad}a‘hu’ dengan kata ‘yad}a‘hu’ dan pengurangan kata ‘h}a>jatah’.

Dengan demikian, matan riwayat al-T{abari> dengan matan dari mukharrij lain tidak

berbeda secara makna.

Apakah hadis tersebut berarti bolehnya makan dan minum meski telah

terdengar azan subuh? Ulama berbeda-beda dalam memahami hadis di atas. Ada

yang menyatakan bahwa azan tersebut adalah azan Bila>l yang dilakukan pada malam

hari dan bukannya azan Ummi Maktu>m. Sebagian lagi membedakan antara azan dan

fajar. Menurut mereka, yang dilarang makan dan minum bagi mereka yang berpuasa

adalah terbitnya fajar dan bukannya azan karena seringkali azan dikumandangkan

sebelum fajar terbit. Ada juga yang memahami azan tersebut dengan azan berbuka

puasa.481 Pendapat terakhir ini tentunya kurang tepat dalam konteks hadis di atas

dikarenakan azan yang menandakan berbuka puasa tentunya membolehkan

seseorang untuk makan dan minum sedang hadis di atas seakan menunjukkan

keringanan bagi berpuasa saat mendengar azan subuh untuk tetap boleh makan dan

minum. Karenanya, A<ba>di> menyatakan bahwa kata ‘al-nida>’ pada hadis tersebut

adalah azan subuh. Sebagian lain memahami hadis tersebut dengan keraguan akan

waktu subuh. Jika seseorang mendengar azan namun ia ragu akan datangnya waktu

subuh dikarenakan langit tertutup kabut sehingga, meski terdengar azan, ia tidak

melihat tanda-tanda terbitnya fajar maka pada saat itu masih diperbolehkan makan

dan minum. Namun apabila telah mengetahui waktu fajar subuh maka ia tetap

dilarang melakukannya. Sedang al-Qa>ri> memahaminya dengan menyatakan masih

memungkinkannya untuk bersegera makan dan minum karena dekatnya dengan

481Lihat, Al-Saha>ranfuri>, op. cit., juz 11, h.  151-152.



394

waktu fajar dan untuk memenuhi kebutuhan yang tidak dapat dicegah. Menurutnya,

barangkali hadis ini diucapkan Nabi saw. pada masa-masa awal dimulainya

berpuasa.482 Namun demikian, ulama tetap bersepakat bahwa waktu fajar adalah

awal dimulainya berpuasa.

Ketentuan mengenai awal waktu puasa dan waktu berbuka, Alquran

menggunakan istilah ‘benang putih’ dan ‘benar hitam’. Dalam Q.S. al-Baqarah/2:

187, misalnya menyatakan:

َ بَـ تَ يَـ ىتَّ حَ اوْ بُـ رَ اشْ وَ اوْ لُ كُ … …رِ جْ لفَ اْ نَ مِ دِ وَ سْ األَ طِ يْ اخلَْ نَ مِ ضُ يَ بْـ اْألَ طُ يْ اخلَ مْ كُ لَ نيَّ
Terjemahannya:

…Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih
dari benang hitam, yaitu fajar…483

Benang putih dipahami dengan terbitnya fajar sedang benang hitam diartikan

dengan tenggelamnya matahari. Artinya, puasa dimulai dari terbit fajar hingga

terbenam matahari.484 Selain ayat tersebut, tidak ditemukan ayat lainnya yang

menjelaskan batasan secara pasti awal puasa dan waktu berbuka selain ayat di atas.

Azan yang disebutkan dalam hadis tersebut, dimana seorang yang berpuasa masih

diperbolehkan minum dan makan meski telah mendengar azan, oleh ulama dipahami

dengan azannya Bilal atau azan sebelum terbitnya fajar. Namun mereka sepakat

apabila fajar telah terbit atau terang maka tidak diperbolehkan makan dan minum

serta hal-hal yang membatalkan puasa. Dengan pemaknaan ini, kandungan hadis

tersebut tidak bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis lainnya sehingga dinilai

berkualitas sahih pada aspek matan. Apabila kritik sanad dan matan digabungkan

maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut berkualitas hasan.

482A<ba>di>, op. cit., juz 1, h. 1097-1098.
483Departemen Agama RI, op. cit., h. 30.
484Al-Sayyid Sa>biq, op. cit., juz 1, h. 308.
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w) Istimta>‘ Pada Waktu Isteri Haid

Saat menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 222 yang menjelaskan tentang larangan

menggauli isteri pada saat haid, al-T{abari> mengutip hadis riwayat ‘A<isyah yang

berisi tuntunan Nabi saw. bagaimana bergaul dengan isteri yang tengah haid dan apa

saja batasannya. Redaksi hadis tersebut selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘yuba>syiru’ dalam kitab al-Mu‘jam

al-Mufahras ditemukan informasi sejumlah kitab yang memuat hadis semakna

dengan hadis riwayat al-T{abari>. Berikut adalah daftar kitab yang memuat hadis

tersebut:

a) S{ah}i>h} al-Bukha>ri> terdapat 2 hadis dalam kitab al-H{aid} no. bab 4.

b) S{ah}i>h} Muslim terdapat 2 hadis dalam kitab al-H{aid} no. bab 1.

c) Sunan Abu> Da>ud terdapat 3 hadis, 2 hadis dalam kitab al-T{aha>rah, no.

bab 108 dan 1 hadis dalam kitab al-Nika>h}, no. bab 47.

d) Sunan al-Nasa>’i> terdapat 2 hadis dalam kitab al-T{aha>rah, no. bab 180.

e) Sunan Ibn Ma>jah terdapat 2 hadis dalam kitab al-T{aha>rah, no. bab 121.

f) Sunan al-Da>rimi> terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{aha>rah, no. bab 107.

Berdasarkan data di atas, terdapat 12 hadis dalam 6 kitab yang memiliki

matan semakna. Al-T{abari> sendiri meriwayatkan 3 jalur sanad terkait hadis tersebut

yang bersumber dari ‘A<isyah dan Maimu>nah. Dengan demikian, secara keseluruhan

terdapat 15 jalur sanad dengan matan semakna dengan hadis al-T{abari>. Untuk

mengetahui keseluruhan jalur periwayatan, para periwayat dan metode periwayatan

yang digunakan, berikut adalah gambar seluruh jalur sanad.
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2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema keseluruhan jalur sanad diketahui bahwa hadis

tersebut disandarkan kepada ‘A<isyah dan Maimu>nah binti al-H{a>ris\ sebagai periwayat

pertama. Keduanya adalah umm al-mu’mini>n yang mengetahui persis perilaku Nabi

saw. terhadap isteri beliau serta ketentuan hukum terkait hubungan suami isteri.

Periwayat kedua atau di tingkat ta>bi‘i>n, hadis tersebut diterima oleh tiga periwayat

yakni al-Aswad, ‘Abdulla>h ibn Syadda>d dan ‘Amr ibn Syurah}bi>l. Dengan demikian,

jalur al-T{abari> memiliki seorang sya>hid yakni Maimu>nah sedang di tingkat ta>bi‘i>n

terdapat dua orang muta>bi‘. Hadis tersebut semula berstatus ‘azi>z namun pada

tingkat berikutnya menjadi masyhu>r.

Metode periwayatan pada jalur tersebut menggunakan metode al-sama>‘ atau

h}addas\ana> dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis jalur al-T{abari> tersebut diriwayatkan oleh tujuh periwayat mulai dari

mukharrij hingga periwayat pertama. Para periwayat tersebut adalah al-T{abari>,

Sufya>n ibn Waki>‘, Al-Muh}a>ribi>, Al-Syaiba>ni>, ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad,

Ayahnya dan ‘A<isyah. Berikut adalah biografi masing-masing periwayat dan

penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Sufya>n ibn Waki>‘.485

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa al-T{abari> dinilai s\iqah oleh para

485Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 14, h. 268.
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kritikus. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Sufya>n ibn Waki>‘ dapat

dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Sufya>n ibn Waki>‘

Nama lengkapnya Sufya>n ibn Waki>‘ ibn al-Jarra>h} al-Rua>si>, Abu> Muh}ammad

al-Ku>fi>. Wafat tahun 247 H dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-

ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q namun catatannya banyak keliru.486

Gurunya antara lain ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Muh}ammad al-Muh}a>ribi > dan

lainnya. Muridnya diantaranya Abu> Ja‘far Ibn Jari>r al-T{abari> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-Bukha>ri> menyatakan bahwa mereka berselisih atas

apa yang ia riwayatkan. ‘Abd al-Rah}ma>n: layyin; al-Nasa>’i>: laisa bi s\iqah; Abu> Da>ud

menolak hadisnya; Ibn H{ibba>n: syaikh, fa>d}il, s}adu>q; Ibn ‘Adi> menyatakan bahwa ia

melakukan banyak kesalahan dalam catatannya. Sering memarfu‘kan hadis mauqu>f

dan mewas}alkan hadis mursal atau mengganti nama dengan nama lainnya dalam

sanad.487

Para kritikus berselisih dalam menilai Sufya>n ibn Waki>‘. Sebagian menilai

ta‘di>l dan yang lain mentajri>h}nya. Kritikan diarahkan pada kekeliruannya dalam

meriwayatkan hadis. Selain Sufya>n, hadis tersebut juga diterima al-T{abari> melalui

Abu> al-Sa>’ib. Seluruh kritikus menilai s\iqah Abu> al-Sa>’ib. Abu> H{a>tim menilai s}adu>q,

al-Nasa>’i>: s}a>lih}, Abu> Bakar al-Barqa>ni>: s\iqah hujah dan tidak diragukan, Maslamah

dan Ibn H{ibba>n: s\iqah.488 Adanya periwayat lain yang s\iqah tentu memperkuat

riwayat Sufya>n sehingga pernyataannya telah menerima dari al-Muh}a>ribi> dengan

486Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 185.
487Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2,  h. 62. Al-Mizzi>, op. cit., juz 11, h. 200. Lihat, al-Z|ahabi>, Siyar,

juz 12, h. 152.
488Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 64.
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lafal h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

c) Al-Muh}a>ribi>

Nama lengkapnya ‘Abd al-Rah}ma>n ibn Muh}ammad ibn Ziya>d al-Muh}a>ribi>,

Abu> Muh}ammad al-Ku>fi>. Ia wafat tahun 195 H dan dinilai la> ba’sa bih namun

kadang melakukan tadli>s.489

Gurunya antara lain Abu> Ish}a>q al-Syaiba>ni >, al-A‘masy dan lainnya. Muridnya

diantaranya Sufya>n ibn Waki>‘, Ah}mad ibn H{anbal dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n dan al-Nasa>’i> menilai s\iqah, laisa bihi ba’s;

Abu> H{a>tim: s}adu>q jika menerima dari periwayat s\iqah; Ibn H{ibba>n dan Ibn Sya>hi>n

memuat dalam kitab S|iqa>tnya; Ibn Sa‘ad menilai s\iqah namun banyak keliru; Ibn

Abi> Syaibah: s}adu>q namun juga mendaifkannya; al-Bazza>r dan al-Da>ruqut}ni>: s\iqah;

Ibn Ma‘i>n dan al-‘Ijli>: laisa bihi ba’s; al-Sa>ji>: s}adu>q yahim; Ahmad dan al-‘Uqaili

menilainya melakukan tadli>s.490

Mayoritas kritikus menilai s\iqah al-Muh}a>ribi>. Ibn Sa‘ad, di samping menilai

s\iqah juga menyatakan ia sering keliru. Kekeliruan tersebut mungkin yang dimaksud

adalah tadli>s. Penilaian tadli>s disandarkan pada Ah}mad dan al-‘Uqaili>.491 Al-

Muh}a>ribi> menerima riwayatnya dari al-Syaiba>ni> dengan lafal ‘an yang secara teoritis

menjadikan riwayatnya daif karena status mudallisnya. Namun demikian, dari al-

Syaiba>ni> riwayat tersebut diterima sedikitnya oleh empat periwayat selain al-

Muh}a>ribi>. Salah satunya dari jalur al-Bukha>ri>492, di mana riwayat tersebut diterima

489Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 291.
490Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2,  h. 550. Al-Mizzi>, op. cit., juz 17,  h. 386.
491Sabt} Ibn al-‘Ajami>, op. cit., h. 38. ‘Awwa>d Khalaf, op. cit., h. 385. Al-Suyu>t}i>, Asma>, h.

72. Ibn H{ajar, T{abaqa>t, h. 40.
492Lihat, al-Bukha>ri>, op.cit., h. 83.
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oleh ‘Ali> ibn Mushir. Seluruh kritikus menilai s\iqah ‘Ali ibn Mushir. Ah}mad menilai

s}a>lih} al-h}adi>s\, al-‘Ijli>, al-Nasa>’i> dan Ibn Sa‘ad: s\iqah, Abu> Zur‘ah: s}adu>q s\iqah,  Ibn

H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya.493 Dengan banyaknya periwayat yang

menerima dari al-Syaiba>ni> dan dinilai s\iqah tentunya memperkuat riwayat al-

Muh}a>ribi>. Selain itu, Abu> H{a>tim menegaskan bahwa apabila al-Muh}a>ribi> menerima

riwayat dari periwayat s\iqah maka riwayatnya s\iqah. Dalam hal ini, ia menerima dari

al-Syaiba>ni> yang dinilai s\iqah. Karenanya, pernyataannya telah menerima hadis dari

gurunya meski dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan

bersambung.

d) Al-Syaiba>ni>

Nama lengkapnya Sulaima>n ibn Abi> Sulaima>n, nama lainnya Fairu>z, Kha>qa>n,

‘Amr. Gelarnya Abu> Ish}a>q al-Syaiba>n. Ia wafat tahun 129 H dan dinilai s\iqah.

Gurunya antara lain ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad, ‘Ikrimah dan lainnya.

Muridnya diantaranya al-S|auri>, Syu‘bah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n dan Ibn ‘Abd al-Barr: s\iqah hujah; Abu>

H{a>tim: s\iqah, s}adu>q, s}a>lih} al-h}adi>s \; al-Nasa>’i> dan al-‘Ijli>: s\iqah.494

Seluruh ulama kritikus menilai s\iqah al-Syaiba>ni> dan tidak ada yang

mentajri>h}nya. Karenanya, pengakuannya telah menerima dari ‘Abd al-Rah}ma>n ibn

al-Aswad dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

e) ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad

Nama lengkapnya ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad ibn Yazi>d ibn Qays al-

Nakha>‘i>, Abu> H{afs}ah al-Faqi>h. Ia wafat tahun 99 H dan dinilai s\iqah.495

493Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 193.
494Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 191. Idem, Tahz\i>b, juz 2,  h. 97. Al-Mizzi>, op. cit., juz 11, h. 444.
495Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 278.
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Gurunya antara lain ayahnya (al-Aswad ibn Yazi>d), ‘A<isyah dan lainnya.

Muridnya diantaranya Abu> Ish}a>q al-Syaiba>ni>, al-A‘masy dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n, al-Nasa>’i>, al-‘Ijli> dan Ibn Khira>sy: s\iqah;

Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya.496 Al-Sya‘bi> mengatakan Ahlul Bait yang

diciptakan untuk surga adalah ‘Alqamah, al-Aswad dan ‘Abd al-Rah}ma>n.497

Seluruh ulama menilai ‘Abd al-Rah}ma>n ibn al-Aswad sebagai periwayat

s\iqah. Karenannya, pernyataannya telah menerima dari ayahnya dengan lafal ‘an

dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

f) Ayahnya

Nama lengkapnya al-Aswad ibn Yazi>d ibn Qays al-Nakha>‘i>, Abu> ‘Amr. Ia

wafat tahun 75 H dan dinilai s\iqah, banyak meriwayatkan hadis, faqi>h.498

Ia menerima hadis dari ‘A<isyah, Abu> Bakar dan sahabat lainnya. Muridnya

antara lain anaknya (‘Abd al-Rah}ma>n), Abu> Ish}a>q al-Sabi>‘i> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ah}mad, Yah}ya>, Ibn Sa‘ad menilai s\iqah; al-‘Ijli>:

s\iqah, rajul s}a>lih }; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya.499

Tidak ada kiritikus yang berselisih pendapat mengenai kes\iqahan al-Aswad

ibn Yazi>d dan semuanya menilai s\iqah. Karenanya, pernyataannya telah menerima

dari ‘A<isyah dengan lafal ‘an dapat dipercaya dan riwayatnya dinyatakan

bersambung.

g) ‘A<isyah

Nama lengkapnya adalah ‘A<isyah ibn Abu> Bakar al-S{iddi>q al-Taimiy, umm

496Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2,  h. 488. Al-Mizzi>, op. cit., juz 16, h. 530.
497Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 5, h. 12.
498Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 50.
499Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 173. Al-Mizzi>, op. cit., juz 3, h. 233.
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al-mu’mini>n wafat tahun 57 H. Wanita yang paling paham tentang ajaran Islam dan

isteri Nabi paling mulia selain Khadijah.500 Ia banyak meriwayatkan hadis dari Nabi

saw. sedang muridnya diantaranya al-Aswad ibn Yazi>d al-Nakha>‘i>.501

‘A<isyah adalah sahabat sekaligus salah satu isteri Nabi saw. yang paling

mulia. Tidak diragukan bahwa beliau banyak menerima hadis dari Nabi saw.

Karenanya pernyataannya telah menerima dari Nabi saw. dapat diterima dan

riwayatnya dinyatakan bersambung.

Berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa seluruh periwayat dinilai s\iqah

kecuali Sufya>n ibn Waki>‘ yang diperselisihkan kes\iqahannya. Al-Nasa>’i>, misalnya,

menilainya tidak s\iqah sedang yang lain menilai layyin. Ibn H{ibba>n menilainya

s}adu>q. Banyaknya penilaian negatif menjadikan validitas riwayatnya diragukan.

Namun selain dari Sufya>n, al-T{abari> juga menerimanya dari jalur lain yakni Abu> al-

Sa>’ib. Seluruh kritikus menilainya s\iqah sehingga mengangkat derajat kualitas

Sufya>n. Selain Sufya>n, periwayat yang bermasalah adalah al-Muh}a>ribi> karena dinilai

mudallis dan menerima riwayatnya dengan lafal ‘an. Riwayat tersebut mendapat

dukungan dari periwayat lain yakni ‘Ali> ibn Mushir dari jalur al-Bukha>ri> yang dinilai

sebagai periwayat s\iqah. Sekali lagi, riwayat ini memperkuat al-Muh}a>ribi> sekaligus

menghilangkan keraguan akan ketadli>sannya.

Dengan kelemahan beberapa periwayatnya, sebagaimana dipaparkan di atas,

jalur al-T{abari> ini dapat dinilai hasan. Banyaknya jalur sanad yang berkualitas sahih,

terutama jalur al-Bukha>ri>, mengangkat derajat jalur al-T{abari> tersebut sehingga

menjadi sahih li gairih.

500Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 667.
501Al-Mizzi>, op. cit., juz  35,  h. 228.
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4) Kritik Matan

Kritik sanad dengan mengkaji biografi periwayat dan penilaian para ulama

menyimpulkan bahwa sanad riwayat al-T{abari> di atas berkualitas hasan. Hasil

analisis tersebut menuntut kajian lebih lanjut mengenai kualitas matan dengan

menganalisa pada dua aspek yakni susunan lafal pada matan semakna dan kandungan

matan dengan fokus ada tidaknya pertentangan riwayat tersebut dengan dalil yang

lebih kuat terutama Alquran dan hadis sahih.

Sebagaimana diuraikan dalam takhri>j al-h}adi>s\ bahwa riwayat tersebut

memiliki 15 jalur sanad yang kandungan matannya semakna dengan matan di atas.

Jumlah tersebut termasuk di dalamnya jalur riwayat al-T{abari>. Analisis matan

diarahkan pada keseluruhan matan tersebut dengan membandingkan antara matan al-

T{abari> yang tengah diteliti dengan matan dari mukharrij lainnya. Setelah

mencermati seluruh matan diketahui bahwa hadis tersebut merupakan bentuk fi‘liah

atau perilaku Nabi saw. dalam memperlakukan isteri-isteri beliau saat dalam

keadaan haid. Perbuatan tersebut kemudian diceritakan melalui riwayat bi> al-ma‘na>

oleh umm al-muminin. Sehingga perbedaan redaksi matan tidak dapat dihindari.

Redaksi al-Bukha>ri> dari ‘A<isyah tidak berbeda jauh dengan redaksi al-T{abari>

di atas. Perbedaan terletak pada kata ‘tattaziru’ pada al-Bukha>ri> dan ‘fattazarat’

pada al-T{abari>. Namun keduanya memiliki makna yang sama yakni memakai sarung.

Setelah itu, riwayat al-Bukha>ri> menambahkan kalimat ‘fi> fauri h}aid}atiha> s\umma

yuba>syiruha>’ dan diikuti komentar ‘Aisyah dengan ‘ayyukum yamliku irbahu kama>

ka>na al-Nabi> saw yamliku irbahu’. Sementara itu riwayat al-Bukha>ri> dari Maimu>nah,

mirip dengan redaksi al-T{abari> yang juga dari Maimu>nah. Perbedaannya terletak

pada penempatan kalimat ‘wa hiya h}a>id}’. Al-T{abari> mendahulukannya setelah
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kalimat ‘min nisa>ih’ sedang al-Bukha>ri> mengakhirkannya setelah kalimat

‘fattazarat’. Adapun riwayat Muslim dari Abu> Bakar yang juga disandarkan pada

‘A<isyah hanya berbeda pada penambahan kata ‘bi iza>r’ bila dibandingkan dengan

riwayat al-T{abari>. Riwayat Muslim lainnya dari ‘Ali> ibn H{ujr dan disandarkan pada

‘A<isyah sama persis dengan riwayat al-Bukha>ri> dari ‘A<isyah.

Riwayat Abu> Da>ud dari Muslim ibn Ibra>hi>m dan disandarkan pada ‘A<isyah

berbeda pada penempatan masing-masing kalimat bila dibanding dengan riwayat al-

T{abari>. Riwayat tersebut menempatkan kalimat ‘ka>na Rasulullah’ didepan baru

diikuti dengan kalimat ‘iz\a> ka>nat h}a>id}’. Perbedaan juga pada kata ‘tattazira’ dengan

‘fattazarat’ dari riwayat al-T{abari>. Demikian juga kata ‘yuba>syiru’ diganti dengan

‘yud}a>ji’. Riwayat Abu> Da>ud lainnya dari Us\ma>n ibn Abi> Syaibah dan disandarkan

kepada ‘A<isyah juga tidak berbeda pada unsur kalimat dengan riwayat al-Bukha>ri>

dari ‘A<isyah. Perbedaan hanya terletak pada penempatan kalimat dimana riwayat

Abu> Da>ud mengawalinya dengan kalimat ‘ka>na Rasulullah’ dan diikuti dengan

‘ya’muruna> fi> fauri h}aid}atina>’. Sedang riwayat yang disandarkan pada Maimu>nah

dengan riwayat yang sama dari al-T{abari> perbedaannya hanya terletak pada kata

‘tattazira’ dan penambahan kalimat ‘s\umma yuba>syiruha>’ dengan kata ‘fattazarat’

pada al-T{abari>.

Riwayat al-Nasa>’i> dari Qutaibah yang disandarkan pada ‘A<isyah berbeda

dengan al-T{abari> pada penempatan kalimat. Riwayat tersebut diawali dengan

kalimat ‘ka>na Rasulullah’ kemudian ‘ya’muru ih}dana> iz\a ka>nat h}a>id}’ dan kata

‘ta’taziru’ diganti dengan ‘tasyuddu iza>raha>’. Sedang riwayat dari Ish}a>q ibn Mans}u>r

hanya berbeda kata ‘ta’tazziru’ dengan ‘tattaziru’. Adapun riwayat Ibn Ma>jah dari

‘Abdulla>h ibn al-Jarra>h} dan disandarkan pada ‘A<isyah sama persis dengan riwayat
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al-Bukha>ri>. Perbedaan hanya pada kata ‘ta’tazir’ dan ‘tattazir’. Riwayat Ibn Ma>jah

lainnya dari Abu> Bakar ibn Abi> Syaibah dari ‘A<isyah hanya berbeda pada kata

‘h}ad}at’ dan ‘h}a>id}’ dan penambahan kata ‘bi iza>r’ dibanding riwayat al-T{abari>.

Riwayat al-Da>rimi> dari Bisyr ibn ‘Amr yang disandarkan pada ‘A<isyah sama

persis dengan riwayat al-Nasa>’i> dari Qutaibah dan hanya ditambahkan kata ‘alaiha’

setelah kata ‘tasyudda’. Dalam riwayat tersebut kata ‘ta’tazir’ dalam al-T{abari>

diganti dengan ‘tasyuddu iza>raha>’.

Berdasarkan analisis perbandingan masing-masing matan sebagaimana

diuraikan di atas, diketahui bahwa matan tersebut sangat variatif. Antara satu matan

berbeda dengan matan lainnya dan tidak satu pun matan yang sama persis dengan

matan al-T{abari>. Meski demikian, keseluruhan matan memiliki makna yang sama.

Berkenaan dengan menggauli isteri pada saat haid, Alquran secara tegas

melarangnya dengan alasan bahwa darah haid adalah kotoran. Hal ini seperti

dinyatakan dalam Q.S. al-Baqarah/2: 222, yang berbunyi:

َتَطهَّْرنَ فَِإذاَيْطُهْرنَ َحىتَّ تـَْقرَبُوُهنَّ َوالاْلَمِحيضِ ِيف النِّساءَ فَاْعَتزُِلواأَذىً ُهوَ ُقلْ اْلَمِحيضِ َعنِ َوَيْسئَـُلوَنكَ 
اْلُمَتَطهِّرِينَوحيُِبُّ التـَّوَّاِبنيَ حيُِبُّ اللَّهَ ِإنَّ اللَّهُ أََمرَُكمُ َحْيثُ ِمنْ َفْأُتوُهنَّ 

Terjemahannya:

Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang haid. Katakanlah:
"Itu sesuatu yang kotor." Karena itu jauhilah isteri pada waktu haid; dan
jangan kamu dekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci,
campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah
kepadamu. Sungguh Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang
yang menyucikan diri.502

Maksud dari bunyi ayat ‘fa‘tazilu> al-nisa>’ fi> al-mah}i>d}’, menurut al-Qurt}ubi>

adalah tidak menggaulinya. Adapun riwayat yang disandarkan pada Ibn ‘Abba>s dan

‘Abi>dah al-Salma>ni> yang menyatakan bahwa suami harus pisah tidur dari isteri

502Departemen Agama RI, op. cit., h. 36.
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selama haidnya adalah pendapat ganjil dan bertentangan dengan pendapat para

ulama meskipun sejalan dengan makna zahir ayat.503

Terdapat banyak riwayat yang mendukung riwayat al-T{abari> di atas.

Diantaranya adalah hadis Nabi saw. yang berbunyi504:

تِ اضَ حَ اذَ إِ اوْ انُـ كَ دَ وْ هُ يَـ الْ نَّ أَ سٍ نَ أَ نْ عَ : تُ ابِ ثَ انَ ثَـ دَّ حَ ةَ مَ لَ سَ نُ بْ ادُ َمحَّ انَ ثَـ دَّ حَ نمحَْ الرَّ دُ بْ عَ انَ ثَـ دَّ حَ رُ يْـ هَ زُ انَ ثَـ دَّ حَ 
وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ ِيبَّ النَّ ِين عْ يَـ -مَ لَّ سَ وَ عليهِ اهللاُ ىلَّ صَ ِيب النَّ ابُ حَ صْ أَ لَ أَ سَ فَ تِ وْ يُـ لبُـ اْ ِيف اهَ وْ عُ امِ جيَُ ملَْ وَ اهَ وْ لُ اكِ ؤَ يُـ ملَْ ةُ أَ رْ مَ الْ 
ىلَّ صَ اهللاُ لُ وْ سُ رَ الَ قَ وَ } ضِ يْ حِ مَ الْ ِيف اءَ سَ الّنّ◌◌ِ والُ زِ تَ اعْ فَ ىذً أَ وَ هُ لْ قُ ضِ يْ حِ مَ الْ نِ عَ كَ نَ وْ لُ أَ سْ يَ وَ : { اهللاُ لَ زَ نْـ أَ فَ -مَ لَّ سَ 
ائً يْ شَ انَ رِ مْ أَ نْ مِ عَ دَ يَ نْ أَ لُ جُ الرَّ اهذَ دُ يْ رِ يُ امَ : واالُ قَ فَـ دُ وْ هُ ليَـ اْ كَ ذلِ غَ لَ بَـ فَـ ) احَ كَ النِّ الَّ إِ ئشَ لَّ كُ اوْ عُ نَـ صْ اِ : ( مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ 

؟نَّ هُ عُ امِ جنَُ الَ فَ أَ اذَ كَ َو اذَ كَ تْ الَ قَ دَ وْ هُ اليَـ نَّ إِ اهللاِ لَ وْ سُ رَ ايَ : االَ قَ فَـ رشْ بِ بنادُ بَ عُ وَ ْريِ ضَ حُ بندُ يْ سِ أَ اءَ جَ فَ هِ يْ فِ انَ فَ الَ خَ الَّ إِ 
ِيف لَ سَ رْ أَ فَ َنبٍ لَ نْ مِ ةً يَّ دِ هَ امَ هُ لَ بَـ قْ تَـ اسْ فَ اجَ رَ خَ فَ امَ هِ يْ لَ عَ دَّ جَ وَ دْ قَ هُ نَّ أَ انَّ نَـ ظَ ىتَّ حَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ هُ جْ وَ رَ عَ مْ تَ فَـ 
امَ هِ يْ لَ عَ دَّ جيَِ ملَْ نْ أَ انَ فْـ رَ عَ فَـ اامهَُ قَ سَ فَ اِمهَ رِ ثَ أَ 

Artinya:

Dari Anas bahwasanya orang-orang Yahudi apabila isteri mereka sedang haid
mereka tidak mau makan dan berkumpul dengannya di rumah. Para sahabat
kemudian menanyakan hal tersebut kepada Nabi saw., maka Allah menurunkan
firmannya: ‘wa yas’alu>naka ‘an al-mah}i>d} qul huwa az\a fa‘tazilu> al-nisa>’ fi> al-
mah}i>d}’. Rasulullah saw. bersabda: ‘Lakukanlah apa saja selain jimak’. Berita
itu lantas sampai kepada orang Yahudi dan mereka mengatakan: Apa yang
orang ini tinggalkan tidak lain hanyalah ingin menyelsisihi kebiasaan kami.
Asi>d ibn H{ud}air dan ‘Uba>d ibn Bisyr berkata: ‘Wahai Rasulullah, orang
Yahudi mengatakan ini dan itu, bagaimana kalau kami menggauli isteri-isteri
kami (selama haid)? Raut muka Rasulullah lalu berubah hingga kami mengira
beliau akan marah. Keduanya lalu keluar dan mendapat hadiah berupa susu,
Rasul mengikuti keduanya dan memberinya minum. Kami pun tahu bahwa
beliau tidak marah pada keduanya.

Hadis lain diriwayatkan oleh al-Da>rimi> dimana Nabi saw. bersabda505:

503Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 3, h. 483.
504Ah}mad ibn ‘Ali> ibn al-Mus\anna> Abu> Ya‘la> al-Maus}ili>, Musnad Abi> Ya‘la>, juz 6 (Beiru>t:

Da>r al-Ma’mu>n li al-Tura>s\, 1984/1404), h. 238.
505Al-Da>rimi>, op. cit., juz 1, h. 259.
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َشْيءٍ ُكلُّ : َحاِئًضاقَاَلتْ َكاَنتْ ِإَذااْمرَأَتِهِ ِمنِ لِلرَُّجلِ حيَِلُّ َماعنهااهللارضيلَِعاِئَشةَ قـُْلتُ : قَالَ َمْسُروقٍ َعنْ 
رُ  َهاَعَلْيهِ َحيُْرمُ َفَما: قـُْلتُ : قَالَ اجلَِْماعِ َغيـْ رُ َشْيءٍ ُكلُّ : قَاَلتْ ُحمْرَِمْنيِ َكانَاِإَذاِمنـْ َكَالِمَهاَغيـْ

Artinya:

Dari Masru>q, ia berkata: Saya bertanya kepada ‘A<isyah, apa yang
diperbolehkan bagi suami atas isterinya selama ia haid? ‘A<isyah menjawab:
‘Apa saja selain jimak’. Saya bertanya lagi: ‘Apa yang dilarang bagi suami
atas isteri selama mereka berihram? ‘Aisyah menjawab: ‘Apa saja selain
berbicara’.

Hadis di atas menjelaskan makna ayat tersebut yang membolehkan suami

melakukan apapun pada isteri yang sedang haid selama tidak jimak. Berbagai dalil

yang ada dan seperti dikemukakan di atas menunjukkan bahwa kandungan hadis

riwayat al-T{abari> tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat. Uraian mengenai

analisis matan ini menunjukkan bahwa matan riwayat al-T{abari> berkualitas sahih.

Apabila kajian sanad dan matan digabungkan maka riwayat tersebut berkualitas

sahih li gairih.

B. Hadis-hadis Kewajiban Suami dan Isteri

a. Kewajiban Isteri

x. Iddah Isteri yang Ditinggal Mati Suami

Dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 234 yang berbicara tentang ketetapan

hukum iddah bagi isteri yang ditinggal mati suami yakni 4 bulan 10 hari, al-T{abari>

mengutip hadis dari H{afs}ah binti ‘Umar berkenaan dengan perbuatan dan masa

berkabung bagi isteri yang ditinggal mati suami. Redaksi hadis selengkapnya dapat

dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘tuh}iddu’ dalam kitab al-Mu‘jam

al-Mufahras maka ditemukan sejumlah kitab yang memuat hadis semakna dengan
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riwayat al-T{abari>. Berikut adalah data kitab tersebut:

a) S{ah}i>h} al-Bukha>ri> terdapat 5 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 46 ada 2

hadis, no. bab 47, 49 dan 50 masing-masing ada 1 hadis.

b) Sunan al-Tirmiz\i> terdapat 2 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 18.

c) Sunan Abu> Da>ud terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 43.

d) Sunan al-Da>rimi> terdapat 3 hadis dalam kitab al-T{ala>q, no. bab 12 ada 2

hadis dan no. bab 13 ada 1 hadis.

Berdasarkan data di atas, terdapat 11 jalur sanad dalam empat kitab hadis

yang memiliki matan semakna dengan riwayat al-T{abari>. Sedang al-T{abari> dalam

kitab tafsirnya hanya meriwayatkan satu riwayat. Dengan demikian, terdapat 12

jalur sanad terkait riwayat al-T{abari> tersebut.

Untuk mengetahui lebih jelas jalur keseluruhan sanad, para periwayat dan

metode periwayatan yang digunakan, berikut adalah gambar skema sanad. (Gambar

skema sanad ada di lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan skema jalur sanad di atas diketahui bahwa riwayat tersebut

bukan hanya diriwayatkan oleh H{afs}ah binti ‘Umar tapi juga disampaikan oleh umm

al-mu’mini>n lainnya seperti Umm H{abi>bah, Zainab binti Zahsy dan ‘A<isyah

termasuk seorang sahabiyah yakni Umm ‘At}iyyah. Dari mereka riwayat tersebut

diterima sejumlah ta>bi‘iyyah yakni, Zainab binti Umm Salamah, H{afs}ah binti Si>ri>n

dan S{afiyyah binti Abi> ‘Ubaidah. Sedang dikalangan ta>bi‘i>n yang meriwayatkannya

adalah ‘Urwah ibn Zubair. Dengan demikian, riwayat tersebut bukan hanya terdapat

sya>hid dan muta>bi‘ namun juga termasuk hadis masyhu>r. 506

506Hadis masyhu>r adalah hadis yang diriwayatkan oleh tiga periwayat atau lebih pada setiap
t}abaqahnya. Lihat Ibn Kas\i>r, al-Ba>‘is\, juz 2, h. 455
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Adapun metode periwayatan yang digunakan adalah metode al-sama>‘

(h}addas\ana > dan sami‘tu) dan metode mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis melalui jalur al-T{abari> tersebut diriwayatkan oleh tujuh periwayat

mulai mukharrij hingga periwayat pertama. Mereka adalah Al-T{abari>, Muh}ammad

ibn Basysya>r, ‘Abd al-Wahha>b, Yah}ya> ibn Sa‘i>d, Nafi>‘, S{afiyah binti Abi> ‘Ubaid dan

terakhir H{afs}ah binti ‘Umar. Berikut sekilas biografi masing-masing periwayat dan

penilaian para kritikus:

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Bunda>r (Muh}ammad ibn Basysya>r).507

Sebagaimana penjelasan sebelumnya bahwa al-T{abari> termasuk periwayat

s\iqah karenanya pernyataannya telah menerima dari gurunya Muh}ammad ibn

Basysya>r dengan metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) dapat dipercaya. Selain itu, terdapat

hubungan intelektualitas antara keduanya dalam kapasitas sebagai guru dan murid.

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa riwayat tersebut bersambung.

b) Muh}ammad ibn Basysya>r

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn Basysya>r Bunda>r, lahir 167 H dan

wafat 252 H. Ia termasuk t}abaqah kesepuluh (kiba>r atba>‘ atba>‘ al-ta>bi‘i>n) dan dinilai

s\iqah .508 Diantara gurunya adalah ‘Abd al-Wahha>b al-S|aqafi >.509

507Al-Z|ahabi>, Siyar,. juz 14, h. 268.
508Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 405.
509Al-Mizzi>, op. cit., juz  24, h. 512.
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Sebagaimana telah dijelaskan pada kritik hadis no. 3 bahwa Muh}ammad ibn

Basysya>r dinilai sebagai periwayat s\iqah dan tidak ada yang menilainya negatif.

Selain itu, kitab al-rija>l menyatakan adanya hubungan antara kedua periwayat

sebagai guru murid terlebih metode periwayatan yang digunakan menunjukkan

penerimaan langsung kepada gurunya yaitu dengan metode al-sama>‘ (h}addas\ana>)

sehingga dapat diyakini bahwa riwayat tersebut bersambung.

c) ‘Abd al-Wahha>b

Namanya ‘Abd al-Wahha>b ibn ‘Abd al-Maji>d ibn al-S{alat ibn ‘Ubaidulla>h ibn

al-H{akam ibn Abi> al-‘A<s}h al-S|aqafi>, Abu> Muh}ammad `al-Bas}ri>. Lahir tahun 110 H

dan wafat tahun 194 H. Ia termasuk t}abaqah kedelapan (wust}a atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang

dinilai s\iqah namun hafalannya kacau tiga tahun menjelang wafat.510

Diantara gurunya adalah Yah}ya> ibn Sa‘i>d, Ibn Juraij dan lainnya. Diantara

muridnya adalah Muh}ammad ibn Basysya>r Bunda>r, al-Sya>fi‘i>, dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menyatakan s\iqah, ikhtalat}a bi akhirah; Ibn

Mukarram: ikhtalat} qabla mautih; Ibn al-Madi>ni>: asah}h}u al-kita>b ‘an Yah}ya> (-ibn

Sa‘i>d); Ibn Sufya>n menceritakan ketika ‘Abd al-Wahha>b kehilangan catatan yang ia

terima dari Yah}ya> ia sengaja mendatanginya untuk mencatat ulang; Ibn Sa‘ad: s\iqah

wa fi>hi d}a’f; al-‘Ijli>: Bas}ri> s\iqah; ‘Amr ibn ‘Ali>: ikhtila>t}.511

Pada dasarnya, seluruh kritikus menilai s\iqah ‘Abd al-Wahha>b. Kritikan

muncul terkait kekacauan hafalannya menjelang masa tua yakni sekitar tiga tahun

menjelang wafat. Kitab al-rija>l tidak memberikan informasi secara pasti apakah

hadis ini diterima Ibn Basysya>r pada masa tua gurunya atau mudanya sehingga ada

510Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 309.
511Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 638.  Al-Mizzi>, op. cit., juz 18, h. 503.
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kemungkinan kurang akurat dalam periwayatan. Namun, dengan membandingkan

antara redaksi dari matan al-T{abari> dengan empat matan al-Bukha>ri> dari jalur sanad

yang berbeda-beda dan dinilai lebih kuat kualitas sanadnya, memberikan keyakinan

bahwa riwayat tersebut diterima saat belum terjadi kekacauan hafalan. Hal ini

dikarenakan terjadi kemiripan redaksi antara kedua riwayat tersebut. Sedang

penilaian Ibn Sa‘ad yang menyatakan ada kedaifan disamping penilaian s\iqah,

barangkali yang dimaksud adalah ikhtila>t} sebagaimana yang dikemukakan para

kritikus rija>l lainnya. Berdasarkan argumen tersebut dapat diyakini bahwa ‘Abd al-

Wahha>b adalah periwayat s\iqah dan riwayatnya bersambung kepada gurunya Yah}ya>

ibn Sa‘i>d. Ketersambungan tersebut juga dibuktikan dengan adanya hubungan

keilmuan antara keduanya sebagai guru murid. Di samping itu, pernyataan Ibn al-

Madi>ni> yang mengatakan bahwa riwayat ‘Abd al-Wahha>b dari Yah}ya> adalah riwayat

paling sahih dan penuturan Sufya>n yang menceritakan kedatangan kembali ‘Abd al-

Wahha>b kepada Yah}ya> ketika catatannya hilang, menjadi bukti kuat adanya

hubungan periwayatan antara keduanya. Berdasarkan uraian tersebut, pernyataan

‘Abd al-Wahha>b telah menerima dari Yah}ya> ibn Sa‘i>d dengan lafal sami‘tu dapat

dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

d) Yah}ya> ibn Sa‘i>d

Nama lengkapnya Yah}ya> ibn Sa‘i>d ibn Qais ibn ‘Amr ibn Sahl ibn S|a‘labah

ibn al-H{a>ris\ ibn Zayd ibn S|a’labah ibn Ganam ibn Ma>lik ibn al-Najja>r. Gelarnya Abu>

Sa’i>d al-Madani>. Ia wafat tahun 144 H. Ia termasuk generasi kelima (ta>bi‘i>n s}ugra>)

yang dinilai s\iqah s\abat.512

Gurunya diantaranya Na>fi‘ maula ibn ‘Umar, Anas ibn Ma>lik dan lainnya.

512Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 521.
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Muridnya antara lain ‘Abd al-Wahha>b al-S|aqafi>, al-Zuhri> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Sa‘ad menyatakan s\iqah, kas\i>r al-h}adi>s\, hujah,

s\abat; al-‘Ijli> menilai ia sebagai ta>bi‘i>n s\iqah, s}a>lih }, Qadi di H{irrah; al-Nasa>’i>: s\iqah

ma’mu>n, s\abat; Ah}mad ibn H{anbal, Ibn Ma’i>n, Abu> H{a>tim, Abu> Zur’ah: s\iqah.513

Pernyataan kritikus di atas menunjukkan bahwa Yah}ya> adalah periwayat

s\iqah dan tidak seorang pun yang melontarkan kritik negatif terhadap dirinya.

Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Na>fi‘ dengan metode sami‘tu dapat

dipercaya dan riwayatnya dinyatakan bersambung. Ketersambungan tersebut juga

ditunjukkan dengan data biografi bahwa Na>fi‘ adalah gurunya.

e) Na>fi‘

Namanya adalah Na>fi‘ al-Faqi>h maula Ibn ‘Umar, kunyahnya Abu>

‘Abdulla>h al-Madani>. Ia wafat tahun 117 H dan termasuk generasi ketiga (ta>bi‘i>n

wust}a>).514 Menerima hadis dari S{afiyah binti Abi> ‘Ubaid dan muridnya diantaranya

Yah}ya> ibn Sa‘i>d al-Ans}ari>.515

Telah diuraikan pada kritik hadis no. 12 bahwa Na>fi‘ dinilai s\iqah oleh

seluruh kritikus dan tidak ditemukan mereka yang menilai cacat kepribadian dan

intelektualitasnya. Pengakuannya telah menerima dari S{afiyah dapat dibenarkan

meski menggunakan metode ‘an‘anah (‘an). Karenanya, riwayat ini dapat dinilai

bersambung.

f) S{afiyah binti Abi> ‘Ubaid

Nama lengkapnya S{afiyah binti Abu> ‘Ubaid ibn Mas‘u>d al-S|aqafiyah isteri

513Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4,  h. 360. Al-Mizzi>, op. cit., juz 31, h. 346.
514Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 490.
515Al-Mizzi>, op. cit., juz 29, h. 299.
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Ibn ‘Umar. Ia menerima hadis dari H{afs}ah, ‘A<isyah, Ummu Salamah dan lainnya.

Muridnya antara lain Na>fi‘ maula Ibn ‘Umar, ‘Abdullah ibn Di>na>r dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Al-‘Ijli> menilai s\iqah; Ibn H{ibba>n memasukkan dalam

kitab S|iqa>tnya.516

Tidak banyak informasi yang dapat ditemukan dalam kitab rija>l berkenaan

dengan S{afiyah. Namun demikian, penilaian kritikus di atas cukup memberikan

keterangan akan kes\iqahannya dengan tidak ditemukannya mereka yang menilai

cacat S{afiyah. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pernyataannya menerima

hadis dari H{afs}ah dapat dipercaya terlebih dengan menggunakan s}i>gah al-tah}ammul

al-sama>‘ yang menunjukkan periwayatan langsung sehingga riwayatnya bersambung.

g) H{afs}ah binti ‘Umar

Nama lengkapnya H{afs}ah binti ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b al-‘Adawiyah, ummu

al-mu’mini>n. Menikah dengan Nabi saw. pada tahun ketiga atau kedua hijriah.

Sebelum menikah dengan Rasulullah, ia bersuamikan Khani>s H{uz\a>fah al-Sahmi>,

yang meninggal jihad fi sabilillah karena terluka pada perang Uhud. Ia wafat tahun

45 H di Madinah. Ketika menjanda, ayahnya (‘Umar) menawarkan kepada Abu>

Bakar namun tidak ada jawaban, dan menemui ‘Us\ma>n yang dijawab bahwa ia tidak

ingin menikah. ‘Umar nampak kecewa lalu mengadu kepada Nabi saw. dan beliau

mengatakan bahwa H{afs}ah akan dinikahi oleh orang yang lebih mulia dari ‘Us\ma>n

sedang ‘Us\ma>n akan menikahi orang yang lebih mulia dari H{afs}ah. Nabi saw.

kemudian melamarnya sedang ‘Us\ma>n menikahi anak Rasulullah Ruqayyah.517

516Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4,  h. 679. Lihat, Al-Mizzi>, op. cit., juz 35, h. 212. Lihat, Al-Z|ahabi>,
al-Ka>syif, juz 2, h. 512. Lihat, Muh}ammad ibn T{a>hir ibn ‘Ali> al-Maqdisi>, Kita>b al-Jam‘u Baina Rija>l
al-S{ah}i>h}ain, juz 1 (Cet. II; Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1405), h. 609. Lihat, al-H{usaini>, op. cit.,
juz 4, h. 2342. Lihat, al-Z|ahabi>, Taz\hi>b, juz 11,  h. 148.

517Al-Maqdisi>, op. cit., juz 2, h. 604. Lihat, Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 2, h. 228.
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Ia menerima hadis dari Nabi saw. dan ayahnya. Muridnya antara lain

S{afiyyah binti Abu> ‘Ubaid, ‘Abdullah ibn ‘Umar dan lainnya.518

Periwayatan H{afs}ah dari Nabi saw. terutama menyangkut persoalan hidup

berumah tangga tentunya tidak diragukan. H{afs}ah sendiri, sebagaimana isteri Nabi

saw. lainnya dinilai s\iqah oleh para kritikus. Fakta ini meyakinkan adanya

ketersambungan periwayatan antara H{afs}ah dan Nabi saw.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa seluruh periwayat dinilai s\iqah

oleh para kritikus. Keraguan atas riwayat ‘Abd al-Wahha>b yang disinyalir banyak

kritikus menurun kualitas hafalannya pada masa tua terbantahkan dengan adanya

kesamaan redaksinya dengan empat jalur al-Bukha>ri>. Kemungkinan kuatnya bahwa

hadis tersebut diriwayatkan pada masa mudanya oleh muridnya Ibn Basysya>r.

Kenyataan ini menunjukkan bahwa riwayat tersebut memenuhi kriteria kesahihan

sanad berupa ketersambungan sanad, ke‘a>dilan dan ked}a>bit}an. Karenanya kecil

kemungkinan adanya sya>z\ dan ‘illah pada sanad. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

sanadnya berkualitas sahih.

4) Kritik Matan

Analisis sanad, sebagaimana dipaparkan di atas, menunjukkan bahwa sanad

jalur al-T{abari> tersebut berkualitas sahih. Atas dasar tersebut maka kajian matan

dapat diteruskan untuk mengetahui kualitasnya dengan menganalisis kriteria

terbebas dari sya>z\ dan ‘illah. Setelah mengetahui hasil analisis sanad, langkah

berikutnya adalah menganalisis rangkaian susunan matan yang semakna dan analisis

kandungan matan.

518Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4,  h. 669. Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 663.
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Data takhri>j al-h}adi>s\ menunjukkan bahwa hadis tersebut, selain al-T{abari>,

juga diriwayatkan oleh 4 mukharrij lainnya dengan 11 jumlah jalur sanad. Keempat

mukharrij tersebut adalah al-Bukha>ri>, al-Tirmiz\i>, Abu> Da>ud dan al-Da>rimi>.

Disamping itu, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh 6 orang periwayat yang 5

diantaranya adalah umm al-mu’mini>n dan seorang sahabiyah. Sehingga perbedaan

matan antara satu jalur sanad dengan jalur sanad tidak dapat dihindari terutama

terkait peristiwa yang turut mengiringi penyebutan hadis tersebut.

Riwayat Umm H{abi>bah, misalnya, didahului oleh frase yang menceritakan

kematian ayahnya Abu> Sufya>n ibn H{arb dan kemudian ia meminta minyak wangi

dengan warna kekuningan. Namun minyak wangi tersebut ia usapkan kepada budak

wanitanya di kepala dan kedua pipinya seraya mengatakan bahwa ia tidak

memerlukannya. Setelah itu, ia mengutip hadis Nabi saw. tentang ih}da>d tersebut.

Namun dalam riwayat Muh}ammad ibn Kas\i>r, Umm H{abi>bah mengusapkan kedua

sikunya dengan minyak harum setelah mendengar berita kematian ayahnya. Sedang

riwayat al-Da>rimi> dari Ha>syim ibn al-Qa>sim dikatakan bahwa yang meninggal

adalah saudara atau teman dekat Umm H{abi>bah dan ia mengusap tangannya dengan

minyak harum. Adapun riwayat Zainab binti Jahsy didahului oleh peristiwa

kematian saudaranya. Ia kemudian meminta minyak wangi dan mengusapkannya

sambil berkata bahwa ia tidak memerlukannya. Setelah itu, ia mengutip sabda Nabi

saw. di atas mimbar sebagaimana riwayat al-T{abari>.

Berkenaan dengan sabda Nabi saw. sendiri, tidak terdapat banyak perbedaan

antara riwayat Umm H{abi>bah dan Zainab binti Zahsy dengan riwayat al-T{abari>.

Hanya saja, riwayat keduanya yang terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, menambahkan

kata ‘ala> al-mayyit’ setelah ‘an tuh}idda’ dan kata ‘laya>l’ setelah ‘s\ala>s\’. Sedang
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riwayat al-T{abari> menambahkan kalimat ‘fa innaha> tuh}iddu ‘alaihi’ setelah kata

‘jauz’. Al-Bukha>ri> juga memuat sanad dan matan dengan versi singkat dari Umm

H{abi>bah. Namun matan versi tersebut juga tidak terdapat perbedaan mencolok

kecuali penambahan kata ‘muslimah’ sesudah ‘imra’ah’ dan kata ‘ayya>m’ sebagai

ganti kata ‘laya>l’ dan penambahan d}ami>r ‘ha’ setelah kata ‘jauz’.

Perbedaan yang nampak mencolok berasal dari riwayat Umm ‘At}iyyah

seorang Sahabiyyah dan terdapat dalam S{ah}i>h} al-Bukha>ri>. Di awal matan tidak

terdapat perbedaan, namun pada matan akhir setelah kata ‘jauz’ ia menambahkan

pada matan dengan kalimat ‘fainnaha> la> laktah}il wa la> talbas s\aub mas}bu>g illa> s\aub

‘asb’ (artinya: ‘ia dilarang bercelak, memakai pakaian bermotif kecuali pakaian biasa

digunakan orang Yaman’) dan tidak memuat kalimat ‘fainnaha> tuh}idda ‘alaihi

arba‘ata asyhur wa ‘asyra’. Sebaliknya, riwayat yang sama dari Umm ‘At}iyyah dan

terdapat dalam Sunan al-Da>rimi> menyatakan sebaliknya yakni perbedaan kalimat di

awal dan kesamaan di akhir dengan penambahan kalimat yang berbeda dari matan

al-Bukha>ri>. Riwayat al-Da>rimi> tidak menyebutkan kalimat ‘la> yah}illu li imra’ah’

tapi langsung kalimat ‘la> tuh}iddu al-mar’ah’. Sedang di akhir riwayat terdapat

ungkapan ‘la talbas s\aub mas}bu>g illa> s\aub ‘asb wa la> taktah}il wa la tamass t}i>b illa> fi>

adna> t}uhriha> iz\a> igtasalat min mah}i>diha> nubz\ah min kist wa azfar’ (artinya: tidak

memakai pakaian berwarna kecuali pakaian orang Yaman, tidak bercelak, tidak

berwangi-wangian kecuali pada setelah mandi dari haid boleh memakai sedikit

wangian). Namun riwayat tersebut memuat kalimat akhir hadis yaitu ‘fainnaha>

tuh}idda ‘alaihi arba‘ata asyhur wa ‘asyra’.

Riwayat al-Da>rimi> dari ‘A<isyah terdapat pengurangan dan penambahan baik

kata maupun kalimat. Riwayat tersebut menambahkan pengulangan kalimat
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‘tu’minu bi Alla>h’ setelah kalimat ‘al-yaum al-a>khir’ data kata ‘ala> ah}adin’ setelah

kata ‘tuh}iddu’ juga kata ‘ayya>m’ setelah ‘s\ala>s\’. Di akhir kalimat, tidak ditemukan

ungkapan ‘fainnaha> tuh}idda ‘alaihi arba’ata asyhur wa ‘asyra’.

Berdasarkan analisis matan di atas, nampak bahwa matan al-T{abari> tidak

berbeda jauh secara makna terlebih bertentangan dengan jalur sanad lain. Dari

seluruh riwayat, hanya matan Umm ‘At}iyah yang sangat berbeda dengan matan

lainnya. Dalam matan tersebut terdapat ziya>dah maupun nuqs}a>n. Namun hal ini

tidak berpengaruh terhadap matan al-T{abari>.

Alquran tidak membicarakan secara langsung perihal rincian larangan bagi

wanita yang ber’iddah. Ketentuan selama masa ‘iddah yang disebutkan Alquran

adalah larangan bagi suami mengeluarkan isteri dari rumahnya. Hal ini termuat

dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 1, yang berbunyi:

ِِنَّ َفطَلُِّقوُهنَّ النِّساءَ طَلَّْقُتمُ ِإذاالنَِّيبُّ أَيـَُّهايا َوالبـُُيوِِنَّ ِمنْ ُختْرُِجوُهنَّ الَربَُّكمْ اللَّهَ َواتـَُّقواةَ اْلِعدَّ َوَأْحُصواِلِعدَّ
ُحيِْدثُ اللَّهَ َلَعلَّ َتْدرِيالنـَْفَسهُ ظََلمَ فـََقدْ اللَّهِ ُحُدودَ يـَتَـَعدَّ َوَمنْ اللَّهِ ُحُدودُ َوتِْلكَ ُمبَـيـَِّنةٍ ِبفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ أَنْ ِإالَّ َخيُْرْجنَ 

أَْمراِلكَ ذبـَْعدَ 
Terjemahannya:

Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar),
dan hitunglah waktu idah itu, seta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu.
Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan)
keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah
hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya
sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan
suatu ketentuan yang baru.519

Sedang dipihak isteri, ia tidak boleh berbohong apabila terjadi kehamilan

pada masa ‘iddah. Karena hal tersebut terkait dengan lamanya masa ‘iddah. Hal

519Departemen Agama RI, op. cit., h. 559.
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tersebut termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228, yang menyatakan:

يـُْؤِمنَّ ُكنَّ ِإنْ أَْرَحاِمِهنَّ ِيف اللَّهُ َخَلقَ َماَيْكُتْمنَ أَنْ َهلُنَّ حيَِلُّ َوَال قـُُروءٍ َثَالثَةَ بِأَنـُْفِسِهنَّ يـَتَـرَبَّْصنَ َواْلُمطَلََّقاتُ 
َعَلْيِهنَّ َولِلرَِّجالِ بِاْلَمْعُروفِ َعَلْيِهنَّ الَِّذيِمْثلُ َوَهلُنَّ ِإْصَالًحاأَرَاُدواِإنْ َذِلكَ ِيف بَِردِِّهنَّ َأَحقُّ َوبـُُعولَتُـُهنَّ اْآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ 
َحِكيمَعزِيزٌ َواللَّهُ َدَرَجةٌ 

Terjemahannya:
Dan para isteri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga
kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan
Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir.
Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu,
jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan)
mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut.
Tetapi para suami, mempunyai kelebihan di atas mereka. Dan Allah
Mahaperkasa, Mahabijaksana.520

Namun demikian, Alquran tidak mengatur rincian perbuatan yang dilarang

untuk dilakukan oleh isteri selama masa ‘iddahnya. Hadislah yang kemudian

mengatur hal tersebut. Hadis mengenai larangan berih}da>d yang dalam tradisi

masyarakat saat itu bertumpu pada berhias seorang isteri baik dengan pakaian bagus,

celak, wangi-wangian dan sebagainya, bukan hanya diriwayatkan oleh al-T{abari> tapi

juga diriwayatkan dalam kitab-kitab sahih, seperti al-Bukha>ri>. Tidak ditemukan

riwayat yang lebih s\iqah yang bertentangan riwayat tersebut. Dengan demikian,

dapat disimpulkan bahwa matan hadis tersebut berkualitas sahih.

Apabila analisis sanad dan matan digabungkan maka dapat disimpulkan

bahwa hadis tersebut berkualitas sahih. Hal ini dikarenakan, baik sanad maupun

matannya, keduanya berkualitas sahih.

y. Iddah Isteri yang Ditinggal Mati Suami (Hadis Larangan Pindah Rumah)

Masih dalam rangka menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 234, al-T{abari>

menggunakan hadis riwayat Furai‘ah binti Ma>lik berkenaan dengan permintaannya

520Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.



420

kepada Nabi saw. untuk pindah rumah setelah ditinggal mati suaminya. Redaksi

hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘ajal’ dalam kitab al-Mu‘jam al-

Mufahras ditemukan informasi kitab yang memuat matan hadis semakna dengan

hadis di atas. Berikut adalah daftar kitab yang tersebut:

a) Muwat}t}a Ma>lik terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 31.

b) Musnad Ah}mad ibn H{anbal terdapat 2 hadis pada juz. 6, hal. 370 dan 420.

c) Sunan al-Nasa>’i> terdapat 4 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 60 dan 62.

d) Sunan al-Da>rimi> terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 14.

e) Sunan Abu> Da>ud terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 44.

f) Sunan al-Tirmiz\i> terdapat 1 hadis dalam kitab al-T{ala>q no. bab 23.521

Berdasarkan data di atas, terdapat 10 hadis semakna dengan hadis riwayat al-

T{abari>. Al-T{abari> sendiri hanya mengutip satu hadis. Dengan demikian, ada 11 hadis

semakna dengan hadis al-T{abari>.

Untuk mengetahui lebih jelas keseluruhan jalur sanad, nama-nama periwayat

dan metode periwayatan yang digunakan, berikut adalah skema sanadnya. (Gambar

skema sanad ada pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema sanad diketahui bahwa hadis tersebut

diriwayatkan seorang periwayat mulai sahabat hingga di tingkat ta>bi‘i>n atau tiga

periwayat pertama. Pada t}abaqah berikutnya yakni di tingkat atba>‘ al-ta>bi‘i>n,

riwayat tersebut diterima 8 periwayat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa

521A.J. Wensinch, op. cit., juz 1, h. 23.
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hadis tersebut tidak memiliki sya>hid dan terdapat muta>bi‘ pada tingkat atba>‘ al-

ta>bi‘i>n. Hadis tersebut semula berstatus a>h}a>d dan kemudian menjadi masyhu>r

dengan banyaknya periwayat pada t}abaqah keempat.

Ada dua metode periwayatan yang digunakan pada jalur riwayat al-T{abari>

yakni metode al-sama>‘ (h}addas\ana>) dan mu‘an‘an (‘an).

3) Kritik Sanad

Hadis riwayat al-T{abari> tersebut terdiri dari tujuh periwayat mulai periwayat

pertama di tingkat sahabat hingga mukharrij. Para periwayat tersebut adalah al-

T{abari>, Abu> Kuraib, Yu>nus ibn Muh}ammad, Fulaih} ibn Sulaima>n, Sa‘ad ibn Ish}a>q

ibn Ka‘ab, ‘Ammah (Zainab) dan Al-Furai‘ah ibnah Ma>lik. Berikut adalah biografi

masing-masing periwayat dan penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang

muridnya adalah Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala >.522

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, al-T{abari> dinilai s\iqah oleh para kritikus

dan karenanya pernyataannya telah menerima dari Abu> Kuraib dapat dibenarkan dan

riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Abu> Kuraib

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn al-‘Ala> ibn Kuraib Hamda>ni>, Abu>

Kuraib al-Ku>fi>. Wafat tahun 248 H523 dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘

atba>‘ al-ta>bi‘i>n)524 yang dinilai s}adu>q dan s\iqah. Biografi lebih lengkap dapat dilihat

522Al-Z|ahabi>, Siyar., juz 14, h. 268.
523Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 667-668.
524Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 435.
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pada bahasan biografi periwayat hadis 2.

Penilaian para kritikus menunjukkan kes\iqahan Abu> Kuraib dan tidak ada

yang meragukannya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Yu>nus dengan

lafal h}addas\ana> dapat dipercaya dan riwayatnya dinilai bersambung.

c) Yu>nus ibn Muh}ammad

Nama lengkapnya Yu>nus ibn Muh}ammad ibn Muslim al-Bagda>di>. Gelarnya

Abu> Muh}ammad. Wafat tahun 207 H. Ia termasuk generasi muda kesembilan (s}ugra>

atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s\iqah s\abat.525

Gurunya antara lain Fulaih } dan lainnya. Muridnya diantaranya Ibn Abi>

Syaibah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menilai s\iqah; Ibn Syaibah: s\iqah s\iqah;

Abu> H{a>tim: s}adu>q; Yu>nus ibn Muh}ammad: s}adu>q; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab

S|iqa>tnya.526

Seluruh kritikus menilai ta‘di>l Yu>nus ibn Muh}ammad dan tidak seorang pun

yang mentajri>h}nya. Karenanya, pernyataannya telah menerima dari Fulaih} dengan

lafal ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

d) Fulaih} ibn Sulaima>n

Nama lengkapnya Fulaih} ibn Sulaima>n ibn Abi> al-Mugi>rah. Nama lainnya

Ra>fi‘, Na>fi‘ ibn H{unain al-Khuza>‘i>. Gelarnya Abu> Yah}ya> al-Madani>. Disebut juga

bahwa Fulaih} adalah gelar yang lebih dikenal dibanding namanya ‘Abd al-Ma>lik.

Wafat tahun 168 H dan termasuk generasi ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang

dinilai s}adu>q kas\i>r al-khat}a’.527

525Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 543.
526Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4,  h. 473. Al-Mizzi>, op. cit., juz 32, h. 540.
527Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 384.
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Gurunya diantaranya al-Zuhri, Na>fi‘ dan lainnya. Muridnya antara lain Yu>nus

ibn Muh}ammad al-Mu’addib, Ibn al-Muba>rak dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n menilainya daif, laisa bi al-quwa>, la> yuh}tajj

bi h}adi>s\ih; Abu> H{a>tim: laisa bi> al-quwa>; al-Nasa>’i>: daif; Marrah: laisa bi al-quwa>;

Ibn ‘Adi> menyatakan bahwa Fulaih} ada hadis sahih dan gari>b yang diterima dari

ulama Madinah. Al-Bukha>ri> turut mengambil darinya dalam kitab S{ah}i>h}nya dan

banyak yang meriwayatkan darinya. Ia menilai la> ba’sa bih. Al-Da>ruqut}ni>: selisih

pendapat mengenai dirinya, laisa bihi ba’s. Ibn al-Madani>: daif; al-Sa>ji>: s}adu>q

yahim; Abu>  Da>ud: laisa bi> syay; Ibn H{ibba>n memasukkan dalam kitab S|iqa>tnya.528

Terjadi perselisihan dalam menilai kes\iqahan Fulaih}. Sebagian menilai ta‘di>l

namun yang lain mentajri>h}nya. Al-Bukha>ri>, al-Da>ruqut}ni>, al-Sa>ji>, Abu> Da>ud dan Ibn

H{ibba>n menilainya ta‘di>l meski tidak pada tingkat tertinggi. Sedang Ibn Ma‘i>n, Abu>

H{a>tim, al-Nasa>’i> dan Marrah menilainya daif. Selain Fulaih}, hadis tersebut

setidaknya diterima enam periwayat dari Sa‘ad ibn Ish}a>q, diantaranya Ma>lik ibn

Anas yang dinilai s\iqah oleh seluruh kritikus. Ah}mad menyatakan Ma>lik periwayat

paling kuat dari al-Zuhri>, Ibn Ma‘i>n: s\iqah, Ibn H{ibba>n memasukkan namanya dalam

kitab S|iqa>tnya.529 Kes\iqahan Ma>lik mengangkat derajat kualitas Fulaih} sehingga

pengakuannya telah menerima dari Sa‘ad ibn Ish}a>q dengan lafal ‘an dapat dipercaya

dan riwayatnya dinilai bersambung.

e) Sa‘ad ibn Ish}a>q ibn Ka‘ab

Nama lengkapnya Sa‘ad ibn Ish}a>q ibn Ka‘ab ibn ‘Ujrah al-Balawi> al-Madani>.

Ia termasuk generasi kelima (ta>bi‘i>n s}ugra>).530

528Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 403. Al-Mizzi>, op. cit., juz 23, h. 317.
529Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 6.
530Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 170.
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Gurunya antara lain Zainab (bibinya), ‘Abd al-Malik (paman) dan lainnya.

Muridnya antara lain al-Zuhri>, al-S|auri> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Ma‘i>n, al-Nasa>’i>, al-Da>ruqut}ni>: s\iqah; Abu>

H}a>tim: s}a>lih}; Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya; al-‘Ijli>, Ibn ‘Abd al-Bar:

s\iqah, tidak diperselisihkan.531

Seluruh kritikus menilai s\iqah Sa‘ad ibn Ish}a>q dan tidak seorang pun

menilainya cacat. Karenanya, pengakuannya telah menerima dari bibinya (Zainab)

dengan lafal ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

f) ‘Ammah (Zainab)

Nama lengkapnya Zainab binti Ka‘ab ibn ‘Ujrah al-Ans}ariah. Ia termasuk

generasi kedua (kiba>r al-ta>bi‘i>n) sebagian menilainya sabahat yang dinilai maqbu>l.532

Ia menerima hadis dari al-Furai‘ah binti Ma>lik (saudaranya), Abu> Sa‘i>d al-

Khudri> (suaminya) dan lainnya. Muridnya antara lain Sa‘ad ibn Ish}a>q dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn H{ibba>n memuat dalam kitab S|iqa>tnya.533

Tidak banyak informasi yang didapat mengenai kredibilitas Zainab dalam

kitab rija>l. Hanya saja Ibn H{ibba>n memasukkan namanya dalam kitab S|iqa>tnya.

Selain itu, tidak ditemukan penilaian yang mencacatkannya. Karenanya,

pernyataannya telah menerima dari al-Furai‘ah dengan lafal ‘an dapat diterima dan

riwayatnya dinilai bersambung.

g) Al-Furai‘ah ibnah Ma>lik

Nama lengkapnya al-Furai‘ah binti Ma>lik ibn Sina>n al-Khudriyah al-

Ans}ariyah, saudara Abu> Sa‘i>d. Ia menyaksikan bai’at Ridwan dan seorang

531Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 690. Al-Mizzi>, op. cit., juz 10, h. 248.
532Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 665.
533Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 675.



426

sahabat.534 Ibunya adalah H{abi>bah binti ‘Abdu>llah ibn Ubay.535

Meriwayatkan darinya Sa‘ad ibn Ish}a>q ibn Ka‘ab dari Zainab (bibinya)

tentang isteri yang tinggal mati suami harus diam di rumahnya.536

Tidak ada perselisihan mengenai status kesahabatan al-Furai‘ah. Karenanya,

pernyataannya telah menerima hadis dari Nabi saw. tidak diragukan dan riwayatnya

dinyatakan bersambung.

Terkait ke‘ada>lahan periwayat, hanya Fulaih} ibn Sulaima>n yang mendapat

kritik para kritikus. Mereka berselisih pendapat mengenai ke‘ada>lahannya. Ibn

Ma‘i>n,  Abu> H{a>tim, al-Nasa>’i dan Marrah menilainya daif, laisa bi al-quwa>. Sedang

al-Bukha>ri>, Al-Da>ruqut}ni>, Abu>  Da>ud menyatakan la> ba’sa bih. Sedang Ibn H{ajar dan

al-Sa>ji> menilai s}adu>q namun kadang keliru. Dengan demikian, kritik para kritikus

tersebut lebih ditujukan pada kekurangd}a>bit}an Fulaih} dan bukan ke‘ada>lahannya

sehingga riwayatnya masih bisa diterima sebagai sya>hid. Selain Fulaih} yang

menerima dari Sa‘ad, hadis tersebut juga diterima banyak periwayat dari guru yang

sama, salah satunya adalah Ma>lik ibn Anas yang dinilai s\iqah. Dukungan periwayat

Ma>lik tersebut memperkuat kedudukan Fulaih}. Disamping itu, jalur al-T{abari>

tersebut juga didukung oleh enam mukharrij lain yakni Ma>lik, Ah}mad ibn H{anbal,

al-Nasa>’i>, al-Da>rimi>, Abu> Da>ud dan al-Tirmiz\i> yang keseluruhan riwayatnya dinilai

sahih oleh al-Alba>ni>.537 Dengan adanya kecacatan dalam jalur sanadnya maka dapat

disimpulkan sanad al-T{abari> tersebut berkualitas hasan namun banyaknya jalur

sanad yang sahih mengangkat derajatnya menjadi sahih li gairih.

534Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 669.
535Ibn H{ajar, al-Is}a>bah, juz 13, h. 89.
536Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 685.
537Al-Sijista>ni>, loc. cit. Al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 287. Al-Nasa>’i>, op. cit., h. 373.
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4) Kritik Matan

Berdasarkan analisis sanad sebagaimana dipaparkan di atas, diketahui bahwa

sanad tersebut berkualitas hasan. Penilaian tersebut didasarkan pada kelemahan

ked}a>bit}an salah seorang periwayatnya yakni Fulaih} ibn Sulaima>n. Dengan penilaian

tersebut maka kajian matan berikut dapat dilanjutkan dengan menganalisis susunan

lafal pada matan yang semakna dan analisis kandungan matan.

Dalam kajian takhri>j al-h}adi>s\ terungkap bahwa hadis tersebut diriwayatkan

oleh 6 mukharrij dengan 10 jalur sanad di luar jalur al-T{abari>. Dengan mencermati

keseluruhan matan dapat diketahui bahwa hadis tersebut memiliki banyak varian

redaksi terlebih menyangkut sebab yang mengiringi terucapnya hadis. Diketahui

pula bahwa riwayat al-T{abari> di atas merupakan bentuk versi singkat dibanding

riwayat lain baik mengenai sebab wuru>dnya hadis maupun jawaban Nabi saw. dalam

bentuk ucapan. Perbedaan tersebut tidak dapat dihindarkan karena bentuk

periwayatannya yang menggunakan riwayat secara maknawi.

Dalam riwayat al-T{abari>, misalnya, ia hanya menyatakan bahwa al-Furai‘ah

meminta izin pada Nabi saw. untuk pindah rumah ketika suaminya meninggal dan ia

sedang berada di rumah. Awalnya Nabi saw. mengizinkan namun kemudian

membatalkannya. Namun dalam riwayat al-Tirmiz\i> dari al-Ans}a>ri>, riwayat Abu>

Da>ud dari ‘Abdullah ibn Maslamah dan Ma>lik dari Sa‘i>d ibn Ish}a>q, peristiwa

tersebut diceritakan lebih detail. Diceritakan bahwa al-Furai‘ah mendatangi Nabi

saw. meminta pindah ke rumah keluarganya dari suku Bani Khudrah. Ditambahkan

bahwa pada saat suaminya mengejar budak yang melarikan diri, ia menemukan

mereka di ujung daerah bernama al-Qaddu>m. Namun mereka membunuhnya.

Sementara suaminya tidak meninggalkan rumah dan nafkah. Atas permintaan
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tersebut Nabi saw. menyetujuinya dan kemudian membatalkannya. Lantas

terucaplah sabda Nabi saw. yang melarangnya berpindah hingga selesai masa ‘iddah.

Terkait sabda Nabi saw., terjadi pula perbedaan. Riwayat al-T{abari> hanya

menyatakan ‘h}atta> yablug al-kita>b al-jalah’ sedang riwayat al-Tirmiz\i> terdapat

penambahan kalimat di awal yakni ‘uskuni> fi> baitik’. Dalam Abu> Da>ud dan Ma>lik,

kata ‘uskuni >’ diganti dengan ‘umkus\i>’ yang keduanya berarti diamlah atau

tinggallah. Namun riwayat Ma>lik menambahkan perkataan al-Furai’ah yang

ber’iddah di rumahnya selama 4 bulan 10 hari.

Riwayat Abu> Da>ud tersebut tidak berbeda jauh dengan riwayat al-Da>rimi>

dari ‘Ubaidulla>h ibn ‘Abd al-Maji>d baik sebab wuru>d maupun sabda Nabi saw.

Perbedaannya hanya penjelasan bahwa suaminya tidak memiliki rumah dan tidak

meninggalkan nafkah diletakkan setelah sabda Nabi saw. Riwayat tersebut juga

menambahkan pengulangan sabda Nabi saw. dan kalimat ‘fa‘tadtu fi>h arba‘ah

asyhur wa ‘asyra’.

Dari semua riwayat tersebut, riwayat al-Nasa>’i> paling banyak perbedaannya.

Dari sebab wuru>dnya, riwayat al-Nasa>’i> dari Muh}ammad ibn al-‘Ala> menyatakan

bahwa riwayat tersebut berasal dari al-Fari>‘ah sedang yang lain namanya adalah al-

Furai‘ah. Suaminya meninggal karena dibunuh oleh orang yang kuat yang ia ingin

pekerjakan dan gambaran kondisi rumahnya yang jauh. Kemudian ia datang kepada

Nabi saw. bersama saudara laki-lakinya. Perbedaan juga terletak pada sabda Nabi

saw. dimana kata ‘umkus\i >’ diganti dengan kata ‘ijlisi>’. Riwayat al-Nasa>’i> lainnya

adalah dari Qutaibah. Dari sisi asba>b wuru>dnya tidak berbeda jauh dengan riwayat

sebelumnya namun ada penambahan dan pengurangan. Riwayat Qutaibah disebutkan

bahwa suaminya tidak menginggalkan rumah dan nafkah namun tidak menyebutkan
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alasan jauhnya rumah. Dalam hal sabda Nabi saw. juga terjadi perbedaan pada

seluruh redaksinya dimana riwayat tersebut mengatakan ‘i‘tadi> h}ais\u balagaka al-

khabar’. Riwayat Qutaibah lainnya tidak terdapat perbedaan jauh dengan yang

diriwayatkan Abu> Da>ud dan al-Tirmiz\i>, namun kata ‘baitik’ diganti dengan ‘ahlik’.

Sedang riwayat al-Nasa>’i> dari Ish}a>q merupakan redaksi singkat. Sebab wuru>dnya

hanya menceritakan suaminya yang wafat di al-Qaddu>m dan rumahnya jauh dari

rumah sukunya. Namun perbedaan redaksi muncul pada sabda Nabi saw. bila

dibanding riwayat Abu> Da>ud dan al-Tirmiz\i>. Riwayat Ish}a>q menambahkan kalimat

‘arba‘ah asyhur wa ‘asyr’ diantara kata ‘baitik’ dan ‘h}atta> yablug al-kita>b’.

Riwayat al-Nasa>’i> dari Ish}a>q merupakan versi pendek dari dua riwayat

Ah}mad. Disamping itu, versi Ah}mad terdapat kesamaan redaksi dari riwayat al-

Tirmiz\i> dan Abu> Da>ud. Perbedaannya, pada asba>b wuru>d dimana redaksi al-Tirmiz\i>

untuk kata ‘a‘bud’ (budak) diganti dengan ‘a‘laj’ (pekerja yang kuat). Dalam redaksi

Ah}mad ditambahkan dengan kedatangan pembawa berita kematian suaminya dan ia

berada jauh dari rumah keluarga atau sukunya. Sedang pada sabda Nabi saw. versi

Ah}mad terdapat tambahan kalimat ‘allaz\i ata>ka fi>h na‘yu jauzik’ diantara kata

‘baitik’ dan ‘h}atta> yablug al-kita>b’. Pada bagian akhir, ditambahkan kalimat

‘fa‘tadadtu…’ seperti halnya yang terdapat dalam riwayat al-Da>rimi>. Sedang

riwayat Ah}mad dari Bisyr ibn al-Mufad}d}al, perbedaan hanya terletak pada sabda

Nabi saw. dimana kata ‘baitik’ diganti dengan ‘maskan’ yang keduanya berarti

tempat tinggal.

Berdasarkan analisis perbandingan redaksi matan yang semakna dapat

disimpulkan bahwa seluruh matan redaksi berbeda antara satu riwayat dengan

riwayat lainnya. Pada satu jalur terkadang terdapat tambahan dan sekaligus
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pengurangan bila dibanding dengan matan pada jalur sanad lainnya. Namun

demikian, keseluruhan matan dari jalur sanad tersebut tetap memiliki kesamaan

makna. Versi al-T{abari> merupakan bentuk ringkas dari keseluruhan matan tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa hadis tersebut diriwayatkan secara maknawi. Karenanya

matan al-T{abari> tidak bertentangan dengan matan dari jalur sanad lainnya.

Pada bahasan kandungan matan hadis 28 disebutkan bahwa Alquran

melarang para suami mengusir atau mengeluarkan isteri yang ditalak raj’i selama

masa menjalani ‘iddahnya dari rumah yang ditempati. Kecuali apabila isteri

melakukan perbuatan yang keji. Larangan tersebut termuat dalam Q.S. al-T{ala>q/65:

1. Perintah yang sama juga terdapat dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 6. Bila dua ayat

tersebut terkait isteri yang ditalak, maka Q.S. al-Baqarah/2: 240 berkenaan dengan

isteri yang ditinggal mati suami pada masa ‘iddahnya. Alquran memerintahkan

untuk tidak mengusir dari rumahnya. Namun apabila ia pindah dengan sendirinya

maka hal tersebut diperbolehkan. Untuk lebih jelasnya berikut bunyi ayat tersebut:

رَ احلَْْولِ ِإَىل َمتاعاً ِألَْزواِجِهمْ َوِصيَّةً أَْزواجاً َويََذُرونَ ِمْنُكمْ يـُتَـَوفـَّْونَ َوالَِّذينَ  ُجناحَ َفالَخَرْجنَ فَِإنْ ِإْخراجٍ َغيـْ
َحِكيمٌ َعزِيزٌ َواللَّهُ َمْعُروفٍ ِمنْ أَنـُْفِسِهنَّ ِيف فـََعْلنَ ماِيف َعَلْيُكمْ 

Terjemahannya:

Dan orang-orang yang akan mati di antara kamu dan meninggalkan isteri-isteri,
hendaklah membuat wasiat untuk isteri-isterinya, (yaitu) nafkah sampai setahun
tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Tetapi jika mereka keluar (sendiri), maka
tidak ada dosa bagimu (mengenai apa) yang mereka lakukan terhadap diri
mereka sendiri dalam hal-hal yang baik. Allah Mahaperkasa lagi
Mahabijaksana.538

Menurut al-Qurt}ubi>, hukum nafkah dan tidak meninggalkan rumah selama

satu tahun telah dihapus dengan ayat lain. Masa ‘iddah satu tahun untuk isteri yang

538Departemen Agama RI, op. cit., h. 40.
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ditinggal mati suami diganti dengan 4 bulan 10 hari sebagaimana dalam Q.S. al-

Baqarah/2: 234 sedang nafkah diganti dengan hak waris ¼ dan 1/8 sebagaimana

terdapat dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 12.539 Hadis di atas menjadi penjelas sekaligus

penegas ayat tersebut yang menyatakan bahwa isteri yang ditinggal mati suaminya

tetap tinggal di rumah yang ia tempati selama masa ‘iddahnya. Berbagai dalil

tersebut menunjukkan bahwa hadis di atas tidak bertentangan dengan dalil lain yang

lebih kuat sehingga matannya dinilai sahih.

Analisis sanad, sebagaimana dipaparkan terdahulu, diketahui berkualitas

hasan. Penilaian tersebut didasarkan pada kelemahan ked}a>bit}an salah seorang

periwayatnya yakni Fulaih} ibn Sulaima>n sedang matannya sendiri berkualitas sahih.

Bila kritik sanad dan matan digabungkan maka dapat disimpulkan bahwa hadis

tersebut berkualitas hasan. Namun dengan banyaknya jalur sanad yang memuat

matan serupa dan berkualitas sahih, seperti jalur riwayat al-Tirmiz\i>540, maka hadis

tersebut meningkat derajatnya menjadi sahih li gairih.

z. Kewajiban Iddah bagi Perempuan yang Menopause dan Hamil

Dalam menafsirkan Q.S. al-T{ala>q/65: 4 yang memuat ketentuan masa iddah

bagi isteri menopause, belum haid dan hamil, al-T{abari> mengutip hadis yang

disandarkan kepada Ubay ibn Ka‘ab berkenaan dengan masa iddah bagi isteri hamil

yang ditinggal mati suaminya maupun ditalak. Redaksi hadis selengkapnya dapat

dilihat pada bab III.

1) Takhri>j al-H{adi>s\

Setelah dilakukan pelacakan melalui kata ‘al-mutawaffa>’ dengan akar kata

539Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 203.
540Al-Tirmiz\i>, op. cit., h. 287.
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‘wafa>’ dalam kitab al-Mu‘jam al-Mufahras,541 ditemukan 27 jalur sanad dari 4

mukharrij yakni Ah}mad ibn H{anbal, al-Bukha>ri>, al-Nasa>’i> dan Ma>lik yang muatan

matannya mendukung kandungan matan hadis di atas namun berbeda konteks dan

teksnya. Hanya ada satu jalur dari Ah}mad ibn H{anbal yang identik dengan riwayat

al-T{abari>. Hadis tersebut terdapat dalam Musnad Ah}mad ibn H{anbal bab Musnad al-

Ans}ar, Hadis ‘Abdulla>h ibn ‘Amr ibn al-‘As} dari Ubay ibn Ka‘ab.542 Al-T{abari>

sendiri meriwayatkan satu jalur sanad terkait hadis tersebut. Dengan demikian,

termasuk jalur sanad al-T{abari>, terdapat 2 jalur yang terkait hadis tersebut. Untuk

lebih jelasnya mengenai jalur keseluruhan sanad tersebut, para periwayat dan metode

yang mereka gunakan dalam meriwayatkan hadis, berikut adalah gambar skema

sanadnya. (Gambar skema sanad dapat dilihat pada lembar berikutnya).

2) I‘tiba>r al-Sanad

Berdasarkan gambar skema seluruh sanad diketahui bahwa hadis tersebut

diriwayatkan oleh seorang sahabat yakni Ubay ibn Ka‘ab dan kemudian diterima

oleh dua orang ta>bi‘i>n yakni Sa‘i>d ibn al-Musayyib dan ‘Abdulla>h ibn ‘Amr. Dengan

demikian dapat disimpulkan bahwa jalur al-T{abari> tersebut tidak memiliki sya>hid

dan terdapat muta>bi‘ di tingkat ta>bi‘i>n yakni ‘Abdulla>h ibn ‘Amr.

Secara umum, jalur hadis tersebut diriwayatkan dengan metode periwayatan

mu‘an‘an (‘an) dan pada dua periwayat terakhir baru menggunakan metode al-sama>‘

yaitu dengan s}i>gat al-tah}ammul h}addas\ana >.

3) Kritik Sanad

Hadis jalur al-T{abari> tersebut diriwayatkan oleh tujuh periwayat mulai dari

mukharrij hingga periwayat pertama di tingkat sahabat. Para periwayat tersebut

541A.J. Wensinch, op. cit., juz 7, h. 276.
542Ah}mad ibn H{anbal, op. cit., juz 5, h. 116.
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adalah al-T{abari>, Abu> Kuraib, Mu>sa> ibn Da>ud, Ibn Lahi>‘ah, ‘Amr ibn Syu‘aib, Sa‘i>d

ibn al-Musayyib dan Ubay ibn Ka‘ab. Berikut biografi masing-masing periwayat dan

penilaian para kritikus.

a) Al-T{abari>

Nama lengkapnya Muh}ammad ibn Jari>r ibn Yazi>d ibn Kha>lid al-T{abari>. Ia

lahir tahun 224 H dan wafat tahun 310 H di A<mu>l T{abrasta>n. Salah seorang gurunya

adalah Abu> Kuraib Muh}ammad ibn al-‘Ala >.543

Sebagaimana diuraikan sebelumnya, al-T{abari> dinilai sebagai periwayat s\iqah

dan karenanya pernyataannya telah menerima dari Abu> Kuraib dengan metode

h}addas\ana> dapat diterima dan riwayatnya dinyatakan bersambung.

b) Abu> Kuraib

Nama lengkapnya adalah Muh}ammad ibn al-‘Ala> ibn Kuraib Hamda>ni>, Abu>

Kuraib al-Ku>fi>. Wafat tahun 248 H544 dan termasuk generasi kesepuluh (kiba>r atba>‘

atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q dan s\iqah.545

Telah diuraikan pada kritik sanad hadis no. 2 bahwa Abu> Kuraib adalah

periwayat s\iqah dan tidak seorang pun yang menilainya cacat. Karenanya,

pengakuannya telah menerima dari Mu>sa> ibn Da>ud dengan metode h}addas\ana> dapat

diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

c) Mu>sa> ibn Da>ud

Nama lengkapnya Mu>sa> ibn Da>ud al-D{abbi>, Abu> ‘Abdulla>h al-T{arasu>si> al-

Khulqa>ni>. Ia wafat tahun 217 H dan termasuk generasi muda kesembilan (s}ugra>

543Al-Z|ahabi>, Siyar., juz 14, h. 268.
544Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 3, h. 667-668.
545Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 435.
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atba>‘ al-ta>bi‘i>n) yang dinilai s}adu>q, faqi>h, za>hid dan kadang ragu (awha>m).546

Gurunya antara lain ‘Abdulla>h ibn Lahi>‘ah, al-S|auri> dan lainnya. Muridnya

diantaranya Ah}mad ibn H{anbal, Ali> ibn al-Madi>ni> dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Ibn Numair, Ibn Sa‘ad, Ibn ‘Amma>r, al-‘Ijli> menilai

s\iqah, hakim di daerah al-Mis}s}i>s}ah dan ahli hadis; Abu> H{a>tim menyebutnya sebagai

syaikh dan hadisnya id}t}ira>b (bertentangan dengan riwayat lain); Ibn H{ibba>n memuat

dalam kitab S|iqa>tnya;547 Banyak yang menilainya s\iqah dan Muslim sendiri

menjadikan hadisnya sebagai hujah; Ibn Sa‘ad menilai s\iqah dan banyak memiliki

hadis.548

Komentar para kritikus tersebut menunjukkan bahwa Mu>sa> ibn Da>ud adalah

periwayat s\iqah. Penilaian id}t}ira>b dari Abu> H{a>tim tidak didukung oleh para kritikus

lainnya sehingga cukup diragukan. Di samping itu, ia juga tidak menyebutkan hadis

riwayat Mu>sa> yang dinilai id}t}ira>b. Dengan kes\iqahannya, pengakuannya telah

menerima dari Ibn Lahi>‘ah dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinilai

bersambung.

d) Ibn Lahi>‘ah

Nama lengkapnya adalah ‘Abdulla>h ibn Lahi>‘ah, lahir tahun 96 H dan wafat

tahun 174 H. Ia termasuk generasi ketujuh (kiba>r atba>‘ al-ta>bi‘i>n)549 yang dinilai

s}adu>q dan menerima hadis dari ‘Amr ibn Syu‘aib. Namun menurut Abu> H{a>tim, Ibn

546Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 482.
547Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz  4, h. 174. Al-Mizzi>, op. cit., juz 29, h. 57.
548Al-Z|ahabi>, Siyar, juz 10, h. 136.
549Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 261.
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Lahi>‘ah tidak pernah menerima hadis dari ‘Amr.550 Biografi selengkapnya dapat

dilihat pada bahasan kritik hadis no. 5.

Ulama hadis berselisih mengenai kes\iqahannya Ibn Lahi>‘ah. Ada yang

menilainya ta‘di>l namun tidak sedikit pula yang mentajri>h}nya. Kecacatannya

terletak pada kekurangd}a>bit}an Ibn Lahi>‘ah karenanya Ibn H{ajar menilai s}adu>q.

Sedang Ah}mad menyatakan bahwa hadisnya tidak dapat dijadikan hujah dan hanya

sebagai i‘tiba>r. Selain Ibn Lahi>‘ah yang menerima dari ‘Amr ibn Syu‘aib, riwayat

tersebut juga diterima al-Mus\anna> ibn al-S{abba>h} dari jalur Ah}mad. Namun al-

Mus\anna> dinilai daif oleh seluruh kritikus551 sehingga tidak dapat memperkuat

derajat Ibn Lahi>‘ah. Meski secara matan hadis tersebut diperkuat oleh banyak jalur

seperti al-Bukha>ri>552 dan al-Nasa>’i>553, namun karena redaksi dan kasusnya berbeda

maka tidak dapat memperkuat sanad tersebut. Kecacatan Ibn Lahi>‘ah diperkuat oleh

komentar Abu> H{a>tim bahwa ia tidak pernah bertemu gurunya ‘Amr sehingga

diragukan ketersambungan sanadnya.

e) ‘Amr ibn Syu‘aib

Nama lengkapnya adalah ‘Amr ibn Syu‘aib dengan gelar Abu> ‘Abdulla>h al-

Madani>. Ia wafat tahun 118 H dan merupakan t}abaqah kelima (ta>bi‘i>n s}ugra >) yang

dinilai s}adu>q.554 Salah seorang gurunya adalah Sa‘i>d ibn al-Musayyib dan muridnya

adalah ‘Abdulla>h ibn Lahi>‘ah. Biografi lebih lengkap dapat dilihat pada bahasan

periwayat hadis no. 5.

550Al-Mizzi>, op. cit., juz 15, h. 489. Ibn Abi> H{a>tim, op. cit., juz 5, h. 145.
551Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 4, h. 22.
552Al-Bukha>ri>, op. cit., h. 1243.
553Al-Nasa>’i>, al-Mujtaba>, h. 370-371.
554Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 360.
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Para kritikus berselisih pendapat mengenai kes\iqahannya. Ibn Ma‘i>n, al-‘Ijli>

dan al-Nasa>’i> menilai s\iqah. Al-Bukha>ri> menyatakan bahwa Ibn H{anbal, al-Madi>ni>,

Ibn Ra>hawaih dan lainnya menjadikan hadisnya sebagai hujah dan tidak ada yang

mengabaikannya. Penilaian berbeda dari Ibn Sa‘i>d al-Qat}t}a>n yang mengatakan:

‘Apabila hadisnya diriwayatkan oleh periwayat yang s\iqah maka ia s\iqah dan dapat

dijadikan hujah. Sebaliknya, al-Madi>ni> menyatakan hadisnya diragukan; Ibn H{anbal

mengatakan ‘hadisnya banyak yang munkar, hanya dapat ditulis untuk dijadikan

i‘tiba>r dan tidak dapat dibuat hujah.555 Bila penilaian kesahihan sanad didasarkan

pada pendapat Ah}mad yang mensyaratkan adanya i‘tiba>r dalam sanad hadis ini maka

dapat dikatakan bahwa sanad ini daif karena tidak terdapat jalur sanad lain. Jalur

Ah}mad dan al-T{abari> keduanya bertemu dengan ‘Amr sehingga tidak dapat

memperkuat jalur sanad keduanya. Dengan kecacatan ‘Amr ibn Syu‘aib maka

pernyataannya telah menerima dari Sa‘i>d ibn al-Musayyib diragukan meski Sa‘i>d

sendiri adalah periwayat s\iqah.

f) Sa‘i>d ibn al-Musayyib

Nama lengkapnya Sa‘i>d ibn al-Musayyib ibn H{azn ibn Abi> Wahab ibn ‘Amr

ibn ‘A<iz\ ibn ‘Imra>n ibn Makhzu>m al-Qurasyi>. Ia wafat tahun 94 H. Ia termasuk

pemuka t}abaqah kedua (kiba>r al-ta>bi‘i>n).556

Gurunya antara lain Ubay ibn Ka‘ab, Anas ibn Ma>lik dan lainnya. Muridnya

diantaranya ‘Amr ibn Syu‘aib, Qata>dah dan lainnya.

Penilaian para kritikus. Banyak pujian mengenai dirinya. Qata>dah

menyatakan saya tidak mendapati seseorang yang lebih mengetahui tentang halal

555Al-Mizzi>, op. cit., juz 22, h. 65, 66 dan 68.
556Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 181.
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dan haram selain dia. Sulaima>n ibn Mu>sa> menilainya sebagai ta>bi‘i>n yang paling

mengerti masalah agama. Ah}mad menilainya ta>bi‘i>n yang paling mulia. Abu> Zur‘ah

menilai s\iqah, ima>m.557 Ibn Ma‘i>n menyatakan bahwa hadis mursal dari Sa‘i>d lebih

ia sukai di banding hadis mursal dari al-H{asan. Abu> H{a>tim mengatakan bahwa tidak

ada di kalangan ta>bi‘i>n yang lebih mulia di banding Sa‘i>d dan riwayatnya dari Abu>

Hurairah lebih kuat di banding dari periwayat lain.558

Seluruh kritikus menilai s\iqah Sa‘i>d ibn al-Musayyib dan tidak seorang pun

yang menilainya cacat. Karenanya, pengakuannya telah menerima hadis dari Ubay

ibn Ka‘ab dengan metode ‘an dapat diterima dan riwayatnya dinilai bersambung.

g) Ubay ibn Ka‘ab

Nama lengkapnya Ubay ibn Ka‘ab ibn Qais ibn ‘Ubaid ibn Zayd ibn

Mu‘a>wiyah ibn ‘Amr ibn Ma>lik ibn Najja>r. Gelarnya Abu> Munz\ir. Ia wafat tahun 19

H pada masa pemerintahan Us\ma>n dan termasuk sahabat paling mulia.559

Ia menerima hadis dari Nabi saw. dan muridnya diantaranya Sa‘i>d ibn al-

Musayyib, ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b dan lainnya.

Ia ikut dalam perang Badar dan ‘Aqabah kedua. ‘Umar mengatakan bahwa ia

adalah pemuka kaum muslim.560

Ulama tidak berselisih pendapat mengenai kemuliaan sahabat Ubay ibn

Ka‘ab. Karenanya pengakuannya telah menerima hadis dari Nabi saw. tidak

diragukan dan hadisnya dinilai bersambung kepada Nabi saw.

557Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 2, h. 43. Al-Mizzi>, op. cit., juz 11, h. 66.
558Al-H{usaini>, op. cit., juz 1, h. 605.
559Ibn H{ajar, Taqri>b, h. 36.
560Ibn H{ajar, Tahz\i>b, juz 1, h. 97. Al-Mizzi>, op. cit., juz 2, h. 262.
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Sebagaimana telah dipaparkan di atas, pada sanad al-T{abari> ini terdapat dua

periwayat yang diperselisihkan kes\iqahannya, yakni Ibn Lahi>‘ah dan ‘Amr ibn

Syu‘aib. Yang pertama dinilai daif oleh mayoritas kritikus meski terdapat pula yang

menilainya ta‘di>l dengan ungkapan s}adu>q. Menurut Ah}mad hadisnya dapat dijadikan

i‘tiba>r dan meningkat derajatnya apabila ditemukan jalur lain yang s\iqah. Sementara

itu, dari jalur sanad lain yakni jalur Ah}mad terdapat periwayat lain yang sama-sama

menerima dari ‘Amr ibn Syu‘aib yakni al-Mus\anna> ibn al-S{abba>h}. Namun periwayat

tersebut juga dinilai daif oleh mayoritas ulama sehingga tidak dapat memperkuat Ibn

Lahi>‘ah. Di samping itu, Abu> H{a>tim meragukan penerimaan Ibn Lahi>‘ah dari ‘Amr

ibn Syu‘aib sehingga dipertanyakan pula ketersambungan sanadnya.

Periwayat lain yang dipermasalahkan adalah ‘Amr ibn Syu‘aib. Ia

diperselisihkan kes\iqahannya oleh para kritikus. Sayangnya lagi, kedua jalur

periwayatan baik al-T{abari> maupun Ah}mad bertemu pada ‘Amr ibn Syu‘aib

sehingga tidak dapat memperkuat jalur lainnya.561 Dengan kecacatan dua periwayat

tersebut dan tidak adanya jalur sanad lain yang dapat memperkuat sanad al-T{abari>

maka dapat disimpulkan bahwa sanad hadis tersebut daif. Bersama kedaifan

sanadnya maka kajian matan tidak dapat diteruskan.

C. Rekapitulasi Kualitas Hadis

Penelitian terhadap sanad dan matan, sebagaimana diuraikan di atas,

menunjukkan beragamnya kualitas hadis yang diriwayatkan al-T{abari>. Kualitas

hadisnya mencakup seluruh kategori pembagian kualitas hadis yang dilakukan

ulama, yakni sahih, hasan dan daif. Untuk hadis sahih dan hasan juga mencakup dua

pembagian kategori lainnya yakni sahih li gairih dan hasan li gairih. Kedua kategori

561Riwayat Ah}mad sendiri dinilai daif oleh al-Arnu>t}. Lihat, Ah}mad ibn H{anbal, op. cit., juz
35, h. 34.
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tersebut disimpulkan karena adanya dukungan dari jalur sanad lain yang lebih kuat

dengan kandungan matan semakna.

Untuk mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai peta kualitas

keseluruhan hadis yang diteliti, berikut adalah tabel kualitas hadisnya.

TABEL 11

KUALITAS HADIS

No. Klasifikasi  Hadis
Kualitas Hadis Keterangan

Sahih
li

z\a>tih

Sahih
li

gairih

Hasan
li

z\a>tih

Hasan
li

gairih
Daif

1 Hak Kepemimpinan Rumah
Tangga



2 Hak Untuk Menahan atau
Mencerai Isteri



3 Tidak Ada Hak Suami atas
Isteri yang Telah Dicerai

 Tiga
periwayatnya
dinilai daif baik
karena munkar
atau matru>k

4 Pemberian (mut’ah) untuk
Isteri yang Dicerai Sebelum
Digauli



5 Memberi Setengah Mahar
Pada Isteri yang Ditalak
Namun Belum Digauli dan
Sudah Ditentukan Maharnya

 Mursal
ta>bi‘i>n

6 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri
yang Dicerai

 Mursal
ta>bi‘i>n

7 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri
yang Dicerai (Hadis Makna
‘al-T}ala>q Marrata>ni’)

 Mursal
ta>bi‘i>n

8 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri
yang Dicerai (Hadis Asal
Mula Khuluk)





441

9 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri
yang Dicerai (Hadis: Isteri
yang Menuntut Cerai Suami
Disebut Munafik)



10 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri
yang Dicerai (Hadis: Isteri
yang Menuntut Cerai Suami
tidak Mencium Bau Surga)



11 Talak Ba>in 

12 Talak dan Iddah 

13 Talak Dalam Keadaan Hamil 

14 Hak Atas Mahar 

15 Hak Immaterial (Mendapatkan
Keadilan)



16 Hak Untuk Mendapat
Perlakuan Baik



17 Hak Saling Mewarisi  Mauqu>f kepada
Ibn ‘Abba>s

18 Petunjuk Istimta>’ Secara
Umum



19 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan



20 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan (Hadis Makna al-
Khait} al-Abyad} dan al-Khait}
al-Aswad)



21 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan (Hadis Makna
Fajar)



22 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan (Hadis Minum
Pada Saat Azan)



23 Istimta>‘ Pada Waktu Isteri
Haid



24 Iddah Isteri yang Ditinggal
Mati Suami
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25 Iddah Isteri yang Ditinggal
Mati Suami (Hadis Larangan
Pindah Rumah)



26 Kewajiban Iddah bagi
Perempuan yang Menopause
dan Hamil

 Periwayat
munkar

JUMLAH 9 5 2 4 6

Tabel di atas menunjukkan bahwa hadis yang berkualitas maqbu>l yakni sahih

dan hasan berjumlah 20 hadis dengan perincian: (1) hadis sahih berjumlah 14 hadis;

(2) hadis hasan berjumlah 6 hadis; (3) hadis daif berjumlah 6 hadis. Hadis sahih dan

hasan terbagi lagi menjadi dua kategori yakni li z\a>tih dan li gairih. Secara lebih rinci,

hadis sahih li z\a>tih ada 9 hadis dan sahih li gairih ada 5 hadis, sedang hadis hasan li

z\a>tih berjumlah 2 hadis dan hasan li gairih berjumlah 4 hadis. Terkait hadis daif, ada

tiga sebab kedaifan hadis tersebut, yakni: kedaifan periwayatnya, kemursalan

hadisnya dan status mauqu>f pada sanad. Seluruh hadis maqbu>l tersebut nantinya

akan dikaji lebih lanjut terkait relevansinya dengan penafsiran. Adapun hadis daif

tidak dilakukan kajian lebih lanjut. Selain kualitas kemaqbu>lan hadisnya, ada dua

aspek lain yang akan diteliti untuk mengukur relevansi penafsiran, yakni hadis

Nabawi dan kesamaan konten antara hadis dan ayat. Dua syarat terakhir tersebut

yang nantinya akan menentukan tingkat relevansi hadis dengan ayat yang

ditafsirkan.
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BAB V

RELEVANSI HADIS DAN AYAT TENTANG

HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI

Salah satu ciri khas tafsir bi al-ma’s\u>r adalah model yang digunakan

mufassirnya dalam menafsirkan ayat dengan berbasis riwayat baik disandarkan pada

Nabi saw., sahabat maupun ta>bi‘i>n. Model tafsir demikian, menurut Ibn Taimiyyah,

dipandang sebagai model ideal dalam menafsirkan Alquran. Hal ini didasarkan pada

keyakinan bahwa para sahabat lebih memahami makna kandungan ayat

dibandingkan generasi lainnya. Bagaimana pun, mereka mewarisi pemahaman Nabi

saw. akan ayat, hidup di tengah turunnya Alquran yang menggunakan bahasa mereka

dan berdialog dengan kondisi sosial masyarakat saat itu. Pemahaman para sahabat

tersebut kemudian diwarisi oleh generasi berikutnya yakni ta>bi‘i>n. Sehingga apa

yang ta>bi‘i>n pahami mengenai ayat merupakan pemahaman yang mereka terima dari

para sahabat.

Meski merupakan penafsiran ideal, para sahabat dan ta>bi‘i>n dalam

menafsirkan ayat seringkali tidak seragam. Terlebih apabila penafsiran tersebut

didasarkan hasil ijtihad pemahaman mereka. Karena adanya perbedaan tersebut, para

ulama berselisih pendapat mengenai validitas penafsiran yang didasarkan pada

ijtihad sahabat dan tabi>‘i>n. Adapun penafsiran yang dilakukan oleh Nabi saw.,

selama riwayat tersebut berkualitas sahih, para ulama tidak berbeda sikap dalam

menerimanya.

Para mufassir mengakui bahwa ayat yang ditafsirkan langsung oleh Nabi saw.

sangatlah sedikit. Diantara argumen utama terkait hal tersebut adalah menyangkut

penguasaan sahabat yang masih murni akan bahasa Arab, bahasa yang digunakan
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Alquran saat itu. Seiring berjalannya waktu, kesulitan pun mulai muncul ketika

generasi yang datang belakangan mulai kehilangan sense bahasanya, persoalan yang

terus berkembang dan mulai menyebarnya Islam di luar wilayah Arab sehingga

memerlukan pemahaman ayat secara lebih mendetail. Tuntutan tersebut dijawab

dengan munculnya penafsiran yang dilakukan sahabat dan ta>bi‘i>n. Minimnya tafsir

Nabawi (ayat yang langsung ditafsirkan oleh Nabi saw.) ini, misalnya, dapat terlihat

dengan sedikitnya hadis yang berbicara tentang tafsir yang termuat dalam berbagai

kitab hadis pada bab Tafsi>r. Untuk mengisi kekosongan penafsiran Nabi saw.

tersebut, para mufassir akhirnya menggunakan hadis di luar penafsiran Nabi saw.

Penempatan dan pemilihan hadis dalam menafsirkan ayat tentunya berdasarkan hasil

ijtihad mufassir dengan melihat kandungan hadis dan ayat. Hasil ijtihad mufassir

tersebut boleh jadi relevan dan mungkin juga tidak relevan sehingga diperlukan

kajian dan tolok ukur dalam menilai relevansi penafsiran ayat dengan hadis. Dengan

demikian, dalam penelitian ini, salah satu tolok ukur terpenting untuk mengukur

relevansi hadis dan ayat adalah kesesuaian antara muatan hadis sebagai subjek tafsir

(yang menafsirkan) dengan kandungan ayat sebagai objek tafsir (yang ditafsirkan).

Namun, karena subjek tafsir adalah hadis yang sangat terikat dengan penilaian akan

kualitas apakah bersifat maqbu>l atau mardu>d maka tentunya mengetahui kesahihan

hadis menjadi hal utama. Karenanya, sebelum mengkaji relevansi penafsiran antara

hadis dan ayat, perlu dikaji terlebih dahulu kualitas hadis baik yang digunakan oleh

mufassir maupun hadis yang merupakan tafsir Nabawi. Tafsir Nabawi yang

dimaksud disini adalah hadis-hadis yang mengindikasikan atau mengandung muatan

sebagai penafsiran Nabi saw. secara langsung terhadap suatu ayat. Hadis tersebut

umumnya termuat dalam kitab-kitab hadis pada bab Tafsi>r.
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Berdasarkan hal tersebut, ada tiga tolok ukur yang akan digunakan sebagai

dasar mengukur relevansi penafsiran ayat dengan menggunakan hadis. Ketiga tolok

ukur tersebut adalah:

1. Hadis yang digunakan dalam menafsirkan ayat merupakan hadis maqbu>l.

2. Penafsiran dilakukan langsung oleh Nabi saw. yang dipahami dari redaksi

matan hadis dan pada umumnya termuat dalam sejumlah kitab hadis pada bab

Tafsi>r.

3. Adanya kesamaan konteks dan konten antara hadis dan ayat yang menjadi

objek penafsiran.

Ketiga tolok ukur tersebut adalah langkah dan tahapan dalam mengukur

relevansi hadis dengan ayat sehingga apabila syarat pertama tidak terpenuhi maka

tahapan berikutnya tidak dapat dilakukan. Dalam hal ini, hadis daif yang digunakan

mufassir dalam menafsirkan ayat, meski konteks maknanya sejalan, tidak akan

dilakukan kajian relevansinya. Selanjutnya, apabila hadis tersebut diketahui

berkualitas maqbu>l (sahih atau hasan) maka dilakukan langkah berikutnya yakni

analisis redaksi untuk mengetahui apakah hadis tersebut merupakan penafsiran Nabi

saw. secara langsung atas ayat. Langkah terakhir adalah mengkaji kandungan hadis

dan ayat dengan memfokuskan pada kesesuaian konteks kedua dalil tersebut.

Apabila secara makna keduanya sejalan maka hadis tersebut dinilai relevan dalam

menafsirkan ayat. Pemahaman hadis dan ayat dilakukan dengan mengkaji sejumlah

kitab syarah hadis dan kitab tafsir. Dalam hal ini, hadis daif yang dijadikan tafsir

atas ayat boleh jadi kandungan maknanya relevan namun karena tidak dapat

dijadikan dalil maka tetap tidak dilakukan kajian relevansinya.
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Ada dua hal yang menunjukkan tafsir atas suatu ayat dilakukan secara

langsung oleh Nabi saw. atau disebut tafsir Nabawi. Pertama, adanya petunjuk

dalam matan hadis yang mengindikasikan bahwa Nabi saw. menafsirkan langsung

ayat tersebut. Kedua, penafsiran Nabi saw. tersebut terdapat dalam kitab hadis

khususnya pada bab al-Tafsi>r. Kedua syarat tersebut mengharuskan adanya kajian

ulang terhadap seluruh matan hadis yang diteliti untuk melihat kemungkinan adanya

indikasi bahwa hadis tersebut adalah penafsiran Nabi saw. terhadap ayat tertentu.

Dalam penelitian ini, relevansi penafsiran akan diuraikan berdasarkan urutan

klasifikasi hadis yang memuat kualitas hadis, tafsir Nabawi dan kesesuaian antara

redaksi matan hadis dan makna ayat. Kualitas hadis dijelaskan secara sekilas dengan

memfokuskan pada hadis yang berkualitas maqbu>l. Karenanya, penelitian ini

mengabaikan analisis relevansi hadis yang berkualitas daif. Uraian berikut

menjelaskan tentang relevansi penafsiran.

A. Hak Kepemimpinan Rumah Tangga

Hadis ini berkualitas sahih li z\atih dan tidak termasuk kategori hadis Nabawi.

Hadis tersebut tidak terdapat dalam kitab al-Tafsi>r pada kitab-kitab hadis.

Sebagaimana diuraikan pada bahasan takhri>j al-hadi>s\ di bab IV, hadis tersebut

terdapat dalam kitab al-Nika>h}. Matan hadis menunjukkan bahwa hadis tersebut

diucapkan Nabi saw. sebagai jawaban atas pertanyaan Mu‘a>wiyah ibn H{aidah,

seorang sahabat, tentang hak isteri.

Salah satu bahasan pada ayat tersebut berkenaan dengan perihal nusyu>z

yakni pembangkangan yang dilakukan isteri atas suami. Nusyu>z dapat dipahami

sebagai pengabaian isteri akan hak suami yang mestinya ia tunaikan. Dalam rangka
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penyelesaian konflik rumah tangga akibat nusyu>z, Alquran memberikan tiga solusi

yakni memberi nasihat, pisah ranjang dan memukul.

Hadis tentang hak isteri atas suami digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan

Q.S. Nisa>’/4: 34 terkait dengan makna ayat ‘wahjuru>hunna fi> al-mad}a>ji’. Terdapat

potongan teks serupa antara ayat dan hadis menyangkut makna ‘hijr’. Potongan

hadis menyatakan ‘wa la> tahjur illa> fi> al-bait’. Ungkapan hadis tersebut dipahami

sebagai larangan bagi suami untuk menjauhi isteri yang berlaku nusyu>z kecuali di

kamar atau di rumah. Termasuk dalam makna tersebut adalah larangan untuk

memindahkan isteri ke tempat atau rumah lainnya yang biasa ia tempati.1 Dengan

makna ini pula suami tidak diperkenankan meninggalkan rumah tapi tetap bersama

isteri hanya saja berpisah tempat tidur.2

Terkait makna ‘hijr’ pada ayat tersebut, al-T{abari> mengemukakan berbagai

riwayat. Ada tiga penafsiran berkenaan dengan makna ‘hijr’. Pertama, tidur bersama

namun tidak menggaulinya. Kedua, mendiamkan dan tidak mengajak isteri bicara

tetapi tetap menggaulinya. Ketiga, berbicara dengan ekspresi marah dan tetap

menggaulinya.3 Secara bahasa, kata ‘hijr’ menurut al-T{abari> mencakup tiga makna,

yakni: 1. mendiamkan dan tidak mengajak bicara; 2. mengulang-ulang pembicaraan;

dan 3. mengikat.4 Menurut al-T{abari>, dari ketiga makna ‘hijr’ tersebut yang paling

tepat adalah mengikat. Sehingga ayat tersebut berarti:

1Abu> Sulaima>n H{amd ibn Muh}ammad al-Khat}a>bi> al-Busti>, Ma‘a>lim al-Sunan Syarh} Sunan
Abu> Da>ud, juz 3 (H{alb: Muh}ammad Ra>gib al-T{abba>kh, 1933 M/1352 H), h. 221.

2‘Abd al-Muh}sin al-‘Iba>d, Syarh} Sunan Abu> Da>ud, juz 12, dalam al-Maktabah al-Sya>milah
al-is}da>r, 3.28., h. 117.

3Al-T{abari>, Ja>mi‘ al-Baya>n, juz 6, h. 700- 704.
4Ibid, h. 705. Al-Suyu>t}i> mengemukakan sejumlah penafsiran berkenaan dengan kata ‘hijr’,

diantaranya: 1. mendiamkan isteri namun tetap menggaulinya; 2. tidur bersama namun tidak
menggaulinya; 3. pisah tempat tidur; 4. berbicara dengan ekspresi marah dan tetap menggaulinya; 5.
tidur bersama namun membelakanginya. Lihat, Jala>l al-Di>n al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans\u>r fi> al-Tafsi>r
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َها ِإْستَـْوثُِقْوا ِمنـُْهنَّ رِبَاطًا ِىف َمَضاِجِعِهنَّ. يـَْعِىن ِىف َمَنازِهلِِنَّ َو بـُيًـْوِِنَّ الَِّىت َيْضَطِجْعَن ِفيـْهَ  ا َو ُيَضاِجْعَن ِفيـْ
5أَْزَواَجُهنَّ 

Artinya:

Ikatlah isteri yang nusyu>z di tempat tidurnya atau di rumah di mana ia dan
suami tinggal

Al-Qurt}ubi> menilai makna yang tepat untuk ayat ‘wahjuru>hunna’ adalah

pisah ranjang atau tidur bersama namun dengan memalingkan punggung dan tidak

menggauli isteri. Hal ini sejalan dengan makna ‘hijr’ yang berarti jauh (al-bu‘d) dan

tidak bisa menjauhinya kecuali dengan jalan menjauhinya dari tempat tidur.

Menurutnya, jika isteri masih memiliki rasa cinta pada suami maka perlakuannya

dengan menjauhi isteri dari tempat tidurnya menjadi hal yang menyakitkan sehingga

ia dapat memperbaiki diri.6 Al-Zamakhsyari> memaknainya dengan memalingkan diri

dan pisah tempat tidur. Pendapat al-T{abari> yang memaknai ‘hijr’ dengan memaksa

berjimak dan mengikatnya sebagaimana mengikat unta, menurutnya merupakan

pendapat yang esktrim (min tafsi>r al-s\uqala >).7 Abu> H{ayya>n juga mengemukakan

semua penafsiran tersebut termasuk pendapat al-T{abari>. Namun demikian, ia

memahaminya dengan makna meninggalkan isteri sendirian di tempat tidur.8

bi al-Ma’s\u>r, ditah}qi>q oleh ‘Abd Alla>h ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 4 (Kairo: Markaz li al-Buh}u>s\
wa al-Dira>sa>t al-‘Arabiyyah wa al-Isla>miyyah, 2003/1424), h. 400-403.

5Ibid, h. 707.
6Muh}ammad ibn Ah}mad ibn Abi> Bakr al-Qurt}ubi>, al-Ja>mi‘ li Ah}ka>m al-Qur’a>n, ditah}qi>q oleh

‘Abd Alla>h ibn ‘Abd al-Muh}sin al-Turki>, juz 6 (Cet. 1; Beirut: Mu’assasah al-Risa>lah, 2006/1427), h.
284.

7Abu> al-Qa>sim Mah}mu>d ibn ‘Umar al-Zamakhsyari>., al-Kasya>f ‘an H{aqa>iq Gawa>mid} al-
Tanzi>l wa ‘Uyu>n al-Aqa>wi>l fi> Wuju>h al-Ta’wi>l, ditah}qi>q oleh ‘A<dil Ah}mad ‘Abd al-Mauju>d dan ‘Ali>
Muh}ammad Mu‘awwid}, juz 2 (Riya>d}: Maktab al-‘Abi>ka>n, 1998/1418), h. 70.

8Muh}ammad ibn Yu>suf al-Syahi>r bi> Abi> Hayya>n al-Andalusi>, al-Bah}r al-Muh}i>t }, ditah}qi>q oleh
‘A<dil Ah}mad ‘Abd al-Mauju>d dan ‘Ali> Muh}ammad Mu‘awwad}, juz 3 (Beirut: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1993/1413), h. 252.
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Ayat yang memerintahkan suami untuk menjauhi isteri dari tempat tidurnya

ketika berlaku nusyu>z sesungguhnya ditegaskan kembali oleh bunyi hadis yang

menyatakan bahwa pemisahan dan tidak mengumpuli isteri hanya dilakukan suami

di ruang terbatas yakni rumah atau kamar. Suami tidak boleh mengeluarkan isterinya

dari rumahnya, memulangkannya kepada keluarganya atau memindahkannya ke

rumah yang lain.

Dengan demikian, hadis yang digunakan al-T{abari> dalam menjelaskan ayat

nusyu>z terutama pada sisi ‘hijr’ memiliki konteks yang sama. Sehingga hadis

tersebut relevan dalam menafsirkan ayat.

B. Hak Untuk Menahan atau Mencerai Isteri

Hadis ini berkualitas hasan li gairih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh al-T{abari> dan tidak ditemukan

dalam kutub al-tis‘ah. Hadis tersebut diucapkan Nabi saw. sebagai bentuk larangan

atas sikap sebagian sahabat yang dengan mudahnya mentalak dan merujuk isteri

hingga berulang beberapa kali. Sikap tersebut menurut Nabi saw. bukanlah sifat

orang muslim. Di sisi lain, matannya juga mengandung ajaran Nabi saw. bahwa talak

dilakukan pada saat isteri dalam keadaan suci.

Hadis yang disandarkan periwayatannya pada Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari tersebut

dikutip al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 231. Ayat tersebut berbicara

seputar apa yang boleh dan dilarang dalam talak. Apabila isteri telah selesai masa

iddahnya maka suami diberikan pilihan untuk rujuk atau cerai. Namun keduanya

harus dilakukan dengan cara yang baik. Suami dilarang merujuk isteri dengan

maksud untuk mendatangkan mudarat baginya. Di samping itu, suami juga dilarang

mempermainkan talak.
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Terkait penafsiran ayat tersebut, al-T{abari> menjelaskan bahwa isteri yang

dicerai suami boleh dirujuk selama masih dalam masa iddah atau membiarkannya

hingga berakhir masa iddahnya. Namun demikian, tindakan rujuk dilarang apabila

dimaksudkan untuk mendatangkan mudarat bagi isteri baik dengan jalan

memperpanjang masa iddahnya maupun mengambil sebagian harta dengan jalan

mendorong isteri melakukan khuluk. Perbuatan tersebut oleh ayat di atas

digambarkan sebagai bentuk penzaliman suami terhadap isteri.9

Bentuk kezaliman yang menjadi tradisi di kalangan masyarakat Muslim awal

ketika mentalak isterinya adalah merujuk isteri di hari-hari terakhir masa iddahnya.

Setelah merujuk, suami kembali mentalaknya dan begitu seterusnya hingga terjadi

tiga kali talak dan dua kali rujuk. Perbuatan itu menjadikan isteri terkatung-katung

status hubungannya dengan suami dan masa ‘iddahnya menjadi lama yakni sembilan

bulan. Hal tersebut dilakukan dengan maksud menyusahkan dan mempersulit isteri

atau ingin menuntut kembali harta yang telah ia berikan kepada isteri dengan jalan

isteri menuntut khuluk. Terkadang perbuatan tersebut dilakukan hanya sekedar

untuk main-main. Tradisi tersebut kemudian dilarang dalam Islam sebagaimana ayat

di atas dan hadis riwayat Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari> dari Nabi.10

Potongan ayat di atas yang melarang mempermainkan talak adalah َوال تـَتَِّخُذوا 
آيَاِت اللَِّه ُهُزًوا (Janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan). Ayat tersebut

ditafsirkan oleh al-T{abari> dengan hadis Nabi riwayat Abu> Mu>sa> yang menyatakan

bahwa bentuk talak demikian bukan termasuk talak kaum muslim.

9Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 178-179.
10Tradisi talak yang berlaku di masyarakat Arab dapat ditemukan dalam sejumlah riwayat.

Lihat, al-Suyu>t}i>, op. cit., h.  47. ‘Is}a>m ibn ‘Abd al-Muh}sin al-H{umaida>n, Al-S{ah}i>h} min Asba>b al-
Nuzu>l (Beiru>t: Muassasah al-Rayya>n, 1999 M/1420 H), h. 71-72.
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Kata ‘huzuw’ berarti ‘la‘b’ atau mempermainkan. Mempermainkan talak

sama halnya mempermainkan ayat-ayat Allah dan karenanya termasuk perkara besar

yang dilarang agama. Mentalak dengan cara main-main sama hukumnya dengan

talak yang sesungguhnya. Hal ini didasarkan pada riwayat Abu> Hurairah dimana

Nabi saw. bersabda:

: اَلنَِّكاُح َو الطََّالُق َو َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسْوُل اهللاُ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: َثَالٌث ِجدُُّهنَّ ِجدٌّ, َوَهْزُهلُنَّ ِجدٌّ 
الرَّْجَعُة. (رواه أبو داود, الرتميذي, ابن ماجة) 

Artinya:

Dari Abu> Hurairah bahwa Rasulullah saw bersabda: Ada tiga perkara baik
dilakukan dengan serius atau dengan main-main hukumnya tetap berlaku yakni
nikah, talak dan rujuk.

Uraian di atas menunjukkan bahwa hadis yang melarang mempermainkan

talak atau merujuk isteri untuk mendatangkan mudarat sesungguhnya menegaskan

kembali apa yang telah dilarang Alquran. Hal ini diperkuat oleh riwayat yang berasal

dari Abu> Darda> dimana ia mengatakan11:

َا طَلَّْقُت َوأَنَا َالِعٌب, وََكانَ  يـَْعِتُق َو يـَْنِكُح, َويـَُقْوُل:  قَاَل أَبـُْو َدْرَداء: َكاَن الرَُّجُل ُيطَلُِّق ِىف اْجلَاِهِليَِّة, َويـَُقْوُل: ِإمنَّ
َق أَْو َحرََّر, أَْو َنَكَح أَْو أَْنَكَح, فـََزِعَم أَنَُّه َالِعٌب ُكْنُت َالِعًبا, فـَنَـزََلْت َهِذِه اآليَُة, فـََقاَل َعَلْيِه الصََّالُة َوالسََّالُم: "َمْن طَلَّ 

فـَُهَو ِجدٌّ".  
Artinya:

Abu> Darda> berkata: Pada masa jahiliyyah, seseorang yang mentalak isterinya
akan berkata: ‘Sesungguhnya saya hanya main-main dalam mentalak. Ia juga
mentalak dan menikahi kembali isterinya kemudian mengatakan: ‘Saya hanya
main-main’. Lantas turunlah ayat di atas. Nabi saw. pun bersabda:
‘Barangsiapa yang mentalak atau membebaskan, menikah kembali atau
menikahkan lantas ia beranggapan hanya main-main maka baginya siksa yang
berat.

11Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 101-103.
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Al-H{asan mengatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan

seseorang yang mempermainkan dan memudahkan talak kemudian merujuknya. 12

Riwayat tersebut, meski bukan hadis berkualitas sahih, setidaknya menjadi

penunjuk akan sebab turunnya Q.S. al-Baqarah/2: 231.

Hadis Abu> Mu>sa> di atas dipahami sebagai bentuk pengingkaran terhadap

mereka yang terlalu mudah dalam hal talak. Isteri yang telah ditalak bain tidak halal

bagi suami sebelum jelas kepastian bahwa isteri tersebut telah dinikahi oleh suami

yang lain, digauli dan kemudian ditalak. Aturan tersebut tentunya mencegah suami

untuk tidak mempermudah talak. Mereka yang mudah melakukan talak

sesungguhnya disebabkan karena ketergesaan, kebodohan dan kelalaian bahwa talak

dan nikah merupakan hukum yang harus diagungkan dan tidak boleh dianggap remeh

dengan cara mempermainkannya.13

Kandungan hadis yang melarang suami mempermainkan talak dengan cara

mentalak dan merujuk isterinya secara berulang-ulang nampak sejalan dengan ayat

yang melarang mempermainkan ayat Allah. Diantara ayat tersebut adalah terkait

tentang talak. Mempermainkan talak sama halnya dengan mempermainkan ayat

Allah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut relevan dalam

menafsirkan ayat.

C. Pemberian (mut’ah) untuk Isteri yang Dicerai Sebelum Digauli

Hadis ini berkualitas hasan li gairih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Hadis tersebut hanya diriwayatkan oleh Ibn Ma>jah dalam kitab al-T{ala>q.

12Abu> Muh}ammad ‘Abd al-H{aqq ibn Ga>lib ibn ‘At}iyyah al-Andalu>si>, al-Muh}arrar al-Waji>z fi>
Tafsi>r al-Kita>b al-‘Azi>z, ditah}qi>q oleh ‘Abd al-Sala>m ‘Abd al-Sya>fi> Muh}ammad, juz 1 (Beiru>t: Da>r
al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001 M/1422 H), h. 310.

13Al-‘Adawi>, ibid., juz 3, h. 4.
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Sebagaimana hadis no. 2, hadis tersebut diucapkan Nabi saw. sebagai bentuk

pengingkaran atas perbuatan mereka yang berulangkali melakukan talak dan rujuk

sebelum adanya ketentuan talak yang dapat dirujuk hanya dua kali.

Hadis ini memiliki kandungan semakna dengan hadis no. 2 di atas. Meski

demikian, keduanya digunakan dalam menafsirkan ayat yang berbeda. Pada hadis no.

2 digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 231, sedang hadis ini ia

gunakan dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 236 yang secara khusus berbicara

tentang ketentuan mahar berupa mut’ah atau pemberian yang disesuaikan dengan

kemampuan suami bagi isteri yang dicerai namun belum digauli dan belum juga

ditentukan besaran maharnya. Dari segi kandungan matan, hadis tersebut tidak

bermaksud menjelaskan, menegaskan atau memberi ketentuan hukum baru terhadap

Q.S. al-Baqarah/2: 236 tersebut namun sekedar menjelaskan kembali akan larangan

mempermainkan talak, sebagaimana yang dikemukakan pada hadis no. 2

sebelumnya.

Berdasarkan ayat tersebut, ulama sepakat bahwa isteri yang ditalak sebelum

digauli dan belum ditentukan maharnya maka suami wajib memberikan baginya

mut’ah yang disesuaikan dengan kemampuannya sebagaimana wajibnya memberi

setengah mahar bagi isteri yang telah ditentukan besaran maharnya dan ditalak

sebelum digauli sesuai dengan bunyi Q.S. al-Baqarah/2: 237.14 Namun mereka

berselisih pendapat apakah isteri yang telah ditentukan maharnya hanya

mendapatkan setengah mahar atau juga berhak atas mut’ah? Menurut al-T{abari>,

isteri berhak mendapatkan keduanya yakni setengah mahar dan mut’ah sekaligus.

Karena, ayat tentang setengah mahar yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah/2: 237

14Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 304. Lihat juga, al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 163. Lihat, al-
Suyu>t}i>, op. cit., juz 3, h. 26.
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tidak menghapuskan haknya untuk mendapatkan mut’ah.15 Sedang Ibn Kas\i>r

berpandangan bahwa mut’ah wajib untuk isteri yang ditalak sebelum digauli dan

belum tentukan jumlah maharnya dan mustah}ab untuk semua isteri yang ditalak

termasuk mereka yang telah ditentukan jumlah maharnya.16

Setelah menjelaskan ketentuan wajibnya setengah mahar dan mut’ah tersebut

al-T{abari> mengajukan pertanyaan. Apabila isteri yang ditalak sebelum digauli maka

suaminya tidak mendapatkan dosa, lalu apakah kalau setelah digauli ia dan

mentalaknya lantas ia berdosa? Dari pertanyaan tersebut ia mengutip hadis Nabi

saw. yang menunjukkan ketidaksukaan beliau akan perbuatan mereka yang mentalak

dan merujuk isterinya berulang kali karena hal tersebut sama dengan

mempermainkan hukum Allah.

Al-Qurt}ubi>, meski tidak menyebut hadis yang melarang mempermainkan

talak, ayat tersebut menurutnya menunjukkan akan larangan mereka yang suka talak

dan menikah lagi (z\awwa>q). Adapun mereka yang mentalak sebelum menggauli

isterinya maka hal tersebut bukan merupakan dosa yang dilarang.17

Berdasarkan pandangan para mufassir di atas yang dipahami dari kandungan

ayat disimpulkan bahwa mereka sepakat akan kewajiban suami memberikan mut’ah

bagi isteri yang ditalak dan belum digauli serta belum ditentukan besaran maharnya.

Mereka berbeda pendapat terhadap isteri yang telah ditentukan maharnya apakah

juga mendapatkan mut’ah selain setengah mahar yang telah ditentukan pada waktu

akad nikah. Pemberian mut’ah tersebut, menurut mayoritas ulama, hukumnya wajib.

15Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 301-303.
16Ibn Kas\i>r, op. cit., juz 2, h. 387.
17Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 157.
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Sebagaimana yang dapat dipahami dari kandungan teks bahwa ungkapan

‘ عليكمالجناح ’,  berarti menunjukkan kebolehan dan tidak ada dosa bagi suami yang

mentalak isterinya yang belum digauli baik sudah ditentukan jumlah maharnya atau

pun belum ditentukan maka secara tersirat dapat dipahami sebaliknya berdasarkan

mafhu>m mukha>lafah bahwa mereka yang mentalak isterinya setelah digauli

berakibat dosa dan dilarang. Pelarangan tersebut terutama ditujukan bagi mereka

yang memudahkan talak dan rujuk pada isterinya. Ketentuan tersebut dapat

dipahami dari kandungan hadis yang diriwayatkan oleh Abu> Mu>sa> al-Asy‘ari> di atas.

Menurut al-‘Adawi, hadis tersebut mengandung pengingkaran Nabi saw. terhadap

mereka yang memudahkan pengucapan talak secara berulang hingga tidak lagi jelas

jumlah talaknya. Namun apabila telah dilakukan tiga kali talak maka putuslah ikatan

pernikahan antara keduanya hingga isteri dinikahi oleh suami lain dan ditalak. Talak

merupakan hukum Allah yang perlu diagungkan dan dihormati sehingga tidak layak

untuk dipermainkan semaunya.18

Penafsiran al-T{abari> dengan menggunakan hadis yang menyatakan

pengingkaran Nabi saw. terhadap mereka yang memudahkan talak dan

mengucapkannya secara berulang kali ketika menafsirkan ayat yang mengandung

muatan akan kebolehan suami mentalak isterinya sebelum digauli dan belum

ditentukan maharnya dengan syarat memberikan mut’ah seakan nampak tidak

relevan. Namun, secara tersirat ayat tersebut mengandung makna sebaliknya yakni

pelarangan bagi mereka mudah mentalak isterinya setelah ia digauli. Dengan

demikian, antara hadis dan ayat memiliki kandungan semakna ketika ayat tersebut

18Al-‘Adawi>, op. cit., juz 3, h. 4.
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dipahami secara tersirat dengan menggunakan mafhu>m mukha>lafah. Karenanya

dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut relevan dalam menafsirkan ayat.

D. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai (Hadis

Asal Mula Khuluk)

Hadis tersebut berkualitas sahih li gairih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Hadis tersebut terdapat dalam Sah}i>h} al-Bukha>ri>, Sunan Ibn Ma>jah, Sunan

Abu> Da>ud, Sunan al-Nasa>’i> dan Musnad Ah}mad ibn H{anbal. Semua mukharrij,

kecuali Ah}mad ibn H{anbal, menempatkan hadis tersebut dalam kitab al-T{ala>q. Hadis

tersebut memuat kasus H{abi>bah binti Sahl yang menggugat cerai suaminya S|a>bit ibn

Qais. Gugatan H{abi>bah terhadap suaminya diperkenankan Nabi saw. dengan syarat

mengembalikan mahar yang ia terima. Peristiwa itu merupakan yang pertama

kalinya terjadi dalam Islam sehingga disebut dengan peristiwa khuluk yang pertama

dalam Islam.

Hadis ini dikutip al-T{abari> sebagai tafsir atas Q.S. al-Baqarah/2: 229. Ayat

tersebut menjelaskan batasan maksimal jumlah talak dimana suami dapat merujuk

kembali isterinya. Di samping itu dijelaskan mengenai hak suami isteri ketika terjadi

talak. Terhadap isteri yang telah ditalak sebanyak dua kali, ayat tersebut

memberikan pilihan pada suami apakah membiarkan isterinya sehingga habis masa

iddahnya atau merujuknya dengan cara yang baik. Dalam hal talak, isteri juga

memiliki hak talak yang sama dengan suami. Tuntutan talak dari isteri atas suami

disebut dengan khuluk dan isteri wajib mengembalikan mahar yang telah diberikan

suami. Sebaliknya, apabila tuntutan cerai datang dari suami maka ia tidak berhak

untuk mengambil apapun yang telah diberikan pada isteri. Terkait mahar yang dapat
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diambil kembali oleh suami maupun tidak sebagai akibat perceraian, ayat di atas

menyatakan:

…َوَال حيَِلُّ َلُكْم َأْن َتْأُخُذوا ِممَّا آتـَْيُتُموُهنَّ َشْيًئا ِإالَّ َأْن َخيَاَفا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّه…

Terjemahannya:
…Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu dari yang telah kamu
berikan kepada mereka, kecuali kalau keduanya khawatir tidak akan dapat
menjalankan hukum-hukum Allah…19

Apa yang dimaksud dengan potongan ayat ‘ِإالَّ أَْن َخيَافَا َأالَّ يُِقيَما ُحُدوَد اللَّه’(kalau

keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah) sehingga

suami dapat mengambil apa yang telah ia berikan kepada isterinya? Al-T{abari>

menjelaskan, ayat tersebut berlaku ketika isteri berlaku nusyu>z (membangkang)

terhadap suami dan menampakkan kebencian padanya. Keadaan ini bisa

menyebabkan isteri mengabaikan perintah Allah terkait hak suami. Perlakuan isteri

tersebut juga dapat memancing reaksi suami untuk tidak melaksanakan

kewajibannya terhadap isteri. Dalam situasi demikian, suami dapat mengambil

kembali mahar yang telah ia berikan kepada isterinya atau isterinya mengembalikan

mahar yang ia terima kepada suaminya.20 Sebaliknya, apabila nusyu>z datang dari

suami atau perlakuan suami dapat menimbulkan bahaya bagi isteri dengan tujuan

mengambil apa yang telah ia berikan maka ia telah mengambil apa yang diharamkan

dan dilarang untuk diambil.21 Selain suami atau isteri, al-Nawawi> menambahkan

kelompok lain yakni suami isteri secara bersamaan dan pihak luar. Menurutnya,

sekiranya nusyu>z terjadi dari kedua belah pihak maka harta yang diberikan isteri

19Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
20Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 137, 146.
21Ibid, h. 149.
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tersebut tetap haram. Sedang apabila penyebabnya adalah aktor di luar keduanya

maka ada yang berpendapat menghalalkannya dan ada yang mengharamkannya.22

Sebagaimana dijelaskan terdahulu, pada masa Jahiliah suami dapat mentalak

isteri berkali-kali dan merujuknya kembali selama masih dalam masa iddah. Pada

saat itu belum diatur jumlah maksimal talak yang diperbolehkan suami untuk

merujuk isterinya. Selama masih dalam masa iddah suami dapat merujuk isterinya.

Sehingga terjadi ada suami yang mentalak isterinya hingga ratusan kali namun

masih tetap menjadi isterinya karena selalu dirujuk pada masa ‘iddahnya. Perbuatan

demikian dilakukan salah satunya dengan tujuan menyakiti isteri dan

mempermainkan talak.23

Pada masa Islam, talak dibatasi hanya dua kali dan ketiganya menjadi pilihan

suami untuk membiarkan hingga habis masa iddahnya atau merujuknya kembali.

Setelah terjadi tiga kali talak maka suami tidak berhak untuk rujuk kembali kepada

isterinya kecuali ia terlebih dahulu dinikahi oleh orang lain dan ditalak dengan talak

bain. Dalam talak ini, suami dilarang mengambil apa yang telah ia berikan kepada

isterinya.

Menurut al-Qurt}ubi>, isteri boleh mengembalikan mahar pada suami dan

suami mengambilnya sejauh masing-masing pasangan yakin bahwa ia tidak dapat

menunaikan apa yang menjadi hak pasangan.24 Diantara hak pasangan adalah

diperlakukan secara baik. Sehingga isteri yang mengabaikan hak suami, berlaku

22Muh}}ammad Nawawi>, al-Tafsi>r al-Muni>r li> Ma‘a>lim al-Tanzi>l, juz 1 (t.tp: ‘Us\ma>niyyah,
1305 H), h. 56

23Banyak riwayat mengenai prilaku talak pada masa sebelum Islam. Hal ini termuat dalam
banyak kitab tafsir dan kitab yang mengurai sebab turun ayat. Selain tafsir al-Tabari, diantara kitab
tafsir tersebut adalah: Al-Suyu>t}i>, al-Durr al-Mans\u>r, juz 2, h. 661; Al-Suyu>t}i>, Luba>b, h. 46.

24Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 74.
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nusyu>z, tidak mau taat, menampakkan amarah termasuk melanggar perintah Allah.25

Isteri juga dapat menuntut khuluk apabila ia merasa dirinya mendapat bahaya atau

ancaman dari suami sedang ia tidak dapat menerima perlakuan tersebut.26 Dengan

ayat tersebut, Islam mengatur apa yang menjadi hak suami atau isteri apabila terjadi

talak baik dilakukan dengan konsekwensi yang mengikutinya.

Hadis yang digunakan al-T{abari> di atas sesungguhnya merupakan penjelasan

dari ayat tentang talak. Ada beberapa substansi masalah yang dimuat dalam hadis

tersebut, yakni: tuntutan talak yang dilakukan isteri yang disebut khuluk, faktor

yang memunculkan tuntutan talak serta konsekwensi dari tuntutan tersebut berupa

talak bain dan pengembalian mahar kepada suami.

A<badi> menjelaskan bahwa ulama berselisih pendapat mengenai jumlah harta

yang dikembalikan isteri pada suami. Ada yang membolehkan suami mengambil

semua harta yang telah ia berikan pada isteri namun sebagian lain tidak

membolehkannya dan juga tidak boleh menuntut lebih dari apa yang diberikan

suami.27 Ulama sepakat bahwa khuluk dapat dilakukan dengan mengembalikan

mahar suami jika hal tersebut tidak didasarkan atas mudarat yang menimpa isteri

namun hanya saja keduanya kuatir tidak dapat melaksanakan perintah Allah dalam

hal rumah tangga. Namun mereka berselisih mengenai pengembalian yang melebihi

nilai mahar.  Ma>lik dan al-Sya>fi‘i> membolehkan membayar dengan nilai sedikit atau

banyak, melebihi dari nilai mahar yang diberikan suami, atau dengan seluruh harta

isteri apabila tuntutan dari pihak isteri. al-Sya>fi‘i> menambahkan tebusan dalam

25Ibid, h. 76. Lihat, al-Zamakhsyari, op. cit., juz 1, h. 446.
26Muh}ammad Mutawalli> Sya‘rawi>, Tafsi>r al-Sya‘ra>wi>, juz 2 (t.tp: Akhba>r al-Yaum, t.th), h.

991.
27Muh}ammad Asyraf ibn Ami>r ibn ‘Ali> ibn H{aidar A<<<<ba>di>, ‘Aun al-Ma‘bu>d ‘ala> Syarh} Sunan

Abu> Da>ud, juz 1 (Beiru>t: Da>r Ibn H{azm, 1426 H/2005 M), h. 1042.
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khuluk boleh sejauh isteri tidak mau melaksanakan kewajibannya terkait hak suami

dan sikap bencinya pada suami. 28 Al-T{abari> sendiri berpandangan lebih fleksibel.

Menurutnya, tebusan isteri pada suami dapat bernilai kurang atau lebih dari mahar

yang suami berikan bahkan diperbolehkan memberikan seluruh harta. Hal ini karena

ayat tersebut tidak memberikan batasan tertentu nilai yang boleh untuk tebusan dan

batasan yang dilarang melampauinya namun lebih bersifat umum. Meski demikian,

menurut al-T{abari>, tebusan tersebut bagi suami hendaknya bersifat sukarela dan

tidak mutlak terlebih bila dilakukan bukan karena bermaksiat pada suami tapi karena

ingin menjaga agamanya. Di sisi lain, sebagian ulama seperti Bakar ibn ‘Abdulla>h

berpandangan bahwa ayat tentang tebusan dinaskh keseluruhannya oleh Q.S. al-

Nisa>’/4: 20, yang berbunyi:

َوِإْن أََرْدُمتُ اْسِتْبَداَل َزْوٍج َمَكاَن َزْوٍج َوآتـَْيُتْم ِإْحَداُهنَّ ِقْنطَارًا َفال تَْأُخُذوا ِمْنُه َشْيًئا
Terjemahannya:

Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu
telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka
janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun.29

Pandangan tersebut, menurut al-T{abari>, keliru karena dua hal. Pertama,

berdasarkan ijma seluruh sahabat, ta>bi‘i>n dan kaum muslim sesudah mereka yang

membolehkan tebusan isteri pada suami. Ijma ini cukup membuktikan kekeliruan

pendapat di atas. Kedua, ayat yang dijadikan dalil untuk menasakh ayat fasakh

sesungguhnya memuat pengharaman Allah pada suami mengambil apa yang telah ia

berikan pada isteri dengan tujuan untuk mengganti isteri dengan isteri lainnya dan

bukan karena takut tidak dapat menegakkan ketentuan Allah atau sebab nusyu>znya

28Sulaima>n ibn Khalaf ibn Sa‘ad ibn Ayyu>b al-Ba>ji>, al-Muntaqa> Syarh} Muwat}t}a Ma>lik,
ditah}qi>q oleh Muh}ammad ‘Abd al-Qa>dir Ah}mad ‘At}a>, juz 5 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999
M/1420 H), h. 296-7.

29Departemen Agama RI, op. cit., h.  82.
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isteri. Perbuatan suami yang hendak mengambil harta isterinya dengan jalan

menyusahkannya merupakan suatu perbuatan yang diharamkan.30 Dalam konteks

inilah ayat di atas berbicara dan bukan dalam hal fidyah.

Perbedaan juga muncul terkait status hukum khuluk apakah disamakan

dengan talak atau fasakh. Menurut Ma>lik, al-S|auri>, Abu> H{anifah dan pengikutnya

berpandangan bahwa khuluk hukumnya sama dengan talak bain. Pendapat ini serupa

dengan salah satu pendapat al-Sya>fi‘i>. Menurut Ah}mad dan Ish}a>q, khuluk adalah

perceraian yang tidak sama dengan talak. Sedang al-Sya>fi‘i>, salah satunya

berpendapat bahwa apabila suami mengkhuluk isterinya dengan niat talak maka

dinilai talak. Namun jika niatnya hanya khuluk saja maka sama dengan talak bain.

Sedang apabila tidak diniatkan untuk talak atau apapun maka tidak terjadi

perceraian.31 Menurut al-Busti>, hadis di atas menjadi dalil status hukum khuluk sama

dengan fasakh dan bukan talak. Alasannya, apabila ia disamakan dengan talak maka

harus memenuhi berbagai syarat talak seperti harus dilakukan pada saat isteri suci

dan tidak boleh digauli, talak dilakukan oleh suami tanpa kehendak isteri, iddahnya

tiga kali suci sedang khuluk satu kali suci dan tanpa ada rujuk.32

Dengan demikian, ulama berselisih pendapat dalam menilai khuluk apakah

termasuk talak atau fasakh. Ibn Qayyim, sebagaimana dikutip al-Sayyid Sa>biq,

30Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 162. Al-Qurt}ubi>, dengan mengutip pendapat al-Nuh}a>s,
menyatakan bahwa penasakhan ayat yang membolehkan fidyah bagi isteri yang mengkhuluk suami
dengan ayat 20 surah al-Nisa>’ merupakan pendapat sya>z\ karena bertentangan dengan ijmak. Kedua
ayat tersebut juga berbeda subjek. Surah al-Baqarah berkenaan dengan suami dan isteri sedang surah
al-Nisa>’ dikhususkan untuk suami sehingga tidak dapat saling menasakh. Lihat, Al-Qurt}ubi>, op. cit.,
juz 4, h. 78.

31Al-Ba>ji>, op. cit., h. 298.
32H{amd ibn Muh}ammad al-Khit}a>bi> al-Busti>, Ma‘a>lim al-Sunan Syarh} Sunan al-Ima>m Abu>

Da>ud, ditas}h}i>h } oleh Muh}ammad Ra>gib al-T{abba>kh, juz 3, (H{alb: t.p., 1932 M/1351 H), h. 254-255.
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menyebutkan khuluk bukanlah talak. Menurutnya, ada tiga hal terdapat pada talak

yang tidak ada pada khuluk, yakni: pertama, suami lebih berhak untuk merujuk

isterinya, kedua, batas maksimal talak ada tiga kali dan setelah itu isterinya tidak

halal lagi bagi suaminya kecuali dinikahi oleh suami lain dan ditalaknya, ketiga,

iddah isteri yang ditalak adalah tiga kali suci.33 Tiga hal tersebut, setidaknya

menunjukkan perbedaan antara talak dan khuluk. Berbagai aspek perbedaan kedua

hal tersebut juga dapat ditemukan dalam sejumlah hadis.

Terkait faktor yang menyebabkan terjadinya khuluk, hadis menyebutkan

sejumlah riwayat yang berbeda matan. Hadis riwayat al-Bukha>ri> tidak menyebut

secara rinci hal yang mendorong isteri menuntut khuluk. Bahkan dinyatakan bahwa

fisik dan agama suami termasuk baik. Riwayat tersebut hanya menyebut bahwa

isteri kuatir ia akan menjadi kufur. Dalam hal ini disebut dengan kufr al-‘asyi>r

(mengabaikan kewajiban sebagai isteri). Sementara itu, riwayat Abu> Da>ud menyebut

sebabnya adalah pemukulan yang menciderai tangan. Perilaku ini termasuk kategori

akhlak yang buruk. Sedang riwayat Ibn Ma>jah menyebutkan alasan khuluk dengan

sebab fisik yaitu rupa yang jelek (dami>m al-khilqah).34 Berbagai variasi matan yang

memuat sebab pengajuan khuluk menunjukkan bahwa kekurangan fisik, akhlak dan

agama pada suami dapat menjadi alasan yang membolehkan isteri menuntut khuluk.

Berbagai penjelasan hadis di atas menegaskan bahwa hadis tersebut menjadi

penjelas dan tafsir atas ayat tentang diperbolehkan suami mengambil mahar yang ia

berikan pada isteri disebabkan adanya tuntutan talak dari isteri yang disebut dengan

33Al-Sayyid Sa>biq, op. cit., juz 2, h. 197-198.
34Ah}mad ibn ‘Ali> ibn H{ajar al-‘Asqla>ni>, Fath} al-Ba>ry bi Syarh} S{ah}i>h} al-Ima>m al-Bukha>ri>,

ditah}qi>q oleh ‘Abd al-Qa>dir Syaibah al-H{amd, juz 9 (Arab Saudi: Ibn ‘Abd al-‘Azi>z Ali Sa‘u>d,
2001/1421), h. 311.
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khuluk. Dengan demikian, terdapat kaitan erat dan relevansi ketika al-T{abari>

menggunakan hadis tersebut dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 229.

E. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai (Hadis:

Isteri yang Menuntut Cerai Suami Disebut Munafik)

Hadis ini berkualitas hasan li gairih dan matannya tidak mengindikasikan

termasuk kategori hadis Nabawi. Hadis tersebut diriwayatkan oleh al-Tirmiz\i>,

Ah}mad ibn H{anbal dan al-Nasa>’i>. Dalam sunan al-Tirmiz\i> dan al-Nasa>’i>, hadis

tersebut termuat dalam kita>b al-T{ala>q. Kandungan matannya menyatakan bahwa

isteri yang meminta cerai suaminya tanpa adanya suatu alasan maka ia disebut

sebagai munafik.

Hadis ini, sebagai mana hadis sebelum dan sesudahnya, masih berbicara

dalam persoalan khuluk. Hadis tersebut menyebutkan secara tegas bahwa isteri yang

menuntut khuluk disebut dengan munafik. Sebagaimana telah dibahas bahwa

Alquran pada dasarnya membolehkan isteri menuntut khuluk dengan

mengembalikan mahar yang diberi suami. Pembenaran tersebut juga datang dari

Nabi saw. yang dalam kasus H{abi>bah binti Sahl membolehkannya menuntut cerai

suami. Dengan demikian, tindakan khuluk mendapat legitimasi kuat dari Alquran

maupun hadis.

Al-Muba>rakfu>ri> memberikan penjelasan mengenai makna hadis tersebut.

Menurutnya, yang dimaksud dengan kata ‘al-mukhtali‘a>t’ dalam hadis tersebut

adalah isteri yang menuntut cerai suami tanpa adanya suatu alasan. Sedang makna

munafik berarti secara lahiriah baik namun batinnya buruk. Dengan ini, ia nampak

taat namun sebenarnya melakukan maksiat.35 Adanya perbedaan sikap antara yang

35Al-Muba>rakfu>ri>, op. cit., juz 4, h. 366.
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lahir dan batin inilah kemudian ia disebut dengan munafik. Terkait dengan alasan

yang diperbolehkan secara syar’i untuk isteri menuntut cerai dan penafsiran Q.S. al-

Baqarah/2: 229 terkait hal khuluk, bahasannya dapat dibaca pada lembar sebelumnya

dan sesudah ini. Peristiwa yang terjadi pada H{abi>bah menjadi sebab turunnya ayat

tersebut. Hadis ini dan hadis berikutnya yang berbicara tentang khuluk merupakan

ketentuan lain yang bermaksud untuk membatasi tuntutan khuluk dari isteri agar

tidak mudah dan menganggap remeh persoalan ini. Karena itu pula maka hadis ini

dinilai relevan dalam menafsirkan ayat tersebut.

F. Tidak Ada Hak Suami Untuk Mengambil Pemberian Isteri yang Dicerai (Hadis:

Isteri yang Menuntut Cerai Suami tidak Mencium Bau Surga)

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis Nabawi.

Hadis tersebut terdapat dalam Sunan Abu> Da>ud, Sunan al-Da>rimi>, Sunan Ibn Ma>jah,

Sunan al-Tirmi>z\i> dan Musnad Ah}mad Ibn H{anbal. Semua kitab tersebut

menempatkannya dalam kitab al-T{ala>q. Hadis tersebut disabdakan Nabi saw.

sebagai peringatan keras bagi isteri yang tanpa alasan kuat meminta cerai pada

suaminya.

Hadis ini masih berbicara dalam konteks khuluk. Bila hadis sebelumnya

menjelaskan tentang kebolehan seorang isteri menuntut cerai suaminya atau disebut

dengan khuluk dengan sebab dan alasan tertentu yang diperbolehkan oleh syari’i

sebaliknya hadis ini mengingatkan para isteri untuk berhati-hati dalam hal khuluk

tanpa alasan yang jelas. Dalam konteks penafsiran ayat, al-T{abari> menempatkan

hadis ini dengan hadis sebelumnya (hadis no. 8 dan 9) sebagai bagian dari penafsiran

atas Q.S. al-Baqarah/2: 229. Bedanya, hadis no. 8 menjadi sebab turunnya ayat

sedang dua hadis lainnya menjadi penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan
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khuluk. Sehingga hadis no. 8 penulis nilai lebih relevan sebagai tafsir ayat dibanding

dua hadis sesudahnya.

Penjelasan lebih lanjut tentang khuluk terkait dengan pertanyaan, apakah

isteri boleh menuntut cerai tanpa suatu alasan? bagaimana Islam menyikapi isteri

yang sering menuntut khuluk pada suaminya? Dalam konteks inilah dua hadis di atas

berfungsi sebagai penjelas. Hadis no. 9 menjelaskan bahwa isteri yang terlalu mudah

menuntut khuluk pada suami disifati sama dengan seorang munafik. Sedang isteri

yang menuntut khuluk tanpa didasari alasan yang diperbolehkan secara syar’i

diancam dengan tidak akan mencium bau surga. Padahal, hadis no. 8 menjelaskan

bolehnya isterinya mengkhuluk suami. Dengan demikian, hadis ini menjadi penjelas

dan pembatas bagi hadis lainnya dan tidak secara langsung terkait penafsiran ayat.

Berkenaan dengan hadis di atas, al-T{abari> menyatakan bahwa sekiranya isteri

membayar tebusan (fidyah) tanpa alasan yang pernah Nabi berikan kepada isteri

S|a>bit ibn Qais seperti benci akan perilaku suami, fisiknya yang jelek dan persoalan

lainnya yang dibenci, tapi ia melakukannya dengan alasan lain yang tidak

diperbolehkan secara syar’i maka haram baginya memberikan tebusan untuk

meminta cerai pada suami karena hal demikian merupakan satu bentuk kemaksiatan.

Isteri yang menuntut dengan cara ini disebut oleh hadis dengan al-mukhtali‘a>h dan

dilabeli sebagai munafik.36

Menurut al-‘A<dawi>, hadis tersebut menunjukkan haramnya khuluk tanpa

suatu alasan tertentu. Hal ini dikarenakan dapat mendatangkan mudarat bagi dirinya

dan suaminya serta menghilangkan nilai kemaslahatan dalam nikah. Mengutip

pendapat al-Bagawi>, hukum khuluk terbagi dua yakni mubah dan makruh. Khuluk

36Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 150-1.
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mubah apabila didasarkan pada kebencian isteri dalam bergaul dengan suami dan

tidak memungkinkan baginya melaksanakan segala kewajibannya sebagai isteri.

Sedang khuluk makruh apabila perbuatan tersebut dilakukan tanpa suatu alasan. Hal

ini juga berarti memutuskan hubungan yang telah tersambung.37 Ungkapan ‘min

gairi ba’sin’ yang terdapat dalam hadis tersebut dipahami oleh al-Muba>rakfu>ri>

sebagai sebab yang sangat kuat bagi isteri untuk meminta cerai ( ٍة تـَْلِجئـَُها ِإَىل ُسَؤاِل ِمْن َغْريِ ِشدَّ

38.(املَُفاَرقَةِ 

Berdasarkan penjelasan di atas berkenaan dengan makna hadis dan tafsir ayat

maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut relevan digunakan dalam menafsirkan

ayat meski tidak secara langsung digunakan dalam menafsirkan ayat. Hadis tersebut

digunakan sebagai penjelasan lebih lanjut mengenai makna ayat.

G. Talak Ba>in

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis Nabawi.

Para mukharrij yang meriwayatkan hadis tersebut, seperti, al-Bukha>ri>, Abu> Da>ud

dan al-Nasa>’i> menempatkannya dalam kitab al-T{ala>q. Hadis tersebut merupakan

jawaban Nabi saw. atas pertanyaan isteri seorang sahabat yang telah ditalak bain

oleh suaminya kemudian hendak menikah lagi dengan suami pertama setelah ditalak

oleh suami kedua.

Hadis ini menjelaskan tentang ketentuan isteri yang ditalak bain oleh suami

yang kemudian menikah kembali dengan laki-laki lain dan ingin kembali kepada

suami pertamanya. Dalam matan dikisahkan adanya pengaduan seorang sahabat

wanita kepada Nabi saw. yang mengisyarakan bahwa ia ingin kembali kepada suami

37Al-‘Adawi>, op. cit., juz 3, h. 42-43.
38Al-Muba>rakfuri>, op. cit., juz 4, h. 366.
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pertamanya dengan alasan tidak mendapatkan apa yang mesti didapat dari hubungan

suami isteri. Apa yang dimiliki suaminya terlalu kecil. Nabi saw. tidak mengizinkan

permintaan sahabat wanita tersebut sebelum ia dan suami keduanya merasakan apa

yang dirasakan oleh sepasang suami isteri dalam hubungan seksual.

Hadis 11 ditempatkan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 230

dan secara khusus menafsirkan kalimat:

…فَِإْن طَلََّقَها َفَال حتَِلُّ َلُه ِمْن بـَْعُد َحىتَّ تـَْنِكَح َزْوًجا َغيـَْره

Terjemahannya:
Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka
perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang
lain…39

Apa yang dimaksud dengan makna ‘تنكح’ atau nikah pada potongan ayat di

atas? Apakah hanya menunjukkan makna akad nikah atau jimak? Al-T{abari>

menyatakan bahwa makna kata tersebut mencakup keduanya yakni akad dan jimak.

Dengan ini, menurutnya, seorang wanita yang menikah dengan laki-laki lain dengan

nikah yang sah namun tidak dijimak lantas kemudian dicerai maka tidak halal

baginya untuk menikah kembali dengan suami pertamanya. Demikian halnya,

seorang wanita yang dijimak oleh laki-laki lain tanpa adanya akad nikah yang sah

maka ia tidak halal pula bagi suami pertamannya. Kandungan makna ‘nikah’ pada

ayat di atas berarti pernikahan yang sah dan dijimak kemudian ditalak. Hadis di atas

digunakan al-T{abari> untuk memperkuat argumennya bahwa ‘nikah’ yang dimaksud

pada ayat tersebut adalah jimak. Pandangan ini, menurutnya, menjadi kesepakatan

dikalangan ulama.40

39Departemen Agama RI, op. cit., h. 37.
40Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 168-169.
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Dalam hal ini, al-Qurt}ubi> mengemukakan tiga pandangan yang berbeda di

kalangan ulama. Sa‘i>d ibn al-Musayyab dan yang sependapat dengannya

mencukupkan terjadinya akad nikah untuk halalnya isteri bagi suami pertama. al-

H{asan ibn Abu> al-H{asan menyatakan tidak cukup jimak saja namun mengharuskan

keluarnya sperma. Sedang Jumhur ulama hanya mencukupkan jimak yakni

bertemunya dua kelamin yang mewajibkan adanya had, mandi, membatalkan puasa,

haji dan wajib sempurnanya mahar.41 Sa‘i>d ibn al-Musayyab mengatakan bahwa

apabila ia menikah dengan nikah yang sah dan tidak berniat untuk penghalalan maka

tidak mengapa suami yang pertama menikahinya (sesudah dicerai oleh suami kedua).

Namun menurut Ibn al-Munz\ir, pendapat ini tidak ada yang mengakuinya kecuali

dari kelompok Khawa>rij sedang penjelasan sunah Nabi saw. telah cukup dalam hal

tersebut.42

Pernikahan yang dimaksud ayat tersebut adalah pernikahan alamiah yang

didorong oleh beragam faktor dan bukan rekayasa atau tah}li>l (pernikahan dengan

maksud sebagai penghalal bagi suami pertama untuk menikahi ulang isteri yang

telah ia talak). Sedang pernikahan muh}allil yang disetujui oleh calon isteri maka

pernikahan tersebut menjadi haram. Islam tidak mengakui pernikahan muh}allil.

Seorang yang menikah dengan niat sebagai muh}allil maka ia tidak memiliki hak atas

isteri dan jika ia mentalaknya maka suami terdahulu tidak berhak atas isteri tersebut.

Dalam hal ini, muh}allil tidak berkedudukan sebagai suami tapi menyerupai suami

yang hakikatnya tidak real.43

41Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 89.
42Ibid, h. 90.
43Al-Sya‘rawi>, op. cit., juz 2, h. 997.
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Dengan beragam syarat yang harus dipenuhi suami yang ingin kembali pada

isterinya yang telah ditalak bain, merupakan isyarat penting agar suami berhati-hati

dalam hal talak. Menurut al-Alu>si>, isteri yang telah dikumpuli oleh orang lain maka

tidak mudah bagi suami pertama untuk memilikinya kembali. Boleh jadi suami

kedua tidak akan mentalak isteri yang ia nikahi atau rasa cemburu sebagai lelaki

menghalanginya untuk bisa rujuk kembali.44 Dengan adanya dua kali talak yang

memungkinkan suami untuk rujuk sudah cukup menjadi pelajaran untuk tidak

melakukan talak yang ketiga. Menurut Abduh, pada talak pertama barangkali suami

tidak menyadari bahwa ia memerlukan isterinya. Sementara pada talak kedua tidak

demikian halnya karena ia rujuk kembali setelah merasa menyesal dan bersalah pada

talak pertama. Apabila terjadi talak ketiga, setelah sebelumnya rujuk maka ia orang

yang tidak dapat mengambil pelajaran.45

Menurut al-‘Adawi>, hadis tersebut bermakna bahwa isteri yang telah ditalak

tiga maka ia tidak halal lagi bagi suaminya kecuali setelah dinikahi, dijimak dan

ditalak oleh suami kedua. Karenanya, apabila suami kedua mentalaknya atau

meninggal sebelum menjimaknya maka ia tidak halal bagi suami pertamanya.46

Kata ‘ َتـَْنِكح’ pada ayat di atas dipahami melalui hadis dengan ungkapan ‘ ََّحىت
َلَتهُ  َلتَـَها َوَتُذْوَق ُعَسيـْ Kata ‘al-‘usailah’ merupakan bentuk .’يَُذْوَق اآلَخُر ُعَسيـْ tas}gi>r dari kata

‘al-‘asi>l’ yang berarti sedikit madu. Ungkapan tersebut merupakan perumpamaan

akan manis atau nikmatnya jimak. Dalam hal ini, ulama terbagi kepada tiga

pendapat. Pertama, yang merupakan mayoritas berpandangan bahwa apa yang

44Syiha>b al-Di>n al-Sayyid Mah}mu>d al-A<lu>si>, Ru>h} al-Ma‘a>ni> fi> Tafsi>r al-Qur’a>n al-‘Az}i>m wa
al-Sab‘ al-Mas\a>ni >, juz 2, (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, t.th.), h. 141.

45Muh}ammad ‘Abduh, al-Qur’a>n al-H{aki>m dikenal dengan Tafsi>r al-Mana>r, juz 2 (Cet. II;
Kairo: Da>r al-Mana>r, 1947 M/1366 H), h. 392.

46Al-‘Adawi>, ibid., juz 2, h. 592.
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disebut jimak cukup dengan masuknya ujung penis ke dalam kemaluan dan tidak

mensyaratkan keluarnya mani. Kedua, mensyaratkan keluarnya mani. Pendapat ini

diperpegangi oleh H{asan al-Bas}ri>. Ketiga, mencukupkan terjadinya akad nikah yang

sah tanpa syarat harus melakukan jimak. Pendapat ini dikemukakan oleh Sa‘i>d ibn

al-Musayyab.47 Ketiga pandangan tersebut berpengaruh pada ketetapan hukum

berkenaan dengan boleh tidaknya suami pertama menikahi kembali isterinya yang

sudah dinikahi dan dicerai oleh suami kedua.

Kata ‘al-‘asi>l’ juga bermakna satu perbuatan. Artinya, satu kali jimak sudah

cukup untuk menjadikan isteri yang dicerai oleh suami kedua halal bagi suami

pertama. Sebagian lain berpandangan bahwa jimak yang dilakukan saat isteri sedang

tidur atau tidak sadar maka tidak dapat menghalalkannya untuk suami pertama. Hal

ini dikarenakan isteri tidak merasakan nikmatnya hubungan tersebut. Bunyi hadis

tersebut mensyaratkan kedua pasangan merasakan nikmatnya jimak.48

Berdasarkan penafsiran ayat dan makna hadis di atas menunjukkan adanya

hubungan antara ayat dan hadis dimana hadis berfungsi menjelaskan makna ayat.

Makna kata nikah yang masih bersifat global diperinci dan dipertegas maknanya

oleh hadis dengan arti jimak. Dengan demikian, hadis tersebut memiliki relevansi

yang kuat dalam kerangka menjelaskan makna ayat.

H. Talak dan Iddah

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan termasuk kategori hadis Nabawi.

Hadis tersebut diriwayatkan oleh semua mukharrij kutub al-tis‘ah namun mereka

menempatkannya dalam kitab al-T{ala>q. Al-Bukha>ri>, di samping menempatkannya

47Al-Muba>rakfu>ri>, op. cit., juz 4, h. 261-262.
48‘Iya>d} ibn Mu>sa> ibn ‘Iya>d}, Ikma>l al-Mu‘lim bi Fawa>’id Muslim, ditah}qi>q oleh Yah}ya>

Isma>‘i>l, juz 4 (Da>r al-Wafa>, 1998 M/1419 H), h. 606-607.
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dalam kitab al-T{ala>q, ia juga menyebutkan hadis tersebut dalam kitab al-Tafsi>r.

Hadis tersebut terkait kasus Ibn ‘Umar yang mentalak isterinya pada saat haid.

Talak yang sesuai dengan tuntunan Allah dalam Alquran menurut Nabi saw. adalah

talak yang dilakukan pada saat isteri dalam keadaan suci. Meski hadis tersebut tidak

secara eksplisit menyebutkan ayat dan hanya ‘Qa>la Alla>h ‘Azza wa Jalla’, namun

barangkali yang dimaksud Nabi saw. adalah Q.S. al-T{ala>q/65: 1.

Al-T{abari> mengutip hadis 12 dalam rangka menafsirkan bagian dari Q.S. al-

T{ala>q/65: 1, yang menyatakan:

ِِنَّ َوَأْحُصوا اْلِعدَّة …يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإَذا طَلَّْقُتُم النَِّساَء َفطَلُِّقوُهنَّ ِلِعدَّ

Terjemahannya:

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isteri-isterimu maka hendaklah kamu
ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang
wajar) dan hitunglah waktu iddah …49

Menurut al-T{abari>, makna kata ‘ َِِّن ’ِلِعدَّ berarti ‘ َِّلُطْهرِِهن’ atau masa sucinya.

Sehingga makna ayat di atas berarti: ‘Apabila kalian mentalak isteri-isteri kalian

maka talaklah mereka ketika berada dalam masa sucinya di mana dapat dihitung

masa iddahnya yakni masa suci yang tidak boleh dijimak sebelumnya. Dan janganlah

kalian mentalak mereka dalam keadaan haid yang tidak dapat dihitung masa

iddahnya dari masa sucinya’.50

Ayat di atas, menurut Wahbah Zuh}aili>, menjadi dasar haramnya talak yang

dilakukan pada saat isteri sedang haid. Ulama membagi talak menjadi tiga macam,

yakni: (1) talak sunnah; (2) talak bid’ah; dan (3) talak yang bukan sunnah dan bukan

pula bid’ah. Talak sunnah adalah talak yang dilakukan pada masa suci atau pada

49Departemen Agama RI, op. cit., h. 559.
50Al-T{abari>, op. cit., juz 23, h. 22.
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masa hamil yang jelas kehamilannya. Talak bid’ah adalah talak yang dilakukan pada

masa haid atau masa suci namun telah dijimak. Adapun khuluk pada masa haid,

menurut kebanyakan ulama, tidaklah diharamkan. Sedang talak yang bukan sunnah

namun bukan pula bid’ah adalah talak yang dilakukan kepada isteri yang masih kecil

atau yang sudah menopause atau isteri yang belum dijimak sama sekali.51 Ibn ‘Abba>s

membagi talak kepada empat macam, yakni: dua talak yang diharamkan dan dua

talak yang dihalalkan. Dua jenis talak yang dihalalkan adalah talak yang dilakukan

pada masa suci tanpa dijimak dan talak pada masa hamil yang jelas kehamilannya.

Sedang jenis talak yang diharamkan adalah talak pada masa haid atau pada masa

suci namun dijimak sehingga tidak tahu apakah isteri akan mengandung atau tidak.52

Menurut Abu> Ish}a>q al-Naisabu>ri>, para mufassir berselisih pendapat mengenai

subjek turunnya ayat. Ada yang menyatakan bahwa ayat tersebut turun terkait

dengan Nabi saw. yang mentalak H{afs}ah. Sebagian menyatakan terkait dengan Ibn

‘Umar yang mentalak isterinya pada saat haid. Riwayat mengenai Ibn ‘Umar ini

yang secara khusus dibahas pada hadis 12. Yang lain menyatakan terkait dengan

‘Abdulla>h ibn ‘Amr ibn al-‘As}, ‘Amr ibn Sa‘i>d ibn al-‘As} dan lainnya yang merujuk

dan mentalak isterinya tanpa adanya iddah.53

Ketika menjelaskan hadis terkait Ibn ‘Umar, al-Muba>rakfu>ri> mengatakan

bahwa perintah untuk merujuk kembali isteri yang ditalak saat haid menunjukkan

bahwa perbuatan tersebut diharamkan. Hal ini berdasarkan kebiasaan Nabi saw.

51Wahbah ibn Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi>r al-Muni>r fi> al-‘Aqi>dah wa al-Syari>‘ah wa al-
Manhaj, juz 28 (Cet. II; Damaskus: Da>r al-Fikr al-Mu‘a>s}ir, 1418), h. 266.

52Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 18, h. 151.
53Abu> Ish}a>q Ah}mad ibn Ibra>hi>m al-S|a‘labi> al-Naisa>bu>ri>, al-Kasyf wa al-Baya>n ‘an Tafsi>r al-

Qur’a>n, juz 9 (Beiru>t: Da>r Ih}ya> al-Tura>s\ al-‘Arabi>, 1422 H), h. 332. Lihat, al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 18,
h. 149.
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yang tidak akan marah kecuali pada sesuatu yang diharamkan. Ulama berselisih

pendapat mengenai hukum perintah Nabi saw. tersebut. Ma>lik dan Ah}mad

menyatakan wajib merujuk isteri yang ditalak saat haid. Sedang jumhur ulama

berpandangan hukumnya mustah}ab (lebih disukai).

Abu> H{ani>fah membagi talak kepada tiga, yakni: (1) hasan; (2) ah}san; dan (3)

bid’ah. Talak hasan adalah talak yang dilakukan kepada isteri yang telah digauli tiga

kali talak dengan tiga kali suci. Talak ah}san adalah talak kepada isteri yang telah

pernah digauli dengan talak satu pada saat suci dan tidak dijimak hingga selesai

masa iddahnya. Talak bid’ah adalah talak tiga dengan satu pembicaraan atau talak

tiga dalam satu masa suci. Talak ini tetap berlaku dan pelakunya dihukumi

maksiat.54

Sebagian lain membagi talak menjadi lima macam berdasarkan kategori

pembagian hukum fikih, yakni: haram, makruh, wajib, sunah dan boleh. Talak yang

diharamkan adalah talak bid’ah dengan beragam macamnya. Talak makruh adalah

talak yang dilakukan tanpa sebab dalam keadaan hubungan yang baik. Talak wajib

adalah talak akibat perselisihan suami isteri yang telah diputuskan oleh dua orang

hakim. Talak sunah adalah talak dikarenakan isteri yang tidak penyayang. Talak

yang boleh adalah talak dikarenakan suami tidak lagi menginginkan isterinya dan

tidak mau lagi menanggung penghidupan isterinya karena tidak mendapatkan

nikmatnya berhubungan.

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa talak yang sesuai dengan

sunnah adalah talak yang dilakukan pada saat isteri sedang suci atau hamil sehingga

ia dapat menjalani masa iddahnya. Hadis tersebut sejalan dengan ketentuan Alquran

54Al-Muba>rakfu>ri>, op. cit., juz 3, h. 258.
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dan penjelasan para mufassir tentang makna ayat ‘li ‘iddatihinna’ yang berarti pada

masa isteri dapat menjalani masa iddahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa hadis tersebut relevan digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-

T{ala>q/65: 1.

I. Talak Dalam Keadaan Hamil

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis Nabawi.

Selain al-T{abari>, hadis tersebut juga diriwayatkan oleh enam mukharrij lainnya,

yakni: Muslim, Abu> Da>ud, al-Nasa>’i>, Ma>lik, al-Da>rimi> dan Ah}mad ibn H{anbal.

Mereka menempatkan hadis tersebut dalam kitab al-T{ala>q atau al-Nika>h}. Kandungan

hadis merupakan jawaban atas kasus yang terjadi pada Fa>t}imah binti Qais yang telah

ditalak tiga suaminya Abu> ‘Amr al-Makhzumi> dan menuntut nafkah serta tempat

tinggal.

Hadis tersebut digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-T{ala>q/65: 6,

yang berbunyi:

فَأَْنِفُقوا َعَلْيِهنَّ َأْسِكُنوُهنَّ ِمْن َحْيُث َسَكْنُتْم ِمْن ُوْجدُِكْم َوال ُتضآرُّوُهنَّ لُِتَضيـُِّقوا َعَلْيِهنَّ َوِإْن ُكنَّ أُوالِت َمحْلٍ 
َنُكْم ِمبَْعُروٍف َوِإْن تَعاَسْرُمتْ َفَستُـْرِضُع َلُه أُْخرىَحىتَّ َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ فَِإْن أَْرَضْعَن َلُكْم َفآتُوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوْأَمتِرُ  وا بـَيـْ

Terjemahannya:

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk
menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq)
itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka
bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka
berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu
(segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka
perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.55

55Departemen Agama RI, op. cit., h. 560.
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Menurut riwayat dari Ma>lik, makna ‘askinu>hunna’ berarti membiarkan isteri

yang ditalak tinggal di rumah sedang suami keluar darinya. Sekiranya ia tetap

bersamanya maka tidak ada perintah untuk menempatkannya di rumah. Menurutnya,

ayat tersebut terkait isteri yang ditalak bain yang tidak dapat dirujuk dan tidak juga

sedang hamil maka baginya tempat tinggal namun tidak berhak atas nafkah dan

pakaian. Adapun isteri yang hamil maka ia tetap berhak atas nafkah, pakaian dan

tempat tinggal hingga selesai masa iddahnya. Adapun isteri yang tidak ditalak bain

maka ia masih tetap menjadi isterinya, saling mewarisi, tidak boleh keluar rumah

tanpa izin suami selama masa iddahnya dan tidak diperintahkan untuk memberikan

mereka tempat tinggal karena hal tersebut sebuah kemestian bagi isteri termasuk

nafkah dan pakaian baik ia hamil maupun tidak hamil. Karenanya, perintah

menempatkan isteri tersebut dikhususkan untuk isteri yang ditalak bain. Ibn ‘Arabi>

mengatakan bahwa ketika Allah menyebutkan kata ‘sukna>’ atau tempat tinggal

maka ia bersifat umum untuk semua isteri yang ditalak. Namun ketika menyebutkan

kata ‘nafkah’ maka ia dikaitkan dengan keadaan isteri yang hamil. Dengan ini

menunjukkan bahwa isteri yang ditalak bain tidak berhak atas nafkah.56

Qa>d}i ‘Iya>d}, al-Qurt}ubi> dan lainnya menyebutkan adanya tiga pendapat para

ulama terkait hak nafkah dan tempat tinggal bagi isteri yang ditalak bain. Pertama,

isteri berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah. Pendapat tersebut merupakan

pandangan Abu> H{ani>fah yang juga disandarkan pada pendapat ‘Umar. Kedua, isteri

tidak berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Pendapat tersebut disandarkan pada

Ah}mad ibn H{anbal dan Ibn ‘Abba>s. Ketiga, isteri berhak atas tempat tinggal namun

56Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 21, h. 52-53.
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tidak pada nafkah. Ini adalah pendapat Ma>lik.57 Pendapat ini didasarkan pada bunyi

ayat ‘askinu>hunna min h}ais\u sakantum min wujdikum’, yang menurut Ma>lik, tempat

tinggal tersebut bersifat mutlak bagi semua isteri yang ditalak, sedang nafkah

dikhususkan bagi mereka yang hamil. Disamping itu, terdapat ayat yang melarang

suami mengeluarkan isteri yang ditalak dari rumahnya dan dipahami sebagai hak

isteri mendapatkan tempat tinggal.58 Ayat terdapat dalam Q.S. al-T{ala>q/65: 1, yang

berbunyi:

…َال ُختْرُِجْوُهنَّ ِمْن بـُيُـْوِِنَّ َوَال َخيُْرْجَن ِإالَّ أَْن يَْأِتْنيَ بَِفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنةٍ …

Terjemahannya:

…Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka
(diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang…59

Al-T{abari> berpandangan bahwa nafkah hanya diberikan pada isteri yang

ditalak ba>in sedang ia dalam keadaan hamil. Apabila ia tidak hamil maka tidak

berhak mendapatkan nafkah. Menurutnya, hal ini didasarkan pada ayat yang

menyebut secara khusus hak nafkah pada isteri hamil (wa inkunna u>la>t h}amlin

fa’anfiqu> ‘alaihinna/jika para isteri tersebut dalam keadaan hamil maka berilah

mereka nafkahnya). Sekiranya antara kedua kondisi perempuan tersebut sama-sama

berhak mendapatkan nafkah tentunya tidak perlu disebutkan secara khusus dalam

Alquran perintah memberikan nafkah pada isteri yang hamil.60

57‘Al-Yah}s}abi>, op. cit., juz 5, h. 53. Lihat, al-Qurtubi, op. cit., juz 21, h. 53.
58Abu> Bakar ibn al-‘Arabi> al-Ma‘a>firi>, Kita>b al-Qabas Fi> Syarh} Muwat}t}a’ Ma>lik ibn Anas,

ditah}qi>q oleh Muh}ammad ‘Abd Alla>h Walad Kari>m, juz 2 (Beiru>t: Da>r al-Garb al-Isla>mi>, 1992), h.
752. Lihat, Abu> al-Wali>d Sulaima>n ibn Khalaf ibn Sa‘ad ibn Ayyu>b al-Ba>ji>, al-Muntaqa> Syarh}
Muwat}t}a Ma>lik, ditah}qi>q oleh Muh}ammad ‘Abd al-Qa>dir Ah}mad ‘At}a>, juz 5 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-
‘Ilmiyyah, 1999/1420), h. 391.

59Departemen Agama RI, op. cit., h. 559.
60Al-T{abari>, op. cit., juz 23, h. 64.
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Menurut Abu> H{ani>fah, makna ayat ‘wa la> tud}a>rruhunna’ (janganlah kalian

menyusahkan mereka) berkenaan dengan nafkah sehingga bermakna ‘meniadakan

nafkah merupakan bentuk penyusahan yang paling besar’. Menurutnya, karena isteri

selama iddahnya berhak atas tempat tinggal maka ia juga berhak atas nafkah.61

Meski terdapat perbedaan pendapat dalam menafsirkan makna ayat di atas,

namun perbedaan tersebut tidak keluar dari masalah hak isteri yang ditalak suami.

Persoalan pertama terkait bentuk talak apakah  talak bain atau talak raj’i dan kedua,

berkenaan dengan apakah berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal bagi isteri

yang ditalak bain. Adapun hadis yang diriwayatkan Fa>t}imah binti Qais di mana ia

diputuskan Nabi saw. untuk tidak mendapatkan nafkah dari suaminya setelah ditalak

bain digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan ayat tersebut. Hadis tersebut menjadi

penegas bagi ayat bahwa hanya isteri yang hamil yang berhak mendapatkan nafkah

suami apabila ia ditalak bain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis

tersebut relevan dalam menafsirkan ayat.

J. Hak Atas Mahar

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis Nabawi.

Para mukharrij, seperti, Muslim, al-Nasa>’i>, Abu> Da>ud dan al-Da>rimi> yang

meriwayatkan hadis tersebut menempatkannya  dalam  kitab   al-Nika>h}   dan  al-

Rada}>’.  Namun  demikian,   hadis tersebut terkait erat dengan sebab turunnya Q.S.

al-Nisa>’/4: 24.62

61Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 21, h. 54.
62Abu> al-H{asan ‘Ali> ibn Ah}mad al-Wa>h}idi> al-Naisabu>ri>, Asba>b al-Nuzu>l, ditah}qi>q oleh ‘Is}a>m

ibn ‘Abd al-Muh}sin al-H{ami>da>n (Cet. II; Saudi: Da>r al-Is}la>h}, 1992/1412), h. 148. Lihat, Jala>l al-Di>n
Abu> ‘Abd al-Rah}ma>n al-Suyu>t}i>, Luba>b al-Nuqu>l fi Asba>b al-Nuzu>l (Beiru>t: Muassasah al-Kutub al-
S|aqa>fiyah, 2002/1422), h. 74.
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Hadis tersebut digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan potongan ayat yang

terdapat dalam Q.S. al-Nisa>’/4: 24, yang berbunyi:

اِهللا َعَلْيُكمْ َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النََّساِء ِإالَّ َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم ِكَتاَب 
Terjemahannya:

Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-
budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai
ketetapan-Nya atas kamu.

Ayat tersebut menjelaskan tentang haramnya menikahi wanita yang telah

bersuami sebagaimana diharamkan menikahi tiga belas macam wanita yang

dikelompokkan dalam tiga sebab, yakni: Pertama, karena sebab nasab; kedua, karena

sebab sesusuan; dan ketiga, karena sebab pernikahan. Rincian mengenai mereka itu

disebutkan pada ayat sebelumnya yakni, Q.S. al-Nisa>’/4: 23. Setelah menyebutkan

dengan jelas mereka yang haram dinikahi, pada ayat selanjutnya Alquran juga

menegaskan bahwa wanita yang telah bersuami juga haram untuk dinikahi.

Kata ‘al-muh}s}ana>t’ pada ayat di atas sering diartikan dengan wanita yang

telah bersuami. Kata tersebut merupakan bentuk jamak, dimana bentuk tunggalnya

adalah ‘al-muh}s}anah’. Menurut al-Qurt}ubi>, kata benda ‘al-muh}s}an’ adalah ‘al-

tah}as}s}un’ yang berarti ‘al-tamannu’ (mencegah dan menjaga). Kata tersebut bisa

berarti ‘al-‘afi>fah’ (wanita yang menjaga kesucian diri) karena ia menjaga dirinya

dari kebinasaan. Sedang yang dimaksud kata ‘al-muh}s}anah’ pada ayat tersebut,

menurutnya, adalah wanita yang telah bersuami.63 Lebih jauh, al-T{abari> menyebut

secara rinci apa makna kata tersebut dengan berlandaskan pada riwayat. Mereka

adalah: 1. Wanita yang telah bersuami selain tawanan (z\awa>t al-azwa>j gair al-

masbiyya<t minhunna); 2. Wanita yang telah bersuami secara umum; 3. Wanita yang

63Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 6, h. 198.
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menjaga kesuciannya (al-‘afa>if ); 4. Wanita yang menjaga kesuciannya dari kaum

muslim dan ahli kitab; 5. Wanita ahli kitab; 6. Wanita merdeka; 7. Wanita yang

menjaga kesuciannya sekaligus telah bersuami; dan 8. Wanita yang ikut berhijrah

bersama Rasulullah.64 Dalam Alquran, menurut al-Mara>gi>, makna kata tersebut

mencakup empat macam wanita, yakni: 1. Wanita bersuami, sebagaimana disebut

ayat di atas; 2. Wanita yang menjaga kehormatannya (al-‘iffah); 3. Wanita merdeka;

dan 4. Wanita muslim.65 Semua makna yang terkandung dalam kata ‘al-mah}s}anah’

dan terdapat dalam Alquran, sebagaimana disebutkan al-Mara>gi>, telah disebutkan al-

T{abari> dalam tafsirnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa apa yang disebut

al-T{abari> mengenai makna ‘al-muh}s}anah’ di atas nampaknya cukup mewakili semua

makna yang dikemukakan oleh para mufassir.

Menurut al-T{abari>, semua wanita yang termuat dalam makna kata al-muh}s}an

tersebut haram dinikahi kecuali budak yang dimiliki dengan cara membeli atau

menikahinya. Termasuk yang boleh dinikahi adalah wanita yang ditawan karena

peperangan yang berasal dari ahli kitab meski mereka telah bersuami.66 Namun

menurut al-Zuh}aili>, hukum bolehnya menikahi tawanan wanita yang telah bersuami

hanya ada pada masa lalu dan bukan perang penjajahan dan pemerdekaan seperti

masa sekarang. Pada masa itu, ia boleh menggaulinya dan termasuk harta rampasan

perang apabila pemimpin telah menetapkan bagian baginya dengan syarat ia telah

selesai masa iddahnya.67 Dengan ini, al-Zuh}aili> nampaknya memisahkan antara

64Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 562-574.
65Ah}mad Mus}t}afa> al-Mara>gi>, Tafsi>r al-Mara>gi >, juz 5 (Mesir: Mus}t}afa> al-Ba>bi> al-H{alibi>, t.th.),

h. 5-6.
66Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 576.
67Wahbah ibn Mus}t}afa> al-Zuh}aili>, al-Tafsi>r al-Wasi>t li> al-Zuh}aili >, juz 1 (Beiru>t: Da>r al-Fikr,

1422 H), h. 304.
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peperangan yang terjadi pada masa Nabi saw. dengan masa sekarang. Hal ini

disebabkan adanya perbedaan dalam tujuan dan maksud peperangan. Pada masa itu,

peperangan terjadi dalam rangka membela dan memperjuangkan agama. Sedang

peperangan masa sekarang lebih berorientasi pada ekonomi dan penjajahan.

Karenanya, ketentuan tentang tawanan wanita di atas juga tidak berlaku.

Sebagian mufassir mengemukakan alasan mengapa tawanan wanita meski ia

telah bersuami boleh dinikahi. Menurut al-Mara>gi>, wanita yang ditawan dalam

peperangan tersebut, mereka tidak akan kembali kepada suaminya karenanya

terputus ikatan nikahnya dan mereka menjadi halal bagi yang lain. Lazimnya

peperangan, sebagian suami mereka terbunuh dan yang lain lari dan tidak mungkin

mendatangi wilayah muslim. Karenanya adalah wajib menjamin nafkah para

tawanan wanita tersebut agar mencegah mereka dari maksiat. Demi kemaslahatan

mereka dan masyarakat maka setiap orang atau beberapa orang dari mereka ada

orang yang menanggung yang mencegahnya dari mencari nafkah dan merupakan

sesuatu yang sulit bagi wanita. Islam tidak mengharuskan untuk menawan wanita

atau mengharamkannya. Hal tersebut tergantung situasi yang paling maslahat.68

Berdasarkan pandangan tersebut, tujuan diperbolehkan menikahi tawanan wanita

yang telah bersuami adalah agar mereka mendapatkan rasa aman dan terjamin

kehidupannya. Sebelumnya, mereka berada di bawah lindungan dan jaminan

suaminya namun setelah menjadi tawanan dan terpisah dari suami mereka tidak lagi

memiliki perlindungan. Pernikahan tersebut dilakukan dalam rangka pengalihan hak

pemberian perlindungan terhadap wanita.

68Al-Mara>gi>, loc. cit.
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Berbeda halnya dengan budak wanita, al-T{abari> berpandangan bahwa

pemiliknya tetap tidak boleh menikahinya kecuali setelah ditalak oleh suaminya atau

meninggal dan telah selesai masa iddahnya. Pembelian tuannya atas budak wanita

tersebut tidak menjadikannya berpisah dari suaminya sehingga halal bagi

pembelinya (tuan). Hal ini didasarkan pada riwayat dari Rasulullah memberikan

pilihan kepada Bari>rah saat dimerdekakan oleh ‘A<isyah antara tetap bersama

suaminya yang telah dinikahkan tuannya pada saat menjadi budak atau pisah (cerai).

Nabi saw. tidak menjadikan pemerdekaan tersebut sebagai talak. Jika perbuatan

tersebut dianggap talak maka Nabi saw. tidak akan memberikan padanya pilihan.

Dengan ini juga menunjukkan bahwa akad nikahnya dengan suami masih tetap

berlaku meski ia dibeli dan dimerdekakan.69 Selain itu, menurutnya, apabila

tawanan wanita tersebut penganut berhala maka ia belum boleh digauli hingga

memeluk Islam. Dengan Islamnya, maka hal itu memisahkannya dari suaminya.70

Sebagian lain berpandangan bahwa menjual budak wanita berarti

mentalaknya dari suaminya. Pendapat ini didasarkan pada riwayat Ibn ‘Abba>s yang

menyebutkan enam sebab tertalaknya budak wanita, yakni: dijual, dibebaskan

(‘itqu), diberikan, dilepaskan (bara>’ah), ditalak oleh suaminya.71 Terkait wanita

tawanan perang, Imam Sya>fi‘i> berkata menyatakan bahwa tawanan itu dapat

memutus perlindungan (ikatan pernikahan). Hal tersebut diperkuat dengan hadis di

atas terkait peristiwa peperangan yang terjadi di Aut}a>s.72

69Al-T{abari>, loc. cit.
70Ibid, h. 578.
71Ibn Kas\i>r, op. cit., juz 3, h. 426.
72Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 6, h. 200.
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Adapun iddahnya wanita tawanan tersebut, para ulama berbeda pendapat. Al-

H{asan al-Bas}ri> berpandangan bahwa iddahnya adalah satu kali haid. Hal ini

didasarkan pada hadis riwayat Abu> Sa‘i>d al-Khudri> terkait tawanan wanita Aut}a>s.

Sedang al-H{asan ibn S}a>lih} berpandangan bahwa iddahnya dua kali haid apabila ia

memiliki suami di medan perang tersebut. Sedang mayoritas ulama menganggap

iddahnya mereka yang ada suaminya atau tidak sama saja yakni satu kali haid.73

Menurut Qa>di ‘Iya>d}, seorang wanita yang ditawan dalam medan peperangan

maka terputus ikatan nikahnya baik ditawan bersama suami maupun terpisah. Ma>lik

berpendapat bahwa jika suami isteri ditawan bersama-sama dan suaminya masih

hidup maka ikatan nikahnya tetap berlaku. Namun menurut pendapat yang dikenal,

kepemilikan suami atas isteri yang ditawan baik ditawan terpisah atau secara

bersama menjadi hilang. Karena tidak mungkin ada dua pemilik dalam satu benda.74

Dalam hal tawanan kafir yang telah menikah, al-Saha>ranfu>ri> membedakan

status pernikahannya pada tiga macam berdasarkan kondisi para tawanan tersebut.

Pertama, apabila suami isteri tertawan secara bersama-sama maka status

pernikahannya tidak difasakh. Hal ini diperpegangi oleh Abu> H{ani>fah dan al-Auza>’i>,

sedang al-Sya>fi‘i>, al-S|auri> dan al-Lais\ tetap difasakh. Kedua, apabila yang ditawan

hanya wanitanya saja maka ia difasakh dari suaminya. Pendapat ini disepakati oleh

para ulama berdasarkan ayat di atas. Ketiga, apabila yang ditawan suami seorang

maka ia tidak difasakh. Sedang Abu> H{ani>fah dan Abu> al-Khat}t}a>b ia tetap difasakh.75

73Ibid, h. 201.
74Al-Yah}s}abi>, op. cit., juz 4, h. 645.
75Khali>l Ah}mad al-Saha>ranfu>ri>, Baz\l al-Majhu>d fi> H{alli Abu> Da>ud, dita‘li>q oleh Muh}ammad

Zakariya> ibn Yah}ya> al-Kandahlawi>, juz 10 (Beiru>t: Da>r al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 199.
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Hadis tersebut juga menjadi dalil bahwa seseorang diharamkan menggauli wanita

tawanan selama masa hamilnya hingga ia melahirkan.76

Sebagaimana para mufassir, al-Nawawi> menyatakan bahwa tawanan wanita

yang telah bersuami boleh dinikahi apabila telah selesai masa iddahnya baik dengan

melahirkan apabila ia hamil atau satu kali haid. Status tawanan tersebut

menyebabkannya difasakh dari suami. Namun demikian, mazhab al-Sya>fi‘i>

berpandangan bahwa wanita penyembah berhala dan kaum kafir yang tidak memiliki

kitab tidak boleh dinikahi hingga ia berislam.77

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa Alquran membolehkan

wanita tawanan yang telah bersuami untuk dinikahi atau digauli oleh pemiliknya.

Kebolehan pernikahan tersebut diperkuat oleh hadis yang membolehkan kaum

muslim menikahi para tawanan wanita Aut}as. Kebolehan tersebut disebabkan tidak

adanya perlindungan dan jaminan kehidupan bagi perempuan tawanan yang terpisah

dari suaminya sehingga pernikahan menjadikannya lebih terjamin. Konteks hadis

yang berbicara tentang hukum menikahi tawanan wanita yang bersuami sejalan

dengan kandungan Alquran. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa hadis

tersebut relevan dalam menafsirkan ayat.

K. Hak Immaterial (Mendapatkan Keadilan)

Hadis ini berkualitas sahih li gairih dan termasuk kategori hadis Nabawi.

Dalam kitab S{ah}i>h}nya, Muslim menempatkannya dalam kitab al-Tafsi>r, sedang al-

Bukha>ri>, di samping menempatkannya dalam al-Nika>h}, al-Was}a>ya> dan lainnya, ia

juga memuatnya dalam kitab al-Tafsi>r. Hadis tersebut merupakan tafsir ‘A<isyah atas

76Ibid, h. 203.
77Al-Nawawi>, S{ah}i>h} Muslim bi Syarh} al-Nawawi>, juz 10 (Mesir: al-Mis}riyyah, 1929 M/1347

H), h. 35.
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Q.S. al-Nisa>’/4: 3. Dalam hal ini, ulama memahami penafsiran ‘A<isyah sebagai hadis

karena sangat memungkinkan bahwa pemahaman tersebut ia terima dari Nabi saw.

Hadis ini dikutip al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-Nisa>’/4: 3. Ayat

menjadi dasar hukum diperbolehkannya poligami dalam Islam dan berlaku adil

dalam memberikan mahar kepada anak yatim. Ayat tersebut berbunyi:

ِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسُطوا ِيف اْلَيَتاَمى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع فَ 
فـََواِحَدًة أَْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلوا

Terjemahannya:
Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)
perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau
budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada
tidak berbuat aniaya.78

Lawan bicara (al-mukha>t}ab) yang diseru untuk berlaku adil pada ayat di atas

adalah mereka para wali anak yatim. Ada tradisi yang berkembang pada masyarakat

Arab Jahiliah yang menjadi wali anak yatim yakni apabila anak tersebut cantik atau

memiliki harta warisan yang banyak mereka lantas menjadikannya sebagai isteri.

Namun mahar yang diberikan untuk mereka lebih sedikit bila di banding dengan

mahar untuk wanita pada umumnya. Ayat tersebut mengingatkan kepada para wali

untuk dapat berlaku adil terhadap anak yatim dalam hal pemberian mahar. Apabila

mereka tidak sanggup maka diperintahkan untuk menikahi dengan yang lain.

Pernikahan dengan wanita selain anak yatim diperbolehkan dengan jumlah maksimal

empat orang dengan catatan dapat memperlakukan para isterinya secara adil pula.

Menurut al-T{abari>, tafsir ayat tersebut adalah:

78Departemen Agama RI, op. cit., h. 78.
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‘Wahai para wali anak yatim, jika kalian kuatir untuk tidak dapat berlaku adil
dalam pemberian mahar dan memberikan sejumlah mahar sebagaimana yang
diberikan pada wanita lainnya maka janganlah kalian nikahi mereka. Dan
nikahilah wanita lain yang telah Allah halalkan bagi kalian dari satu hingga
empat orang. Namun jika pernikahan lebih dari satu orang membuat kalian
juga tidak dapat berlaku adil maka nikahilah seorang saja atau budak yang
kalian miliki’.79

Di samping makna tersebut, makna lainnya adalah larangan menikahi

perempuan lebih dari empat karena kuatir dapat merusak dan menghabiskan harta

anak yatim yang ada di bawah kekuasaan para wali. Sebab, orang Quraish pada masa

itu biasa menikahi antara 10 orang wanita. Jika kehabisan harta, mereka akan

mengambil harta anak yatim yang berada di bawah pengasuhannya baik untuk

nafkah maupun nikah. Ayat tersebut melarang perbuatan demikian.80

Makna lainnya adalah kuatir untuk tidak dapat berlaku adil terhadap isteri

sebagaimana kuatir tidak dapat adil terhadap anak yatim maka janganlah menikah di

luar batas satu hingga empat. Namun jika tetap kuatir untuk tidak dapat berlaku adil

apabila menikah lebih dari satu orang maka menikahlah dengan satu orang saja atau

hamba sahaya.81 Yang lain memahami dengan kekuatiran akan berzina. Sehingga

maknanya adalah ‘Sebagaimana kalian kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak

yatim maka mesti demikian pula terhadap wanita lainnya. Maka janganlah kalian

menikahi mereka kecuali tidak kuatir untuk dalam mengurus harta anak yatim maka

demikian pula hendaknya kalian kuatir melakukan zina dengan wanita lainnya. Dan

nikahilah wanita kalian yang baik-baik’.82 Sebagian memahaminya dengan

79Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 358.
80Ibid, h. 361.
81Ibid, h. 362.
82Ibid, h. 366.
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kekuatiran berlaku tidak adil terhadap anak yatim apabila dinikahi. Ayat tersebut

bermakna: ‘Jika kalian kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak yatim yang ada

dalam pengasuhanmu maka janganlah kalian nikahi mereka. Dan nikahilah wanita

lain yang halal bagi kalian.

Dari beragam pendapat tersebut, menurut al-T{abari> yang tepat adalah

pendapat yang menafsirkan: ‘Jika kalian kuatir untuk tidak dapat berlaku adil atas

anak yatim maka janganlah kalian nikahi mereka kecuali jika kalian tidak kuatir

untuk berlaku aniaya terhadap mereka dari satu hingga empat isteri. Namun jika

seorang isteri pun kalian dapat berlaku aniaya maka janganlah kalian nikahi ia dan

cukuplah dengan hamba sahaya yang kalian miliki karena kalian akan terbebas dari

berlaku aniaya.

Hal ini sesuai dengan konteks ayat sebelumnya yang melarang memakan

harta anak yatim tanpa hak dan mencampuradukkan hartanya dengan harta lainnya.

Allah mengajarkan mereka yang beriman untuk berhati-hati dalam hal anak yatim

demikian pula dalam hal urusan wanita selain mereka. Sebagaimana Allah

mengajarkan bagaimana menghindari aniaya terhadap harta anak yatim, Ia juga

mengajarkan bagaimana terhindar dari aniaya terhadap wanita. Seakan Allah

berkata: ‘Jika kalian merasa aman dari berbuat aniaya terhadap wanita yang telah ku

perbolehkan dan halalkan baik dua, tiga atau empat maka nikahilah mereka. Namun

sebaliknya, jika seorang wanita pun kalian tidak dapat menjauhkan diri dari berbuat

aniaya dan berlaku adil maka jangan kalian nikahi mereka tapi cukuplah hamba

sahaya karena dapat terhindar dari aniaya. Mereka adalah harta kalian yang tidak
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memiliki hak sebagaimana halnya wanita merdeka. Hal ini lebih selamat dan

terhindar dari dosa.83

Makna yang terkandung dalam hadis tersebut, menurut al-Saha>ranfu>ri,

bahwa kondisi anak yatim ada dua. Pertama, anak yatim yang kaya (dari warisan

orang tua) dan cantik, kedua, anak yatim miskin dan tidak cantik. Allah

memerintahkan kepada para wali, apabila anak yatim tersebut miskin dan tidak

cantik maka mereka membiarkannya (tidak mengawininya) maka sikap demikian

hendaknya juga berlaku jika mereka kaya dan cantik. Janganlah mereka dinikahi

kecuali dengan memberikan mahar yang sama dengan mahar wanita lainnya dan

jangan pula menguranginya.84

Kata ‘nuhu>’ (dilarang) pada hadis tersebut, menurut Ibn H{ajar, ditujukan

kepada para wali. Mereka dilarang menikahi anak yatim yang ia sukai karena

kecantikan dan kekayaannya sebagaimana halnya mereka tidak tertarik menikahi

anak yatim yang miskin dan tidak cantik. Hadis tersebut juga menganjurkan adanya

pemberian mahar standar bagi wali yang menikahinya. Hal tersebut boleh tidak

berlaku bagi selain anak yatim. Hadis tersebut juga mengandung isyarat bolehnya

menikahi anak yatim sebelum ia balig karena apabila ia sudah dewasa tidak lagi

disebut dengan anak yatim.85 Namun demikian, kebolehan menikahi anak yatim

sebelum balig, menurut pengikut al-Syafi’i, bertentangan dengan hadis yang

menyatakan ‘la> tankih} al-yati>mah h}atta> tusta’mar’ (jangan kalian menikahi anak

yatim sebelum diminta pendapatnya). Menurut mereka, anak yang belum balig tidak

mungkin diminta pendapatnya. Berdasarkan hal tersebut, menurut Ibn Hajar, hadis

83Ibid, h. 367.
84Al-Saha>ranfu>ri, op. cit., juz 10, h. 54.
85Ibn H{ajar, Fath} al-Ba>ri>, juz 8, h. 92.
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tersebut mengisyaratkan menunda menikahinya hingga ia dewasa agar bisa diminta

pendapatnya.86

Ada beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan pendapat para ulama

hadis berkenaan dengan makna hadis tersebut. Pertama, para wali dilarang menikahi

anak yatim yang berada di bawah perwaliannya, apabila ia kaya dan cantik, dengan

mahar kurang dari pemberian mahar pada umumnya. Mereka boleh menikahinya

selama tidak mengurangi pemberian maharnya. Perlakuan memberi mahar yang

sama antara anak yatim dan di luar mereka dapat disebut dengan berlaku adil.

Kedua, apabila para wali tidak dapat berlaku demikian maka mereka diperintahkan

untuk menikahi wanita lainnya. Ketiga, pernikahan tersebut dilakukan saat anak

yatim tersebut telah mencapai usia balig.

Penjelasan ulama hadis tersebut sejalan dengan pandangan para mufassir

tentang Q.S. al-Nisa>’/4 yang menyatakan keharusan para wali yang ingin menikahi

anak yatim yang berada di bawah perwaliannya untuk berlaku adil dalam hal

pemberian mahar. Apabila mereka tidak mampu untuk melakukan itu maka nikahi

wanita selain mereka.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut

relevan dalam menafsirkan ayat di atas.

L. Hak Untuk Mendapat Perlakuan Baik

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis Nabawi.

Selain al-T{abari>, hadis tersebut juga diriwayatkan Muslim, al-Tirmi>z\i>, Abu> Da>ud,

Ibn Ma>jah, al-Da>rimi> dan Ah}mad ibn H{anbal. Hadis tersebut memuat pesan Nabi

saw. tentang hak suami isteri pada saat Haji Wada’.

86Ibid, juz 9, h. 104.
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Hadis ini, secara umum, digunakan al-T{abari> dalam menjelaskan Q.S. al-

Nisa>’/4: 19 yang berbunyi:

َما آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أَْن يَْأِتَني يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا َال حيَِلُّ َلُكْم أَْن تَرِثُوا النَِّساَء َكْرًها َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعضِ 
رًا َكِثريً ِبَفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنٍة  اَوَعاِشُروُهنَّ بِاْلَمْعُروِف فَِإْن َكرِْهُتُموُهنَّ فـََعَسى أَْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوَجيَْعَل اللَُّه ِفيِه َخيـْ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah
dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka,
(maka bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal
Allah menjadikan kebaikan yang banyak padanya.87

Namun secara spesifik, hadis tersebut digunakan dalam rangka menafsirkan

kata ‘fa>hisyah mubayyinah’. Mengutip riwayat al-Baylama>ni>, al-T{abari> menyatakan

bahwa ayat di atas memuat dua konteks kasus yang berbeda. Satu potong ayat

memuat tradisi masa Jahiliah sedang potongan lainnya peristiwa masa Islam.

Potongan ayat yang menggambarkan tradisi masa Jahiliah berbunyi:

آَمُنوا َال حيَِلُّ َلُكْم أَْن َترِثُوا النَِّساَء َكْرًهايَا أَيـَُّها الَِّذينَ 
Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan
dengan jalan paksa.88

Sedang peristiwa yang terjadi pada masa Islam, tergambar pada potongan

selanjutnya89, yakni:

.َوَال تـَْعُضُلوُهنَّ لَِتْذَهُبوا بِبَـْعِض َما آتـَْيُتُموُهنَّ ِإالَّ أَْن يَْأِتَني بَِفاِحَشٍة ُمبَـيـَِّنة

Terjemahannya:

87Departemen Agama RI, op. cit., h. 81.
88Ibid.
89Al-T{abari>, op. cit., juz 6,  h. 529.
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Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali
sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka
melakukan perbuatan keji yang nyata.90

Potongan pertama ayat di atas menjelaskan larangan mewarisi isteri yang

ditinggal suaminya secara paksa atau menghalangi mereka untuk menikah kembali

dengan tujuan untuk mengambil mahar yang telah diberikan. Dalam tradisi

masyarakat Jahiliah, jika seorang isteri ditinggal mati suaminya maka anak tiri dan

keluarga dekat suami berhak mewarisi isteri yang ditinggalkan. Ia dapat

menikahinya atau jika ia tidak menginginkannya dapat melarangnya kawin dengan

suami lain hingga mati. Allah mengharamkan perbuatan tersebut termasuk menikahi

mantan isteri ayahnya atau melarang mereka untuk kawin lagi.91

Sedang potongan ayat kedua adalah larangan kepada para suami untuk

menyusahkan dan memudaratkan isteri sedang ia sendiri membencinya dan ingin

menceraikannya. Hal tersebut dilakukan agar isteri membayar tebusan kepada suami

dengan sebagian harta mahar yang telah ia berikan.92

Meski melarang perbuatan ‘al-‘ad}l’, ayat tersebut juga membolehkan suami

melakukannya dengan syarat isteri berbuat sesuatu yang ‘fa>h}isyah’ (kemungkaran).

Al-T{abari> mengemukakan dua pendapat ulama terkait makna ‘fa>h}isyah’ yakni zina

dan nusyu>z. Al-T{abari> sendiri memahaminya sebagai perbuatan buruk secara umum

seperti mencela dan menyakiti secara lisan, nusyu>z, zina dan lainnya. Ini sesuai

dengan bunyi ayat yang menunjukkan keumumannya. Pemahaman tersebut

diperkuat al-T{abari> dengan mengutip hadis dari Ja>bir.93

90Departemen Agama RI, loc. cit.
91Al-T{abari>, op. cit., juz 6, h. 521.
92Ibid, h. 531.
93Ibid, h. 532-535.
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Diantara bentuk ‘fa>h}isyah’ terberat bagi suami, menurut Ibn ‘At}iyyah

sebagaimana dikutip al-Qurt}ubi>, adalah zina. Meski demikian, bentuk lainnya seperti

nusyu>z, perkataan atau perbuatan yang menyakitkan suami atau lainnya,

membolehkan suami untuk mengambil kembali seluruh mahar yang ia berikan

dengan cara ‘al-‘ad}l’ (membuat isteri susah) sehingga isteri menuntut khuluk.94

Hadis yang digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan makna ‘fa>h}isyah’

berbicara tentang hak suami isteri dan tindakan yang dapat dilakukan suami

terhadap isteri yang tidak taat. Hadis tersebut merupakan bagian panjang dari pesan

Nabi saw. pada saat khutbah Wada’. Khusus hak suami isteri, dalam khutbahnya

Nabi saw. mengawali dengan ungkapan ‘ittaqu> Alla>h fi> al-nisa>’ (takutlah kalian

kepada Allah dalam hal wanita), yang dimaksud adalah hak-hak isteri. Sesudah  itu,

Nabi menguraikan hak suami dan isteri. Diantara hak suami adalah isteri tidak

memasukkan orang lain ke dalam rumahnya tanpa izin suami. Sedang hak isteri atas

suami adalah hak nafkah dan pakaian. Bagi isteri yang melanggar ketentuan tersebut

maka suami dapat memukulnya dengan pukulan yang tidak menciderai.

Sebelum turun ayat hijab, adalah hal yang lumrah dalam masyarakat Arab

apabila isteri mengizinkan orang lain tinggal di rumah suaminya. Tradisi tersebut

kemudian dilarang dan isteri tidak lagi boleh membiarkan orang lain masuk rumah

tanpa izin suami.

Kalimat ‘an la yu>ti’na furusyakum ah}ad takrahu>nah’, menurut al-Saha>ranfu>ri,

berarti tidak mengizinkan orang lain baik laki-laki maupun perempuan masuk rumah

suami tanpa seizinnya dan berbicara dengan isteri. Ungkapan ‘yu>t}i’na’ bukan berarti

jimak karena sanksi pezina adalah rajam dan bukan pukulan. Kalimat ‘d}arb gair

94Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 6, h. 157. Al-Sya’ra>wi>, op. cit., juz 4, h. 2080.
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mubarrih}’ berarti pukulan yang tidak menciderai dan tidak keras. Kata ‘rizq’ pada

hadis tersebut dipahami dengan makanan dan minum termasuk di dalamnya tempat

tinggal. Sedang kata ‘al-ma’ru>f’ dimaknai dengan ‘sesuai kemampuan suami baik ia

kaya maupun miskin’.95

Solusi yang ditawarkan hadis terhadap isteri yang tidak memenuhi hak

suaminya dengan cara memukul yang tidak melukai merupakan salah satu tawaran

solusi yang sama yang ditawarkan Alquran terhadap isteri yang nusyu>z. Alquran

menawarkan tiga tahapan tindakan yang dapat dilakukan suami apabila isteri

berlaku nusyu>z yakni memberi nasihat, pisah ranjang dan memukul. Sebagaimana

dijelaskan di atas, nusyuznya isteri merupakan salah satu bentuk dari makna

‘fa>h}isyah’. Karena alasan inilah al-T{abari> menggunakan hadis tersebut dalam

menafsirkan kandungan makna ‘fa>h}isyah’. Dengan demikian dapat disimpulkan

bahwa hadis tersebut relevan dalam menafsirkan ayat.

M. Petunjuk Istimta>‘ Secara Umum

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan termasuk kategori hadis Nabawi. Al-

Tirmi>z\i> memasukkannya dalam kitab Tafsi>r al-Qur’a>n Surah al-Baqarah. Dalam

hadis tersebut, Nabi saw. mengutip Q.S. al-Baqarah/2: 223, sebagai jawaban atas

pertanyaan seorang sahabiah berkenaan dengan gaya dan cara suami menggaulinya.

Hadis ini digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 223.

Ayat tersebut pada prinsipnya menjelaskan ketentuan dalam hubungan suami isteri

secara khusus dengan mengibaratkan isteri sebagai ladang bagi suami yang diberi

kebebasan untuk menanaminya. Ayat  tersebut terjemahannya berbunyi:

95Al-Saha>ranfu>ri, op. cit., juz 9, h. 190. Lihat, A<<<ba>di>, op. cit., juz 1, h. 898. Lihat, al-Ima>m
al-H{a>fiz} ibn al-‘Arabi> al-Ma>liki>, ‘A<ridah al-Ah}waz\i> bi Syarh} S{ah}i>h} al-Tirmiz\i>, juz 5 (Beiru>t: Da>r al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), h. 108. Lihat, al-Muba>rakfu>ri>, op. cit., juz 4, h. 326.
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ُموا ِألَ  نـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالُقوُه َوَبشِِّر اْلُمْؤِمِننيَ ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأىنَّ ِشْئُتْم َوَقدِّ
Terjemahannya:

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka
datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu
kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah
kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan
berilah kabar gembira orang-orang yang beriman96

Menurut al-T{abari>\, yang dimaksud dengan bunyi ayat: ‘nisa>ukum h}ars\

lakum’ berarti isteri-isteri kalian adalah tempat menanam benih anak kalian maka

datangilah ladang kalian itu dengan cara dan dari arah mana kalian suka. Dalam

penjelasan lain, ia menyatakan dari arah datang atau keluarnya anak.97

Para mufassir berbeda pendapat mengenai makna ‘anna> syi’tum’. Diantara

makna yang dikemukakan al-T{abari> adalah ‘kaifa’ atau bagaimana, ‘h}ais\u/ayyu

wajhin ah}babtum’ atau dari arah mana yang kalian suka, ‘mata>’ atau kapan saja

kalian suka, ‘aina wa h}ais\u’ dimana dan bagaimana saja kalian suka, ‘i’zilu>’ atau

melakukan ‘azal atau tidak sesuai keinginan kalian. Hadis yang tengah diteliti ini

digunakan dalam memperkuat argumen mereka yang menafsirkan kalimat ‘anna>

syi’tum’ dengan makna ‘kaifa’. Menurut mereka, ayat tersebut diturunkan untuk

membantah penolakan kaum Yahudi terhadap praktik menjimak isteri pada

kelaminnya melalui jalan belakang.98 Orang Yahudi berpandangan bahwa mereka

yang mendatangi isterinya melalui jalan belakang nanti anaknya akan juling. Masih

banyak pandangan negatif kaum Yahudi lainnya yang mencela praktik tersebut.

Sementara hal itu biasa dilakukan oleh muslim Muhajirin terhadap isteri mereka.

96Departemen Agama RI, op. cit., h.  36.
97Al-T{abari>, op. cit., juz 3, h. 745.
98Ibid, h. 755.
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Ayat dan hadis ini, menurut mereka, merupakan bantahan atas kepercayaan orang

Yahudi tersebut.

Makna yang tepat dari beragam makna tersebut, menurut al-T{abari>, adalah

mereka yang memakna dengan ‘min ayyi wajhin syi’tum’ atau dari sisi mana saja

kalian suka. Ia kemudian menguatkan argumennya dengan menjelaskan makna dari

kata ‘aina’, ‘kaifa’, ‘mata>’ dan lainnya. Sisi yang dimaksud adalah tempat jimak

atau kelamin wanita. Pandangan ini, menurutnya, menjadi dalil atas dilarangnya

menggauli isteri melalui duburnya karena ia bukan ladang suami.99

Al-Muba>rakfu>ri> memaknai kalimat ‘anna> syi’tum’ dengan makna ‘kaifa

syi’tum’ atau dengan gaya apapun yang kalian mau baik dengan berdiri, duduk,

berbaring atau dari belakang namun tetap di kelamin (farj) maka hal tersebut

dibolehkan dan tidak mendatangkan mudarat. Isteri ibarat ladang dan tempat

menanamnya adalah kelamin (farj/qubul). Dengan ini, ulama sepakat akan haramnya

menggauli isteri melalui dubur baik saat haid maupun suci yang didasarkan pada

hadis Nabi saw. Salah satu hadis tersebut berbunyi100:

َمْلُعْوٌن َمْن أََتى ِإْمرَأًَة ِىف ُدبُرَِها
Artinya:

Terlaknat orang yang menggauli isterinya lewat dubur

Penjelasan al-Muba>rakfu>ri tersebut berkenaan dengan makna hadis di mana

Nabi saw. membolehkan menggauli isteri dengan gaya dan posisi apapun nampaknya

sejalan dengan kandungan makna ayat sebagaimana dipahami ulama. Ayat tersebut,

menurut al-Tabari, membolehkan suami untuk menggauli isterinya dari arah mana

99Ibid, h. 761.
100Al-Muba>rakfu>ri>, op. cit., juz 8, h. 322.
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saja selama ditempatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut

relevan dalam menafsirkan ayat.

N. Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan

Hadis ini berkualitas hasan li gairih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Hadis tersebut terkait dengan ‘Umar ibn al-Khat}t}a>b dan Ka‘ab ibn Ma>lik

yang menggauli isterinya pada malam Ramadan. Hukum yang berlaku pada saat itu,

seseorang tidak boleh makan, minum dan menggauli isteri apabila sudah selesai

waktu salat Isya atau tertidur sebelum berbuka puasa hingga berbuka pada hari

berikutnya. Maka turunlah Q.S. al-Baqarah/2: 187, sebagai bentuk keringanan bagi

kaum muslim dengan membolehkan suami menggauli isterinya selama malam

Ramadan.

Hadis ini dan tiga hadis berikutnya, yakni hadis tentang Istimta>‘ Pada Malam

Ramadhan (Hadis Makna al-Khait} al-Abyad} dan al-Khait} al-Aswad), Istimta>‘ Pada

Malam Ramadhan (Hadis Makna Fajar), Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis

Minum Pada Saat Azan), digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2:

187. Masing-masing hadis menafsirkan bagian potongan tertentu dari ayat tersebut.

Karena merupakan bagian dari penjelasan satu ayat maka pembahasan relevansi kali

ini, empat hadis tersebut dibahas pada satu pembahasan. Untuk mengetahui lebih

jelasnya bunyi ayat serta posisi hadis dalam menafsirkannya, berikut adalah bunyi

ayat di maksud:

َلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَىل ِنَساِئُكْم ُهنَّ لَِباٌس َلُكْم َوأَنـُْتْم لَِباٌس َهلُنَّ َعِلَم اللَّهُ  أَنَُّكْم ُكْنُتْم َختَْتانُوَن ُأِحلَّ َلُكْم لَيـْ
َ َلُكُم اْخلَْيُط أَنـُْفَسُكْم فـََتاَب َعَلْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم فَاْآلَن بَاِشُروُهنَّ َوابـْتَـُغوا َما َكَتَب اللَّ  ُه َلُكْم وَُكُلوا َواْشرَبُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ

ُتْم َعاِكُفوَن ِيف اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّوا الصَِّياَم ِإَىل اللَّْيِل َوَال تـَُباِشُروُهنَّ َوأَنْـ 
ُ اللَُّه آيَاتِِه لِلنَّاِس َلَعلَُّهْم يـَتـَُّقونَ اللَِّه َفَال  تـَْقرَبُوَها َكَذِلَك يـُبَـنيِّ
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Terjemahannya:
Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-
isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi
mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu,
karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka
sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah
untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari
benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai
(datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu
beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu
mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada
manusia, supaya mereka bertakwa.101

Ayat di atas setidaknya memuat tiga persoalan terkait penafsirannya dengan

menggunakan hadis. Pertama, kebolehan makan, minum dan menggauli isteri pada

malam bulan Ramadan. Kedua, makna ‘al-khait} al-abyad}’ dan ‘al-khait} al-aswad’

dan ketiga, makna kata ‘fajar’. Dalam tafsirnya, al-T{abari> menggunakan sejumlah

hadis diketiga bahasan tersebut. Karena terdapat dalam satu ayat, pada kajian

relevansi ayat dengan hadis,  ketiga hadis tersebut dibahas dalam satu bahasan.

Bahasan pertama adalah potongan ayat ‘uh}illa lakum lailat al-s}iya>m al-rafas\

ila> nisa>ikum’ sampai pada ‘fa al-a>na ba>syiru>hunna wa ibtagu> ma> kataba Alla>h

lakum’. Kata uh}illa yang berarti dihalalkan menunjukkan bahwa sebelum ayat ini

turun perbuatan tersebut diharamkan dan kemudian dihapus hukumnya (dinaskh).102

Dalam sebuah riwayat al-Bukha>ri> dari al-Barra> dikatakan bahwa apabila datang

bulan Ramadan mereka tidak menggauli isteri selama sebulan penuh namun mereka

berkhianat atas dirinya. Maka turunlah ayat ‘alima Alla>h annakum kuntum

takhta>nu>na anfusakum’.103 Dari riwayat al-Barra> lainnya, menurut al-Muba>rakfuri>,

101Departemen Agama RI, op. cit., h. 30.
102Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 3, h. 186.
103Muh}ammad ibn Isma>’i>l al-Bukha>ri>, S{ah}i>h} al-Bukha>ri>, (Beiru>t: Da>r ibn Kas\i>r, 1423/2002),

h. 1104.
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larangan tersebut sangat terikat dengan tidurnya seseorang.  Pada waktu itu, apabila

waktu berbuka puasa tiba dan ia tertidur maka terlarang baginya makan, minum dan

menggauli isteri.104 Adapun makna kalimat ‘takhta>nu>na anfusakum’ (kalian

berkhianat atas diri kalian) pada ayat tersebut, menurut al-T{abari>, ada dua bentuk,

yakni; pertama, menggauli isteri dan kedua, makan dan minum pada waktu yang

diharamkan.105 Menurut al-Qurt}ubi> dengan mengutip pendapat Ibn ‘Arabi, potongan

ayat ‘fa al-a>na ba>syiru>hunna’ sebab turunnya ayat adalah terkait peristiwa jimak

‘Umar  sedang ‘wakulu> wasyrabu>’ (makan dan minumlah) terkait masalah Qais ibn

S{irmah.106 Peristiwa yang terjadi pada beberapa sahabat tersebut dan kemudian

melaporkannya kepada Nabi saw. menjadi sebab turunnya ayat tentang

dibolehkannya makan, minum dan menggauli isteri pada malam bulan Ramadan.

Bahasan kedua terkait potongan ayat berikutnya yang berbunyi:

َ َلُكُم اْخلَْيُط اْألَبـَْيُض ِمَن اْخلَْيِط اْألَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُمثَّ أَِمتُّو  ا الصَِّياَم ِإَىل اللَّْيلِ وَُكُلوا َواْشَربُوا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ
Terjemahannya:

…Dan  makan  minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang
hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang)
malam…107

Para mufassir berselisih pendapat mengenai makna ‘al-khait} al-abyad}’ dan

‘al-khait} al-aswad’. Sebagian memahami dengan terangnya siang dan gelapnya

malam. Dengan makna tersebut, ayat tersebut dipahami dengan: ‘Makan dan

minumlah pada waktu malam di bulan puasa dan gaulilah isteri kalian untuk

104Al-Muba>rakfu>ri>, op. cit., juz 8, h. 306.
105Al-T{abari>, op. cit., juz 3, h . 233.
106Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 3, h. 192-3.
107Departemen Agama RI, loc. cit.
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mendapatkan apa yang telah Allah tetapkan berupa anak dari awal malam hingga

terangnya siang dengan terbitnya fajar’.108

Penafsiran tersebut didasarkan pada salah satu hadis Nabi saw. sebagaimana

dikutip al-T{abari> ketika menafsirkan ayat di atas bahwa yang dimaksud dengan dua

al-khait} tersebut adalah siang dan malam. Dalam riwayat Muslim dari ‘Adi> ibn

H{a>tim dinyatakan bahwa ketika ayat tersebut turun, ia meletakkan dua benang, satu

putih dan yang lain hitam untuk mengetahui malam dan siang. Hal tersebut

kemudian ditanyakan kepada Rasulullah dan dijawab: ‘Kalau demikian, bantalmu

sangat luas’. Yang benar adalah gelapnya malam dan terangnya siang.109

Sayyid T{ant}awi> menyatakan bahwa makna ‘al-khait} al-abyad}’ adalah awal

munculnya fajar sadiq yang melintang di cakrawala sebelum terpencar. Sedang ‘al-

khait} al-aswad’ adalah gelap malam yang menyelimuti di akhir siang. Dengan

demikian, makna ayat tersebut adalah ‘Kami telah membolehkan kalian menggauli

isteri pada malam Ramadan begitu pula makan dan minum hingga jelas terangnya

fajar dan gelapnya malam. 110

Dua kata ‘al-khait}’ yang terdapat pada ayat di atas bersifat samar maknanya

sehingga dipahami keliru oleh sebagaian sahabat. Kata tersebut kemudian mendapat

penjelasan dari Nabi saw. bahwa yang dimaksud adalah gelapnya malam dan

terbitnya fajar. Dengan penjelasan Nabi saw. maka menjadi jelas bagi semua apa

108Al-T{abari>, op. cit., juz 3, h. 248.
109Abu> al-H{usain Muslim ibn al-H{ajja>j al-Qusyairi> al-Naisabu>ri>, S{ah}i>h} Muslim, (Riya>d}: Da>r

al-Mugni>, 1998/1419), h. 549.
110Muh}ammad Sayyid al-T{ant}a>wi>, al-Tafsi>r al-Wasi>t} li> al-Qur’a>n al-Kari>m, juz 1, h. 396

dalam al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28.
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yang dimaksud bunyi ayat. Hadis tersebut termasuk kategori penafsiran Nabi saw.

atas ayat sehingga sangat relevan dalam menafsirkan ayat.

Setelah menjelaskan bahwa yang dimaksud dua ‘al-khait}’ tersebut adalah

gelapnya malam dan terangnya siang yang ditandai dengan tenggelamnya matahari

dan terbitnya fajar, hadis berikutnya, yakni hadis no. 21 menjelaskan secara rinci

yang dimaksud dengan waktu fajar. Hadis tersebut menjelaskan adanya dua fajar

yang dikenal melalui tanda-tandanya di langit. Pertama adalah fajar ka>z\ib dan kedua,

fajar s}a>diq. Fajar yang cahayanya tipis seperti ekor srigala disebut fajar ka>z\ib. Pada

saat itu masih boleh makan, minum dan belum boleh salat. Berbeda dengan fajar

s}a>diq yakni fajar merah yang menyebar di cakrawala (ufuq) maka saat itu dilarang

makan, minum dan dibolehkan salat. Hadis tersebut secara khusus menjelaskan

makna ‘al-khait} al-abyad }’ yang disebutkan dalam Alquran.

Bila hadis sebelumnya menjelaskan makna dua ‘al-khait’ } yang berarti

terangnya siang dan gelapnya malam atau terbitnya fajar dan tenggelamnya matahari

yang merupakan batas waktu seseorang berpuasa, maka hadis 22 seakan menyatakan

bolehnya makan dan minum selama makanan tersebut ada di tangan meski sudah

terdengar azan. Dengan jelasnya waktu berpuasa diantara fajar dan malam, para

ulama lantas berbeda pendapat mengenai kandungan hadis tersebut. Ada yang

memahami azan itu adalah azannya Bila>l dan bukan Ummi Maktu>m. Menurut

pendapat ini bahwa azan tersebut dilakukan sebelum waktu fajar sehingga

diperbolehkan makan dan minum. Nabi saw. pun mengetahui hal tersebut dengan

syarat mereka yakin dan mengetahui bahwa fajar belum terbit. Sedang bila ia

mengetahui bahwa fajar telah terbit atau ragu apakah terbit atau belum maka

perbuatan tersebut tetap dilarang. Menurut al-Saha>ranfu>ri>, pendapat yang kuat
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adalah hadis tersebut menunjukkan bahwa pengharaman makan dan minum

tergantung pada fajar dan bukan azan. Kadang muazin mendahulukan azannya

sebelum terbit fajar maka azan ini tidak dianggap selama belum terbit fajar. Namun

bagi orang awam yang tidak mengetahui tentang fajar tetap berhati-hati. Menurut

pendapat lainnya, hadis tersebut dapat dipahami bahwa larangan makan dan minum

adalah jelasnya waktu fajar dan bukan terbitnya karena azan dilakukan pada awal

terbitnya fajar yang tidak dilarang makan dan minum sedang larangan berlaku pada

saat jelas dan terangnya fajar. Muh}ammad Yah}ya> menyatakan bahwa apabila yang

dimaksud hadis tersebut adalah azan salat subuh maka azan tersebut diabaikan dan

yang diikuti adalah fajar. Jika seseorang yang berpuasa mendengar azan dan ia

mengetahui bahwa fajar belum terbit maka janganlah ia meletakkan makanan dan

minumannya hingga terpenuhi hajatnya.111 Berdasarkan uraian di atas dapat

dipahami bahwa ulama membedakan antara azan dan fajar. Meski berbeda pendapat

mengenai makna hadisnya namun mereka tetap sepakat bahwa terbit dan terangnya

fajar menjadi batas waktu dilarangnya makan dan minum pada saat puasa. Mereka

tidak memandang hadis tersebut sebagai bentuk keringanan dari Nabi saw. bagi

mereka yang belum sempat minum waktu sahur saat azan dikumandangkan. Para

ulama memahami hadis tersebut pada dua hal, pertama, bahwa azan tersebut adalah

azan Bilal sehingga masih dibolehkan minum. Kedua, waktu azan berbeda dengan

waktu fajar. Dalam berpuasa, waktu yang dijadikan patokan dimulainya puasa dan

berbuka adalah posisi terbit dan tenggelamnya matahari dan bukan azan.

Berdasarkan uraian di atas dan mencermati keempat hadis tersebut dalam

hubungannya dengan penafsiran terhadap ayat maka dapat disimpulkan bahwa hadis

111Al-Saha>ranfuri>, op. cit., juz 11, h. 151-2.
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no. 19 dan no. 20 sudah jelas relevansinya dalam menafsirkan ayat. Hadis 19 menjadi

sebab turunnya ayat sedang hadis 20 merupakan penafsiran Nabi saw. terhadap

makna ‘al-khait}’. Adapun hadis 21 dan 22 menjadi lebih jauh mengenai waktu fajar

yang dimaksud hadis 20 dan secara tidak langsung menjadi penjelas pelengkap dari

makna ‘al-khait} al-abyad}’. Sedang hadis 22, yang secara tekstual membolehkan

seseorang minum meski telah terdengar azan, dipahami bahwa azan tersebut adalah

azan Bilal.

Dengan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa empat hadis

tersebut relevan dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 187.

O. Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis Makna al-Khait} al-Abyad} dan al-Khait}

al-Aswad).

Hadis ini berkualitas sahih li gairih dan termasuk kategori hadis Nabawi.

Dalam kitab Sunan dan S{ah}i>h}nya, al-Tirmi>z\i> dan al-Bukha>ri> memasukkannya dalam

kitab Tafsi>r al-Qur’a>n. Hadis tersebut merupakan penjelasan Nabi saw. tentang

makna ‘al-khait} al-abyad}’ dan ‘al-khait} al-aswad’ dalam Q.S. al-Baqarah/2: 187.

Analisis tentang syarah dan makna ayat telah diuraikan pada pembahasan

sebelumnya.

P. Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis Makna Fajar)

Hadis ini berkualitas hasan li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Mereka yang meriwayatkan hadis tersebut adalah Muslim, Abu> Da>ud dan

al-Tirmiz\i> memuatnya dalam kitab al-S{aum dalam kitab hadis mereka. Hadis

tersebut merupakan penjelasan Nabi saw. tentang fajar yang tidak membolehkan

seseorang makan dan minum di bulan Ramadan.
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Analisis tentang syarah dan makna ayat telah diuraikan pada pembahasan

sebelumnya.

Q. Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis Minum Pada Saat Azan)

Hadis ini berkualitas hasan li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Abu> Da>ud, dalam kitab Sunannya, memasukkannya dalam kitab S{aum.

Hadis tersebut menerangkan kebolehan minum pada saat terdengar azan apabila

diperlukan.

Analisis tentang syarah dan makna ayat telah diuraikan pada pembahasan

sebelumnya.

R. Istimta>‘ Pada Waktu Isteri Haid

Hadis ini berkualitas sahih li gairih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Mereka yang meriwayatkan hadis tersebut, yakni, al-Bukha>ri>, Muslim, Abu>

Da>ud, al-Nasa>’i>, Ibn Ma>jah dan al-Da>rimi> memasukkannya dalam kitab al-H{aid} atau

al-T{aha>rah. Hadis tersebut menjelaskan tentang menggauli isteri saat haid.

Hadis 23 ini digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-Baqarah/2: 222.

Ayat tersebut berbicara tentang apa yang boleh suami lakukan terhadap isteri yang

sedang haid. Ayat tersebut berbunyi:

ذا َتَطهَّْرَن ْسئَـُلوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو أَذًى فَاْعَتزُِلوا النِّساَء ِيف اْلَمِحيِض َوال تـَْقرَبُوُهنَّ َحىتَّ َيْطُهْرَن فَإِ َويَ 
َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث أََمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اللََّه حيُِبُّ التـَّوَّاِبَني َوحيُِبُّ اْلُمَتَطهِّرِينَ 

Terjemahannya:

Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah: "Haid itu adalah suatu
kotoran." Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu
haid; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila
mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan
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Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat
dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.112

Menurut al-T{abari>, pertanyaan sahabat yang diajukan pada Nabi saw.

berkenaan dengan haid tersebut karena hukumnya masih belum jelas bagi mereka.

Dulu, mereka mengeluarkan isteri yang haid dari rumah, tidak makan dan minum

dalam satu tempat. Ayat ini menjadi jelas bahwa yang dilarang bagi mereka

hanyalah menjimaknya dan tidak yang lainnya. Riwayat lain menyatakan bahwa

selama haid mereka tidak menjimaknya lewat farj tapi melalui dubur. Ayat tersebut

melarang mereka menggauli isteri saat haid hingga suci kembali dan juga melarang

mereka menggauli isteri dari duburnya.113

Adapun makna kalimat ‘fa‘tazilu> al-nisa> fi> al-mah}i>d}’, menurut al-T{abari>,

yang dimaksud adalah menjauhi untuk menggauli isteri pada tempat keluarnya

haid.114 Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Pertama,

mengatakan bahwa suami harus menjauhi seluruh anggota tubuh isterinya termasuk

mencumbunya. Pendapat kedua mengatakan bahwa yang harus dijauhi hanyalah

tempat keluarnya darah. Ketiga, yang dilarang selama haid adalah apa yang ada

diantara pusar dan lutut. Sedang yang di atas dan di bawah itu maka

diperbolehkan.115 Menurut al-T{abari>, pendapat yang benar adalah mereka yang

mengatakan bahwa suami hanya boleh melakukan apa yang ada tepat di atas sarung

dan di bawahnya. Selain itu maka harus dijauhi dengan melihat keumuman ayat.116

112Departemen Agama RI, op. cit., h. 36.
113Al-T{abari>, op. cit., juz 3, h. 721.
114Ibid, h. 723.
115Ibid, h. 729.
116Ibid, h. 731.
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Pendapat ini salah satunya didukung oleh Nabi saw. yang memerintahkan isterinya

untuk mengenakan sarung jika beliau ingin mencumbunya selama masa haid.

Namun menurut ulama Salaf, al-S|auri>, Ah}mad dan Ish}a>q bahwa yang

dilarang menikmati isteri pada saat haid adalah kemaluannya. Menurut al-Nawawi>,

pendapat ini paling kuat karena didasarkan pada riwayat Anas dalam Kitab S{ah}i>h}

Muslim dimana Nabi saw. bersabda117:

ِإْصنَـُعْوا ُكلَّ َشْئ ِإالَّ اجلَِْماعِ 
Artinya:

Lakukanlah apa saja selain jimak.

Dalam hal ini, ulama terbagi menjadi dua kelompok. Pertama, mereka yang

memperbolehkan mencumbu isteri pada bagian bawah sarung. Pendapat ini didukung

oleh Ah}mad, Abu> Yu>suf, Muh}ammad ibn H{asan dan al-Sya>fi‘i> dalam qaul qadi>mnya

dan sebagian pengikut imam Ma>lik. Kedua, mereka yang hanya membolehkan

mencumbunya di atas sarung. Pendapat ini didukung oleh Jumhur diantaranya Abu>

H{ani>fah, Ma>lik dan Sya>fi‘i> dalam qaul jadi>dnya.118

Meski berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkannya suami

mencumbu isteri saat haid namun semua sepakat akan larangan menjimak isteri.

Terkait haid, Alquran hanya menyebutkan ‘i‘tazilu> al-nisa> fi> al-mah}i>d}’ namun tidak

dijelaskan secara rinci makna i‘tiza>l dan al-mah}i>d}. Hadis datang menjelaskan makna

kedua kata tersebut yakni larangan menjimak isteri pada saat haid. Dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut merinci dan menjelaskan makna umum ayat

117Ibn H{ajar, Fath} al-Ba>ri>, juz 1, h. 482.
118Al-Saha>ranfu>ri>, op. cit., juz 10, h. 217.
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sehingga berfungsi sebagai baya>n al-tafsi>r atau al-tafs}i>l dan karenanya sangat

relevan dalam menafsirkan ayat.

S. Iddah Isteri yang Ditinggal Mati Suami

Hadis ini berkualitas sahih li z\a>tih dan tidak termasuk kategori hadis Nabawi.

Al-Bukha>ri>, al-Tirmi>z\i>, Abu> Da>ud dan al-Da>rimi>, memasukkannya dalam kitab al-

T{ala>q. Hadis tersebut merupakan penjelasan Nabi saw. tentang ih}da>d (masa

berkabung) bagi isteri yang ditinggal mati suaminya dalam jangka waktu empat

bulan sepuluh hari yang sebelumnya berlaku satu tahun.

Hadis ini dan hadis no. 24, digunakan al-T{abari> dalam menafsirkan Q.S. al-

Baqarah/2: 234 yang menguraikan hukum ‘iddah bagi isteri yang ditinggal mati

suami. Terjemah lengkap ayat tersebut berbunyi:

َلْغَن َأَجَلُهنَّ َفال ُجناَح َوالَِّذيَن يـُتَـَوفـَّْوَن ِمْنُكْم َويََذُروَن أَْزواجًا يـَتَـرَبَّْصَن بِأَنـُْفِسِهنَّ أَْربـََعَة َأْشُهٍر َوَعْشرًا فَِإذا بَـ 
ْم ِفيما فـََعْلَن ِيف أَنـُْفِسِهنَّ بِاْلَمْعُروِف َواللَُّه ِمبا تـَْعَمُلوَن َخِبريٌ َعَلْيكُ 

Terjemahannya:

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan isteri-
isteri (hendaklah para isteri itu) menangguhkan dirinya (ber'iddah) empat bulan
sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis 'iddahnya, maka tiada dosa bagimu
(para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang
patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.119

Sekilas, ayat tersebut bersifat umum mencakup mereka yang hamil pada saat

ditinggal mati suami. Namun sebenarnya memiliki makna khusus karena telah

dinaskh oleh Q.S. al-T{ala>q/65: 4 yang menyatakan bahwa ‘iddah isteri yang hamil

adalah hingga ia melahirkan.120

119Departemen Agama RI, op. cit., h. 39.
120Al-Qurt}ubi>, op. cit., juz 4, h. 126.
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Menangguhkan diri dalam terjemah ayat di atas, dalam Alquran diungkapkan

dengan kata ‘yatarabbas}na’. Menurut al-T{abari> kata tersebut bermakna yah}tabisna

dari kata h}abasa yang berarti menahan, mencegah atau mengurung diri121. Kata

tersebut yang juga berarti iddah, menurut al-T{abari>, mencakup berbagai hal tertentu

yakni bersuami, memakai wangi-wangian, berhias dan berpindah dari rumah yang

dulu ditempati bersama suami selama hidup. Lamanya masa iddah adalah 4 bulan 10

hari. Ketentuan tersebut dikecualikan bagi mereka yang hamil maka iddahnya adalah

hingga melahirkan. Jika ia melahirkan maka habislah masa iddahnya.122 Untuk

memperkuat penafsiran tersebut, salah satu dalil yang digunakan al-T{abari> adalah

riwayat H{afs}ah binti ‘Umar yang melarang berkabung pada selain suami lebih dari

tiga hari. Sedang untuk suami boleh berkabung selama 4 bulan 10 bulan. Yah}ya>,

salah seorang periwayat dalam jalur sanad tersebut, menambahkan bahwa selama

masa tersebut isteri dilarang memakai wangi-wangian, pakaian yang berwarna-

warni, bercelak dan berhias.123

Disamping makna tersebut, al-T{abari> juga mengemukakan pendapat ulama

lainnya yang menyatakan bahwa isteri yang ditinggal mati suami hanya

diperintahkan menahan diri untuk tidak menikah selama masa iddah. Sedang, wangi-

wangian, berhias dan tinggal di rumah tidaklah dilarang dan tidak diperintahkan

menahan diri dari hal tersebut.124

121Atabik Ali dan A. Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab Indonesia (t.t: t.p., t.th.), h.
732.

122Al-T{abari>, op. cit., juz 4, h. 248.
123Redaksi matan hadis selengkapnya dapat dilihat pada bab IV, hadis no. 28.
124Al-T{abari>, op. cit., h. 254.
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Perbedaan ini muncul karena ayat di atas tidak menjelaskan secara rinci hal-

hal yang dilarang selama masa iddah. Ayat tersebut hanya menyatakan ‘al-tarabbus}’

atau menahan diri selama 4 bulan 10 hari. Keumuman makna ayat tersebut yang

kemudian dijelaskan oleh hadis dengan kata ‘ih}da>d’ (berkabung) yang melarang

isteri ditinggal mati suami selama iddahnya untuk berhias, memakai pakaian

berwarna bagus, wangi-wangian. Ini adalah pendapat mayoritas ulama. Sedang

pendapat yang menyatakan bahwa ‘ih}da>d’ hanyalah menyangkut menahan diri dari

pernikahan saja dan boleh berhias serta berwangi-wangian dinilai pendapat yang

lemah karena bertentangan dengan hadis.125

Berdasarkan uraian di atas, hadis yang menjelaskan tentang ih}da>d bagi isteri

yang ditinggal mati suami merupakan penjelasan lanjutan dari ayat yang

menyatakan tentang iddah. Wanita yang menjalani masa iddahnya, selain ditinggal

mati suami, maka yang dilarang selama itu hanyalah menikah hingga selesai masa

iddah. Dengan demikian, hadis tersebut menjadi penjelas bagi ayat iddah wanita

yang ditinggal mati suaminya karenanya relevan dalam menafsirkan ayat.

T. Iddah Isteri yang Ditinggal Mati Suami (Hadis Larangan Pindah Rumah)

Hadis ini berkualitas sahih li gairih dan tidak termasuk kategori hadis

Nabawi. Ma>lik, al-Nasa>’i>, al-Da>rimi>, Abu> Da>ud dan al-Tirmi>z\i>, memasukkannya

dalam kitab al-T{ala>q pada kitab hadis mereka. Hadis tersebut menjelaskan tentang

hukum isteri yang keluar rumah sebelum selesai masa iddahnya.

Sebagaimana hadis sebelumnya, hadis ini juga digunakan al-T{abari> sebagai

tafsir atas Q.S. al-Baqarah/2: 234 yang secara khusus menyebutkan ketentuan bagi

isteri yang ditinggal mati suami untuk berdiam diri di rumah yang ia tempati hingga

125Al-Qurt}ubi>, op. cit., h. 129.
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selesai masa iddahnya yakni 4 bulan 10 hari atau hingga melahirkan apabila ia dalam

keadaan hamil.

Dalam penjelasan di atas, Alquran tidak merinci makna ‘al-tarabbus}’ bagi

isteri yang ditinggal mati suami selama masa iddah. Makna tersebut tentunya

bersifat umum dan yang umum dipahami adalah isteri dilarang menikah selama

‘iddah. Namun dengan adanya penjelasan Nabi tentang ‘ih}da>d’ yang melarang

wanita untuk berhias, memakai pakaian bercorak, berwangi-wangian dan bercelak

maka semua hal tersebut menjadi takhs}i>s} bagi makna al-tarabbus} yang masih

bersifat umum. Sementara itu, hadis tersebut diterima melalui banyak jalur dan

berkualitas sahih sehingga ulama sepakat akan kehujjahan hukumnya.

Namun demikian, hadis tersebut tidak menyebutkan larangan isteri yang

beriddah untuk keluar dan pindah dari rumah yang semula ditempati bersama suami

selama hidup. Hadis tentang Furai’ah yang meminta pindah dari rumahnya

kemudian dilarang Nabi saw. hingga selesai masa iddahnya menjadi tambahan bagi

makna ‘al-tarabbus}’ pada ayat tersebut. Sehingga hadis ini menjadi pentakhs}i>s}

selanjutnya bagi makna ayat tersebut.

Menurut al-Qurt}ubi>, ayat yang menjelaskan tentang iddahnya isteri yang

ditinggal mati suami memang tidak menyebutkan kata ‘askinu>hunna’126

(tempatkanlah para isteri di rumah/ perintahkan mereka diam di rumah) sebagaimana

yang terdapat pada ayat tentang talak dan tidak juga berbunyi al-ih}da>d seperti dalam

hadis tetapi ‘al-tarabbus}’ namun hadis tersebut secara jelas menegaskan bahwa

makna ‘al-tarabbus}’ dalam ayat di atas adalah ‘al-ih}da>d’ dalam hadis.127

126Ayat tersebut terdapat dalam Q.S. al-T{ala>q/ 65: 6.
127Al-Qurt}ubi>, op. cit., h. 129.
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Hadis Furai‘ah tersebut, menurut al-Syauka>ni>, menjadi dalil bagi isteri yang

ditinggal mati suami untuk beriddah di rumah di mana ia mendengar berita kematian

suaminya dan tidak diperkenankan berpindah.128 Pendapat tersebut sejalan dengan

pandangan Abu> Hani>fah, Ma>lik, al-S|auri>, al-Sya>fi‘i> dan Ah}mad dengan tambahan

boleh keluar rumah pada siang hari bila ia menghendaki. Namun yang lain

menyatakan bahwa ia dapat beriddah di mana saja. Pendapat ini dikemukakan oleh

‘Ata>’, Ja>bir, al-H{asan, ‘Ali>, Ibn ‘Abba>s dan ‘A<isyah.129

Sebagaimana hadis sebelumnya yang menjelaskan tentang ihdad bagi

iddahnya wanita yang ditinggal mati suami dipandang relevan dalam menafsirkan

ayat, maka hadis yang menjelaskan bahwa isteri tetap berada di rumah selama masa

iddahnya juga relevan dalam menafsirkan ayat.

U. Rekapitulasi Relevansi Penafsiran

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kajian analisis atas relevansi hadis

mencakup kesahihan hadis, tafsir Nabawi dan kesamaan konten hadis dan ayat. Pada

bab IV telah diuraikan kualitas hadis yang diteliti. Sebanyak 26 hadis yang termasuk

klasifikasi hak dan kewajiban suami isteri disimpulkan bahwa 20 hadis berkualitas

maqbu>l baik sahih maupun hasan dengan kedua kategorinya. Dalam analisis terkait

tafsir Nabawi dapat disimpulkan sebanyak 4 hadis termasuk kategori tersebut yang

terdiri dari hadis tentang Talak dan Iddah, Hak Imaterial (Mendapatkan Keadilan),

Petunjuk Istimta‘ secara umum dan Istimta>‘ Pada Malam Ramadhan (Hadis Makna

al-Khait} al-Abyad} dan al-Khait} al-Aswad). Indikator utama yang menunjukkan

keempat hadis tersebut termasuk kategori tafsir Nabawi adalah termuatnya hadis

128A<ba>di>, op. cit., juz 1, h. 1073.
129Al-Busti>, op. cit., juz 3, h. 287.
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dalam bab Tafsi>r di berbagai kitab hadis. Selain itu, redaksi matan hadis juga

menunjukkan bahwa Nabi saw. menafsirkan ayat tersebut secara langsung.

Pada aspek kesamaan konten antara hadis dan ayat, analisis di atas

menunjukkan bahwa seluruh hadis tersebut relevan dalam menafsirkan ayat. Meski

hadis tersebut merupakan ijtihad mufassir, dalam hal ini al-T{abari>, yang digunakan

untuk menafsirkan suatu ayat namun karena kesamaan kontennya dan kesahihan

hadisnya maka dapat dinyatakan hadis tersebut relevan dalam menafsirkan ayat.

Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai relevansi penafsiran,

berikut adalah tabel relevansi penafsiran.

TABEL 12

RELEVANSI PENAFSIRAN

No. Klasifikasi  Hadis
Relevansi Penafsiran

Kualitas
hadis

Tafsir
Nabawi

Kesamaan
Konten

1 Hak Kepemimpinan Rumah
Tangga

Maqbu>l 

2 Hak Untuk Menahan atau
Mencerai Isteri

Maqbu>l 

3 Pemberian (mut’ah) untuk
Isteri yang Dicerai Sebelum
Digauli

Maqbu>l 

4 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri
yang Dicerai (Hadis Asal
Mula Khuluk)

Maqbu>l 

5 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri
yang Dicerai (Hadis: Isteri
yang Menuntut Cerai Suami
Disebut Munafik)

Maqbu>l 

6 Tidak Ada Hak Suami Untuk
Mengambil Pemberian Isteri

Maqbu>l 
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yang Dicerai (Hadis: Isteri
yang Menuntut Cerai Suami
tidak Mencium Bau Surga)

7 Talak Ba>in Maqbu>l 

8 Talak dan Iddah Maqbu>l  

9 Talak Dalam Keadaan Hamil Maqbu>l 

10 Hak Atas Mahar Maqbu>l 

11 Hak Immaterial (Mendapatkan
Keadilan)

Maqbu>l  

12 Hak Untuk Mendapat
Perlakuan Baik

Maqbu>l 

13 Petunjuk Istimta>’ Secara
Umum

Maqbu>l  

14 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan

Maqbu>l 

15 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan (Hadis Makna al-
Khait} al-Abyad} dan al-Khait}
al-Aswad)

Maqbu>l





16 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan (Hadis Makna
Fajar)

Maqbu>l 

17 Istimta>’ Pada Malam
Ramadhan (Hadis Minum
Pada Saat Azan)

Maqbu>l 

18 Istimta>‘ Pada Waktu Isteri
Haid

Maqbu>l 

19 Iddah Isteri yang Ditinggal
Mati Suami

Maqbu>l 

20 Iddah Isteri yang Ditinggal
Mati Suami (Hadis Larangan
Pindah Rumah)

Maqbu>l 

JUMLAH 20 4 20

Tabel di atas menunjukkan bahwa hadis yang dinilai maqbu>l (sahih dan

hasan) yakni sebanyak 20 hadis, 4 hadis di antaranya termasuk dalam kategori tafsir

Nabawi. Dengan kemaqbulan kualitasnya maka hadis tersebut tidak diragukan
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relevansi dan ketepatannya dalam menafsirkan ayat. Hal ini didasarkan pada

pandangan ulama bahwa Nabi saw. adalah orang yang paling otoritatif dalam

menafsirkan ayat. Meski demikian, dalam penelitian ini, analisis kesamaan konten

hadis dan ayat tetap dilakukan. Berdasarkan data tersebut maka dapat disimpulkan

bahwa sebanyak 16 hadis merupakan ijtihad mufassir dalam menempatkan hadis

untuk menafsirkan suatu ayat sehingga perlu adanya analisis konten. Hasil analisis

konten terhadap seluruh hadis dan ayat menunjukkan bahwa hadis tersebut relevan

dalam menafsirkan ayat. Apabila dipersentasekan, dari seluruh hadis yang diteliti,

sebanyak 20% termasuk dalam kategori hadis Nabawi dan 100% hadis dinilai

relevan dalam menafsirkan ayat.
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BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Tafsir al-T{abari> merupakan tafsir klasik yang lahir di akhir abad III dan

menjadi pelopor model penulisan kitab tafsir bi al-ma’s\u>r. Tafsir tersebut sangat

kaya dengan riwayat termasuk hadis. Penafsiran dengan menggunakan riwayat ini

disebut dengan tafsir bi al-ma’s\u>r. Dari segi validitas periwayatan hadisnya, Ibn

Taimiyyah berpandangan bahwa tafsir tersebut merupakan tafsir yang paling valid

karena menyertakan rangkaian sanad yang kuat dan terhindar dari pelaku bid’ah dan

tertuduh dusta. Jalur sanad demikian tentunya memenuhi standar kualitas hadis

sahih. Meski demikian, ia juga mengakui bahwa tafsir tersebut ternyata juga

menyimpan hadis daif dan bahkan maud}u>‘. Dengan dasar itu perlu adanya penelitian

akan kualitas hadisnya. Berdasarkan hasil penelitian, sebagaimana telah dipaparkan

pada bab IV, kualitas hadis dalam tafsir al-T{abari> khususnya terkait hadis yang

menafsirkan ayat hak dan kewajiban suami isteri sangatlah beragam. Keragaman

tersebut mencakup seluruh kategori kualitas hadis, yakni: sahih, hasan dan daif.

Disamping kualitas hadisnya, perlu pula mengkaji tingkat relevansi hadis

tersebut dalam penafsiran ayat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa mayoritas

hadis yang digunakan dalam penafsiran merupakan ijtihad mufassir dalam

menafsirkan ayat dengan menggunakan hadis. Karena pada kenyataannya, Nabi saw.

sendiri tidak menafsirkan keseluruhan ayat.

Berdasarkan hasil kajian mengenai kualitas hadis dan relevansinya dalam

menafsirkan ayat, sebagaimana telah paparkan pada bab IV, maka dapat disimpulkan

beberapa hal:
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1. Kualitas hadis. Penelitian ini mengkaji sebanyak 26 klasifikasi hadis yang

digunakan dalam menafsirkan ayat hak dan kewajiban suami isteri. Hadis

tersebut disarikan dari sekitar 18 ayat yang memuat hadis dalam penafsirannya.

Dari keseluruhan hadis yang diteliti, yakni berjumlah 26 hadis, sebanyak 14

hadis (53,8%) berkualitas sahih dan 6 hadis berkualitas hasan (23%) sedang

sisanya 6 hadis (23%) berkualitas daif. Dari 14 hadis yang berkualitas sahih, 5

hadis di antaranya termasuk kategori sahih li gairih, yakni hadis no. 8, 15, 20, 23

dan 25. Sedang hadis hasan, 4 hadis diantaranya termasuk kategori hasan li

gairih, yakni hadis no. 2, 4, 9 dan 19. Terkait hadis daif, ada dua faktor yang

menyebabkan kedaifan hadis tersebut, yakni: ketidaks\iqahan periwayat dan

terputusnya sanad. Ketidaks\iqahan periwayat disebabkan dua hal, yakni: adanya

periwayat yang dinilai meriwayatkan hadis maudu>‘ (terdapat pada jalur

periwayat hadis no. 3 dengan nama Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n) dan

terdapatnya periwayat yang daif, yakni hadis no. 26. Pada hadis no. 3, kecacatan

periwayatnya tidak hanya pada Muh}ammad ibn ‘Abd al-Rah}ma>n namun juga

dua periwayat lainnya, yakni ayahnya (‘Abd al-Rah}ma>n  ibn al-Baylama>ni>) dan

muridnya, yakni Muh}ammad ibn al-H{a>ris\. Ketiga periwayat tersebut dinilai daif

oleh Ibn H{ajar. Ada pun kedaifan hadis karena terputusnya sanad adalah hadis

mursal dan mauqu>f. Hadis mursal terdapat pada jalur sanad hadis no. 5, no. 6

dan no. 7. Ketiga hadis tersebut termasuk kategori mursal ta>bi‘i>n karena

diriwayatkan seorang ta>bi‘i>n langsung kepada Nabi tanpa perantara sahabat.

Sedang hadis mauqu>f ada pada hadis no. 17, di mana hadis tersebut disandarkan

kepada Ibn ‘Abba>s oleh Ish}a>q ibn Ibra>hi>m. Hal ini diperkuat dengan dua jalur
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sanad lain dari Ibn Abi> Syaibah dan ‘Abd al-Razza>q yang menyandarkan

hadisnya kepada Ibn ‘Abba>s.

2. Relevansi hadis dengan ayat. Ada tiga tolok ukur yang digunakan untuk

mengukur relevansi hadis sebagai tafsir atas suatu ayat, yakni kualitas hadis,

tafsir Nabawi dan kesamaan kandungan makna antara hadis dan ayat. Dalam hal

ini, hadis-hadis yang sebelumnya dinilai daif tidak dilakukan analisis kandungan

untuk menilai relevansinya. Hal ini terkait pandangan ulama yang menyatakan

bahwa hadis daif tidak dapat dijadikan hujah. Sedang tolok ukur kedua, yakni

tafsir Nabawi, digunakan sebatas untuk mempertegas keberadaan hadis sebagai

tafsir. Hal ini didasarkan pada pandangan ulama yang menyatakan bahwa

penafsiran Nabi saw. terkait ayat tidak diragukan kebenarannya dan bersumber

dari wahyu. Apabila tidak termuat dalam tafsir Nabawi maka diperlukan analisis

antara konten hadis dan ayat dari sisi kesesuaian kandungannya. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa dari 26 hadis yang diteliti terdapat 6 hadis (23%) yang

dinilai tidak relevan. Ketidakrelevanan hadis tersebut dikarenakan kualitasnya

yang daif sehingga tidak dapat dijadikan hujah dalam menafsirkan ayat meski

kandungan hadis dan ayat memiliki muatan yang sama. Dari 20 hadis yang

berkualitas sahih dan hasan terdapat 4 (20%) hadis yang termasuk dalam

kategori tafsir Nabawi sehingga penafsiran hadis tersebut tidak diragukan

kebenarannya dan relevansinya dalam menafsirkan ayat. Sisanya, sebanyak 16

hadis dipandang relevan dalam menafsirkan ayat karena adanya korelasi antara

makna hadis dengan kandungan ayat yang ditafsirkan. Dengan demikian, dari

keseluruhan hadis yang diteliti, terdapat 20 hadis yang dinilai relevan atau

sekitar 77%.
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B. Implikasi Penelitian

Hasil penelitian di atas menunjukkan kebenaran statemen Ibn Taimiyyah

yang menyatakan bahwa hadis yang terdapat dalam tafsir al-T{abari> tidak hanya

memuat hadis sahih dan hasan namun juga ada yang berkualitas daif bahkan maud}u>‘.

Meski tidak penulis menyatakan sebagai hadis maud}u>‘, jalur riwayat hadis no. 3 di

mana terdapat periwayat yang dinilai meriwayatkan hadis maud}u>‘, dapat

mengindikasikan hal tersebut. Meski terdapat hadis daif dalam tafsirnya, namun

jumlah hadis yang berkualitas maqbu>l yakni sahih dan hasan lebih dominan

dibanding hadis daifnya. Bahkan, berdasarkan hasil penelitian, hadis dengan kualitas

maqbu>l tersebut 77% dinilai relevan dalam menafsirkan ayat. Kenyataan ini juga

mempertegas pernyataan Ibn Taimiyyah yang menyatakan bahwa tafsir al-T{abari>

adalah tafsir bi al-ma’s\u>r yang paling valid dalam menafsirkan ayat. Dalam hal

periwayatan, ia menyertakan seluruh rangkaian jalur sanad yang, menurut Ibn

Taimiyyah, tidak diambil dari pelaku bid’ah dan tertuduh berdusta. Penilaian

tersebut muncul karena secara kuantitas hadis yang terdapat dalam tafsir tersebut

mayoritas berkualitas sahih dan sedikit yang daif apalagi maud}u>‘. Dengan demikian,

pernyataan Ibn Taimiyyah bahwa tafsir al-T{abari> adalah tafsir bi al-ma’s\u>r paling

valid dalam periwayatan mesti dipahami dalam kerangka kuantitas. Yakni, hadis

dalam tafsir tersebut mayoritasnya berkualitas maqbu>l.

Hasil penelitian ini setidaknya juga menjadi sedikit jawaban bagi sebagian

kalangan yang menilai para mufassir seringkali bias gender dalam menafsirkan ayat

terkait relasi pria dan wanita. Penafsiran bias gender mengandung arti bahwa dalam

menafsirkan ayat, para mufassir lebih cenderung dan memihak kepentingan laki-laki.

Hal tersebut, menurut mereka, karena para mufassir banyak mengutip riwayat
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Israiliyat dan Nasraniyyat dalam penafsirannya. Padahal kedua agama tersebut

memiliki tradisi yang negatif terhadap wanita. Namun sejauh yang penulis lakukan

dalam penelitian ini, tidak ditemukan adanya riwayat yang berasal dari kedua tradisi

agama tersebut. Dari 26 hadis yang diteliti, hanya 4 hadis yang termasuk kategori

hadis Nabawi. Sisanya, ada 22 hadis yang al-T{abari> gunakan dalam menafsirkan

ayat. Fakta ini menunjukkan bahwa para mufassir lebih menggunakan hadis dan

riwayat lainnya. Fakta lainnya adalah dari 26 hadis yang diteliti, sebanyak 20 hadis

dinilai relevan dalam menafsirkan ayat. Hal ini menunjukkan bahwa para mufassir,

khususnya al-T{abari>, tidak memiliki interes pribadi dalam menafsirkan ayat.

Meski hasil penelitian ini memperkuat tesis para ulama tentang kualitas

hadis yang terdapat dalam tafsir al-T{abari> namun karena keterbatasan kajian yang

hanya memfokuskan pada tema tertentu dan dengan jumlah hadis yang minim, bila

dibandingkan keseluruhan hadis yang terdapat dalam tafsir al-T{abari>, tentunya

kesimpulan yang diambil masih bersifat tentatif. Perlu adanya penelitian baik secara

menyeluruh maupun pada tema-tema tertentu menyangkut hadis-hadis yang terdapat

dalam tafsir tersebut. Selain itu, penelitian ini juga hanya memfokuskan pada satu

tafsir bi al-ma’s\u>r dan tidak membandingkannya dengan tafsir bi al-ma’s\u>r lainnya.

Sehingga tidak dapat dijadikan gambaran mengenai kualitas hadis pada kitab tafsir

lainnya termasuk gambaran menyeluruh akan kecenderungan para mufassir bi al-

ma’s\u>r dalam menafsirkan ayat dengan hadis terutama terkait relasi laki-laki dan

wanita. Penelitian berikutnya, diharapkan dapat melanjutkan apa yang menjadi

kekurangan dan keterbatasan dalam penelitian ini.
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LAMPIRAN 1

DAFTAR HADIS YANG DIGUNAKAN DALAM I’TIBA<R

Hadis no. 1

1. Hadis riwayat Abu> Da>ud, kitab al-Nika>h } bab H{aqq al-Mar’ah ‘ala>

Jauziha >, no. bab 42.

ثـََنا-2144 ثـََناِإْمسَاِعيلَ ْبنُ ُموَسىَحدَّ اْلُقَشْريِىِّ ُمَعاِويَةَ ْبنِ َحِكيمِ َعنْ ىُّ اْلَباِهلِ قـََزَعةَ أَبُوَأْخبَـرَنَاَمحَّادٌ َحدَّ
أَوِ - اْكَتَسْيتَ ِإَذاَوَتْكُسَوَهاَطِعْمتَ ِإَذاُتْطِعَمَهاأَنْ «قَالَ َعَلْيهِ َأَحِدنَاَزْوَجةِ َحقُّ َمااللَّهِ َرُسولَ يَاقـُْلتُ قَالَ أَبِيهِ َعنْ 

.اللَّهُ قـَبََّحكِ تـَُقولَ أَنْ . »تـَُقبِّحْ َوالَ «َداُودَ أَبُوقَالَ . »اْلبَـْيتِ ِىف ِإالَّ تـَْهُجرْ َوالَ تـَُقبِّحْ َوالَ اْلَوْجهَ َتْضِربِ َوالَ -اْكَتَسْبتَ 
2. Hadis riwayat Ibn Ma>jah, kitab al-Nika>h } bab H{aqq al-Mar’ah ‘ala>

Jauziha>, no. bab 3.

ثـََنا-1850 ثـََنا،ْيَبةَ شَ َأِيب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ ْبنِ َحِكيمِ َعنْ ،قـََزَعةَ َأِيب َعنْ ،ُشْعَبةَ َعنْ ،َهاُرونَ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ
طَِعمَ ِإَذاايُْطِعَمهَ أَنْ : قَالَ ؟الزَّْوجِ َعَلىاْلَمْرأَةِ َحقُّ َما: وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبَّ َسَألَ َرُجالً أَنَّ ؛أَبِيهِ َعنْ ،ُمَعاِويَةَ 

.اْلبَـْيتِ ِيف ِإالَّ يـَْهُجرْ َوالَ ،يـَُقبِّحْ َوالَ ،اْلَوْجهَ َيْضِربِ َوالَ ،اْكَتَسىِإَذاَيْكُسَوَهاَوأَنْ ،
3. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal, Musnad al-Bas}riyyi>n, hadis H{aki>m ibn

Mu‘a>wiyah ‘an Abi>hi Mu‘a>wiyah ibn H{aidah.

ثـََنا-20013 اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ أَبِيِه،َعنْ ُمَعاِويََة،ْبنِ َحِكيمِ َعنْ قـََزَعَة،َأِيب َعنْ ُشْعَبُة،َأْخبَـَرنَايَزِيُد،َحدَّ
َوَال اْكَتَسْيَت،ِإَذاَوَتْكُسوَهاِعْمَت،طَ ِإَذاُتْطِعُمَها: " قَالَ ؟الزَّْوجِ َعَلىاْلَمْرأَةِ َحقُّ َماَرُجلٌ َسأََلهُ : قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 

اْلبَـْيتِ ِيف ِإالَّ تـَْهُجرْ َوَال تـَُقبِّْح،َوَال اْلَوْجَه،َتْضِربِ 
4. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal, Musnad al-Bas}riyyi>n, hadis Bahz ibn

H{aki>m ‘an Abi>hi ‘an Jaddih.

ثـََنا-20027 ثـََنااِق،الرَّزَّ َعْبدُ َحدَّ ثـََناُجَرْيٍج،اْبنُ َحدَّ ُقَشْريٍ،َعنْ َبِين ِمنْ َرُجلٍ َعنْ َوَعطَاٌء،قـََزَعَة،أَبُوَحدَّ
َوَال اْكَتَسْيَت،ِإَذاَوَتْكُسوَهاَطِعْمَت،ِإَذاُتْطِعُمَها: " قَالَ ؟َعَليَّ اْمرََأِيت َحقُّ َماَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ َسَألَ أَنَّهُ أَبِيِه،

"اْلبَـْيتِ ِيف ِإالَّ تـَْهُجرْ َوَال اْلَوْجَه،َتْضِربِ 
5. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Nisa>/4: 34

ةعَ زَ قَـ أباتُ عْ مسَِ قال،لبْ شِ عن،ْري كَ بُ ِيب أَ بنَىي حيَْ اثنَ دَّ حَ ،الَ قَ بٍ الِ طَ أيببناسُ عبَّ حدثين- 9372
قُّ حَ امَ : القَ فَـ ملَّ وسَ عليهاهللاصلىيبالنَّ ىلإِ اءَ جَ هنَّ أَ : هيْ بِ أَ عنة،يَ اوِ عَ مُ بنميْ كِ حَ عنار،نَ يْـ دِ بنرومْ عَ نْ عَ ،ثُ دِّ حيَُ 
.تِ يْ بَـ الْ ِيف الَّ إِ رْ جُ هْ يَـ َال وَ ،حْ بِّ قَ يُـ الَ وَ ه،جْ الوَ بُ رِ ضْ يَ والَ ا،وهَ سُ كْ ويَ ا،هَ مُ عِ طْ يُ : الَ قَ ؟هِ يْ لَ عَ انَ دِ حَ أَ ةِ جَ وْ زَ 

عنة،عَ زَ قَـ ِيب أَ نعَ اج،جَّ احلَ بنةَ بَ عْ شُ نْ عَ ن،وْ ارُ هَ بندُ يْ زِ يَ انَ ثَـ دَّ حَ قال،ةفَ رَ عَ بننُ سَ احلَ انَ ثَـ دَّ حَ -9373
.وهحنَْ مَ لَّ سَ وَ هيْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ يبالنَّ نِ عَ ه،يْ بِ أَ نْ عَ ة،يَ اوِ عَ مُ بنمٍ يْ كِ حَ 

Hadis no. 2

1. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 231
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دبْ عَ بندِ يْ زِ يَ عنب،رْ حَ بنمِ الَ السَّ دِ بْ عَ عنْ ،رِ وْ صُ نْ مَ بناقُ حَ سْ إِ انَ ثَـ دَّ حَ قال،بيْ رَ كُ وبُ أَ ناثَ دَّ حَ -4925
ىلَ عَ بَ ضِ غَ مَ لَّ سَ وَ يهِ لَ عَ اهللاُ يلَّ صَ اهللالَ وْ سُ رَ أنَّ : ىسَ وْ مُ أيبعنن،محَْ الرَّ دُ بْ عَ بنديْ محَُ نْ عَ ء،الَ العَ ِيب أَ عنن،محَْ الرَّ 
دْ قَ ،تُ قْ لَّ طَ دْ قَ :"مكُ دُ حَ أَ لُ وْ قُ يَـ : الَ قَ فَـ ! ْني يـِّ رِ عَ شْ األَ ىلَ عَ تَ بْ ضِ غَ ،اهللاِ ولَ سُ رَ ايَ : الَ قَ فَـ ىسَ وْ مُ وبُ أَ اهُ تَ أَ فَ -ْنيَ يِ رِ عَ شْ األَ 
.اَِ دَّ عِ لِ بَ قِ ِيف ةَ أَ رْ مَ الْ واقُ لِّ طَ ،ْنيَ مِ لِ سْ مُ الْ قُ َال طَ اهذَ سَ يْ لَ "!! تُ عْ اجَ رَ 

Hadis no. 3

1. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 232

دِ عبْ نْ عَ اهللا،دُ بْ عَ نُ بْ ْريِ مَ عُ نع،انُ يَ فْ سُ انَ ثَـ دَّ حَ ،لَ قاَ نمحَْ الرَّ دُ بْ عَ ناَ ثَ دَّ حَ ،الَ قَ ارِ شَ بَ ابنانَ ثَـ دَّ حَ -4946
الَ قَ فَـ . ىامَ يَ األَ واحُ كِ نْ أَ : مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ يلَّ صَ اهللاِ ولُ سُ رَ الَ قَ : الَ قَ ،اِين مَ لَ يْـ البَـ بننمحَْ الرَّ دِ بْ عَ عنة،رَ يْـ غِ املُ بنكِ لِ مَ الْ 
".مْ وهُ لُ هْ أَ هِ يْ لَ عَ ىاضَ رَ تَـ ماَ :"لَ اقَ ؟مْ هُ نَـ يْـ بَـ قُ ئِ الَ عَ الْ امَ ،اهللاِ ولَ سُ رَ ايَ : لٌ جُ رَ 

،اِين مَ لَ يْـ البَـ بننِ محَْ الرَّ دُ بْ عَ نُ بْ دُ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ ،لَ قاَ ثِ ارِ احلَ بنُ دُ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ ارُ شَ بَ ابنانَ ثَـ دَّ حَ -4947
.هُ نْ مِ وِ حْ نَ بِ ،مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ يلَّ صَ ِيب النَّ نِ عَ ر،مَ عُ نِ ابْ نْ عَ ه،يْ بِ أَ نْ عَ 

Hadis no. 4

1. Hadis riwayat Ibn Ma>jah, kitab al-T{ala>q bab H{addas\ana> Suwaid ibn Sa‘i>d

no. bab 1.

أيبنعَ ةدَ رْ بُـ ِيب أَ نعَ اقحَ سْ إِ ِيب أَ نعَ انُ يَ فْ سُ انَ ثَـ دَّ حَ . لُ مَّ ؤَ مُ انَ ثَـ دَّ حَ . ارُ شَ بَ نُ بْ دُ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ -2017
. كِ تُ قْ لَّ طَ دْ قَ مهُ دُ حَ أَ لُ وْ قُ يَـ . اهللاِ دَ وْ دُ ِحبُ نَ وْ بُـ عَ لْ يَـ امٍ وَ قْـ أَ الُ بَ امَ ( مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاىلَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ -: الَ قَ ىسَ وْ مُ 
. أِ طَ اخلَ رُ يْـ ثِ كَ لَ يْ قِ وَ . ةٌ قَ ثِ لَ يْ قِ فَ . هِ يْ فِ فَ لِ ختُ اْ ليْ اعِ مسَْ إِ بنلُ مَّ ؤَ مُ . نٌ سَ حَ هُ ادُ نَ سْ إِ دِ ائِ وَ الزَّ ِيف )  كِ تُ قْ لَّ طَ دْ قَ . كِ تُ عْ اجَ رَ دْ قَ 
. ثِ يْ دِ احلَْ رُ كِ نْ مُ لَ يْ قِ وَ 

ضعيف: األلباينالشيخقال
2. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 236

رِ هْ شَ نْ عَ ،ةَ ادَ تَ قَـ عند،يْ عِ سَ نْ عَ ى،لَ عْ األَ دُ بْ عَ وَ يدِ عَ يبأَ نُ ابْ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ ارُ شَ بَ نُ ابْ كَ ذلِ بِ انَ ثَـ دَّ حَ -5244
،اهللاِ دِ وْ دُ ِحبُ نَ وْ بُـ عَ لْ يَـ امٍ وَ قْـ أَ الُ بَ امَ :"الَ قَ هُ نَّ أَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ هُ نْ عَ يَ وِ رُ وَ .مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاىلَّ صَ يبالنَّ نعَ ب،شَ وْ حَ بن
".كِ تُ قْ لَّ طَ دْ قَ ،كِ تُ عْ اجَ رَ دْ قَ ،كِ تُ قْ لَّ طَ دْ قَ : نَ وْ لُ وْ قُ يَـ 

ة،دَ رْ بُـ ِيب أَ نْ عَ ،اقُ حَ سْ إِ ِيب أَ نْ عَ ،انُ يَ فْ سُ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ لُ مَّ ؤَ مُ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ ارُ شَ بَ نُ ابْ لكَ بذَ انَ ثَـ دَّ حَ -5245
.مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاىلَّ صَ اهللاِ لِ وْ سُ رَ نْ عَ ه،يْ بِ أَ نعَ 

Hadis no. 5

1. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 237

رومْ عَ نْ عَ ة،عَ يْـ هلَِ نُ ابْ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ بٍ رْ حَ نُ بْ دُ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ اقُ حَ سْ إِ انَ ثَـ دَّ حَ ،لَ قاَ ىنَّ ثَ املُ ِين ثَ دَّ حَ -5355
".وفُ عْ تَـ وأَ وفُ عْ يَـ ،جُ وْ الزَّ ،"احِ كَ النِّ ةُ دَ قْ عُ هِ دِ يَ بِ يذِ لَّ اَ :"الَ قَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاىلَّ صَ اهللاولَ سُ رَ نَّ أَ بٍ يْ عَ شُ بن

Hadis no. 6

1. Hadis riwayat Ma>lik kitab al-T{ala>q bab Ja>mi‘ al-T{ala>q, no. bab 29
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َثِين و-2183 اْرَجتََعَهاُمثَّ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ ِإَذاالرَُّجلُ َكانَ قَالَ أَنَّهُ أَبِيهِ َعنْ ُعْرَوةَ ْبنِ ِهَشامِ َعنْ َماِلكَعنْ َحدَّ
تـَُهاتـَنـَْقِضيَ أَنْ قـَْبلَ  َاِقَضاءَ انْ َشاَرَفتْ ِإَذاَحىتَّ َفطَلََّقَهااْمرَأَتِهِ ِإَىل َرُجلٌ فـََعَمدَ َمرَّةٍ أَْلفَ طَلََّقَهاَوِإنْ َلهُ َذِلكَ َكانَ ِعدَّ ِ ِعدَّ

ِمبَْعُروفٍ فَِإْمَساكٌ َمرَّتَانِ الطََّالقُ { َوتـََعاَىل تـََباَركَ اللَّهُ َفأَنـَْزلَ أَبًَداحتَِلِّنيَ َوَال ِإَيلَّ آِويكِ َال َواللَّهِ َال قَالَ ُمثَّ طَلََّقَهاُمثَّ رَاَجَعَها
يُطَلِّقْ ملَْ أَوْ ِمنـُْهمْ طَلَّقَ َكانَ َمنْ يـَْوِمِئذٍ ِمنْ َجِديًداالطََّالقَ النَّاسُ فَاْستَـْقَبلَ }بِِإْحَسانٍ َتْسرِيحٌ أَوْ 

2. Hadis riwayat al-Tirmiz\i> kitab al-T{ala>q bab fi ‘Adad al-T{ala>q, no. bab 16.

اسُ النَّ نَ كاَ : تْ الَ قَ ةَ شَ ائِ عَ نْ عَ هيْ بِ أَ نعَ ةُ وَ رْ عُ بنامِ شَ هِ نعَ بيْ بِ شَ بنلىَ عْ يَـ انَ ثَـ دَّ حَ ةُ بَ يْ تَـ قُـ انَ ثَـ دَّ حَ -1192
الَ قَ ىتَّ حَ رَ ثَـ كْ أَ وْ أَ ةٍ رَّ مَ ةَ ائَ مِ اهَ قَ لَّ طَ نْ إِ وَ ةِ دَّ عِ الْ ِيف يَ هِ وَ اهَ عَ جَ رْ أَ اإذَ هُ تُ أَ رَ امْ يَ هِ وَ اهَ قَ لِّ طَ يُ نْ أَ اءَ شَ امَ هُ تَ أَ رَ امْ قُ لِّ طَ يُ لُ جُ الرَّ وَ 
نْ أَ كِ تُ دَّ عِ تْ َمهَّ امَ لَّ كُ فَ كِ قُ لِّ طَ أُ لَ قاَ ؟اكذَ فَ يْ كَ َو تْ الَ قَ ادً بَ أَ كِ يْ آوِ َال وَ ينِّ مِ ِين يْ بِ تَ فَـ كِ قُ لِّ طَ أُ الَ !اهللاِ وَ هِ تِ أَ رَ مْ ِال لٌ جُ رَ 
وَ هيْ لَ عَ اهللاىلَّ صَ ِيبُّ النَّ اءَ جَ ىتَّ حَ ةُ شَ ائِ عَ تْ تَ كَ سَ فَ اهَ تْـ رَ بَـ خْ أَ فَ ةَ شَ ائِ عَ ىلَ عَ تْ لَ خَ دَ ىتَّ حَ ةُ أَ رْ مَ الْ تِ بَ هَ ذَ وَ كِ تُ عْ اجَ رَ يَ ضِ قَ نْـ تَـ 
حٌ يْ رِ سْ تَ وْ أَ فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ انِ تَ رَّ مَ قُ َال لطَّ اَ { آنُ رْ القُ لَ زَ نَـ ىتَّ حَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ لىَّ صَ ِيبُّ النَّ تَ كَ سَ فَ هُ تْ رَ بَـ خْ أَ فَ مَ لَّ سَ 
انَ ثَـ دَّ حَ بٍ يْ رَ كُ وبُ أَ انَ ثَـ دَّ حَ قَ لَّ طَ نْ كُ يَ ملَْ نْ مَ وَ قَ لَّ طَ انَ كَ نْ مَ ًال بِ قْ تَـ سْ مُ قَ َال الطَّ اسُ النَّ فَ نَ أْ تَ اسْ فَ ةُ شَ ائِ عَ تْ الَ قَ } انٍ سَ إحْ بِ 
) ةَ شَ ائِ عَ عن( هِ يْ فِ رْ كُ ذْ يَ ملَْ وَ اهُ نَ عْ مبَِ ثيْ دِ احلَ اذَ هَ وُ حنَْ بيهأَ نْ عَ ةُ وَ رْ عُ بنامِ شَ هِ نْ عَ يسُ رِ إدْ نبْ اهللاِ دُ بْ عَ 

شبيببنيعلىحديثمنأصحوهذاعيسىبوأقال
ضعيف: األلباينالشيخقال

3. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 229.

اءَ شَ امَ قُ لِّ طَ يُ لُ جُ الرَّ انَ كَ : الَ قَ هِ يْ بِ أَ نْ عَ ة،وَ رْ عُ بنامِ شَ هِ نْ عَ ،رُ يْـ رِ جَ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ دُ يْ محَُ نابْ انَ ثَـ دَّ حَ - 4779
الَ وَ ُبكِ رَ قْـ أَ َال : اهلََ الَ قَ فَـ ،هِ تِ أَ رَ امْ ىلَ عَ ارِ صَ نْ األَ نَ مِ لٌ جُ رَ بَ ضِ غَ فَـ ،هُ تُ أَ رَ امْ تْ انَ كَ اهَ تُـ دَّ عِ يَ ضِ قَ نْـ تَـ نْ أَ لَ بْ قَـ هُ تَ أَ رَ امْ عَ اجَ رَ نْ إِ ُمثَّ 
: الَ قَ . كِ تُ عْ اجَ رَ كِ لُ جَ أَ انَ دَ اذَ إِ فَ ،كِ قُ لِّ طَ أُ ُمثَّ ،كِ تُ عْ اجَ رَ كِ لُ جَ أَ انَ دَ اذَ إِ ىتَّ حَ ،كِ لِّقُ طَ أَ : الَ قَ ؟فَ يْ كَ : هُ لَ تْ الَ قَ . ينِّ مِ ْنيَ لِّ حتَِ 
.يةاآل"فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ نِ تاَ رَّ مَ قُ َال لطَّ اَ :" هُ رَ كْ ذِ اَىل عَ تَـ اهللاُ لَ زَ نْـ أَ فَ ،مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ لىَّ صَ ِيب النَّ َىل إِ كَ لِ ذَ تْ كَ شَ فَ 

ِيب النَّ دِ هْ عَ لىَ عَ هِ تِ أَ رَ مْ ِال لٌ جُ رَ الَ قَ ه،يْ بِ أَ نْ عَ ،امٍ شَ هِ نْ عَ س،يْ رِ دْ إِ نُ ابْ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ بٍ يْ رَ كُ وبُ أَ انَ ثَـ دَّ حَ 4780.
كِ تُ دَّ عِ ُمِضىُّ انَ دَ اذَ إِ فَ ،كِ قُ لِّ طَ أُ : لَ اقَ ؟عُ نَ صْ تَ فَ يْ كَ : هُ لَ تْ الَ قَ فَـ . ْنيَ لِّ حتَِ كِ أَدعَ َال وَ ،ؤيكِ أَ َال : مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ لىَّ صَ 
حٍ يْ رِ سْ تَ وْ أَ فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ انِ تَ رَّ مَ قُ الَ لطَّ اَ :" اهللاُ لَ زَ نْـ أَ فَ ،مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ ِيب النَّ تِ تَ أَ فَ ؟ْنيَ لِّ حتَِ ىتَ مَ فَ ،ُتكِ عْ اجَ رَ 
.قَ لَّ طَ نْ كُ يَ ملَْ نْ مَ وَ قَ لَّ طَ انَ كَ نْ مَ ًدا،يْ دِ جَ اسُ النَّ هُ لَ بَـ قْ تَـ اسْ فَ ،"انٍ سَ حْ إِ بِ 

Hadis no. 7

1. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 229.

ِيبُّ النَّ ىتَ أَ ،الَ قَ نٍ يْ زِ رَ ِيب أَ نْ عَ ع،يْ مسَِ نِ بْ لِ يْ اعِ مسَْ إِ نْ عَ ،ةِ يَ اوِ عَ مُ وبُ أَ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ بِ ائِ السَّ وبُ أَ ِين ثَ دَّ حَ -4791
نَ يْ أَ فَ " انٍ سَ حْ إِ بِ حٌ يْ رِ سْ تَ وْ أَ فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ انِ تَ رَّ مَ قُ َال لطَّ اَ :" هُ لَ وْ قَـ تَ يْ أَ رَ أَ اهللاِ لَ وْ سُ رَ ايَ : الَ قَ فَـ لٌ جُ رَ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ 
"ةُ ثَ الِ الثَّ يَ هِ " انٍ سَ حْ إِ بِ حٌ يْ رِ سْ تَ وْ أَ ،فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ :"مَ لَّ سَ وَ هيْ لَ عَ اهللاُ ىلَّ صَ اهللاِ لُ وْ سُ رَ الَ قَ ؟ةُ ثَ الِ الثَّ 

،انُ يَ فْ سُ انَ ثَـ دَّ حَ اَال قَ ي،دِ هْ مَ نُ بْ نِ محَْ الرَّ دُ بْ عَ وَ ،دُ يْ عِ سَ نُ بْ َىي حيَْ انَ ثَـ دَّ حَ ،الَ قَ ارُ شَ بَ نُ بْ دُ مَّ حمَُ انَ ثَـ دَّ حَ -4792
،"انِ تَ رَّ مَ قُ َال لطَّ اَ "،اهللاِ لَ وْ سُ رَ ايَ الَ قَ فَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ اهللاُ لىَّ صَ ِيبِّ النَّ َىل إِ لٌ جُ رَ اءَ جَ ،الَ قَ نٍ يْ زِ رَ ِيب أَ نْ عَ ،عُ يْ مسَُ نَ بْ لَ يْ اعِ مسَْ إِ نْ عَ 
".انٍ سَ حْ إِ بِ حٌ يْ رِ سْ تَ وْ أَ ،فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكُ سَ مْ إِ :"الَ قَ ؟ةُ ثَ الِ الثَّ نَ يْ أَ فَ 
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نٍ يْ زِ رَ ِيب أَ نْ عَ ،لَ يْ اعِ مسَْ إِ نْ عَ ي،رِ وْ الثـَّ انَ رَ بَـ خْ أَ ،الَ قَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ انَ رَ بَـ خْ أَ ،الَ قَ َىي حيَْ نُ بْ نُ سَ احلَ انَ ثَـ دَّ حَ - 4793
".انٍ سَ حْ إِ بِ حُ يْ رِ سْ لتَّ اَ :"لَ قاَ ؟ةُ ثَ الِ الثَّ نَ يْ أَ فَ " فٍ وْ رُ عْ مبَِ اكٌ سَ مْ إِ فَ انِ تَ رَّ مَ قُ الَ لطَّ اَ :" اهللاُ لُ وْ قُ يَـ ،اهللاِ لَ وْ سُ رَ ايَ : لٌ جُ رَ الَ قَ ،الَ قَ 

Hadis no. 8

1. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal, Musnad al-Qaba>il bab H{adi>s\ H{abi>bah

binti Sahl.

ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ تِ بِنْ َعْمَرةَ َعنْ َسِعيٍد،ْبنِ َحيَْىي َعنْ َماِلٌك،: َمْهِديٍّ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعَلىقـََرْأتُ -27444
ْبنِ قـَْيسِ ْبنِ ثَاِبتِ َحتْتَ َكاَنتْ ِإنـََّها: قَاَلتْ اْألَْنَصارِيَّةِ َسْهلٍ بِْنتِ َحِبيَبةَ َعنْ َأْخبَـَرْتهُ أَنـََّهااْألَْنَصارِيَِّة،رَارَةَ زُ ْبنِ َسْعدِ 
اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ بِاْلَغَلسِ بَابِهِ َعَلىَسْهلٍ بِْنتَ َحِبيَبةَ فـََوَجدَ الصُّْبحِ ِإَىل َخرَجَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ َوأَنَّ َمشَّاسٍ 
َوَال أَنَاَال : قَاَلتْ " َلِك؟َما: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىفـََقالَ َسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ أَنَا: قَاَلتْ " َهِذِه؟َمنْ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 
َشاءَ َماذََكَرتْ َقدْ َسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ َهِذهِ : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ َلهُ قَالَ ثَاِبتٌ َجاءَ فـََلمَّالَِزْوِجَهاقـَْيسٍ ْبنُ ثَاِبتُ 

َهاُخذْ : " لِثَاِبتٍ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ ِعْنِدياِين أَْعطَ َماُكلُّ اِهللا،َرُسولَ يَا: َحِبيَبةُ قَاَلتْ " َتْذُكرَ أَنْ اهللاُ  ِمنـْ
َهاَفَأَخذَ  أَْهِلَهاِيف َوَجَلَستْ " ِمنـْ

2. Hadis riwayat al-Bukha>ri> kitab al-T{ala>q bab al-Khulu‘ wa Kaifa al-T{ala>q

fi>hi, no. bab 12.

ثـََنا- 4867 ثـََنامجَِيلٍ ْبنُ رُ أَْزهَ َحدَّ ثـََناالثـََّقِفيُّ اْلَوهَّابِ َعْبدُ َحدَّ اْمَرأَةَ أَنَّ َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ ِعْكرَِمةَ َعنْ َخاِلدٌ َحدَّ
ِدينٍ َوَال ُخُلقٍ ِيف َعَلْيهِ أَْعِتبُ َماقـَْيسٍ ْبنُ ثَاِبتُ اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقاَلتْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ أََتتْ قـَْيسٍ ْبنِ ثَاِبتِ 
ْسَالمِ ِيف اْلُكْفرَ َأْكرَهُ َوَلِكينِّ  اللَّهِ َرُسولُ قَالَ نـََعمْ قَاَلتْ َحِديَقَتهُ َعَلْيهِ أَتـَُردِّينَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ اْإلِ
َتْطِليَقةً َوطَلِّْقَهااحلَِْديَقةَ لْ اقْـبَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى

َعبَّاسٍ اْبنِ َعنْ ِفيهِ يـَُتابَعُ َال اللَّهِ َعْبدأَبُوقَالَ 
3. Hadis riwayat Ibn Ma>jah kitab al-T{ala>q bab al-Mukhtali‘ah Ta’khuz\ ma>

A‘t}a>ha >, no. bab 22.

ثـََنا-2056 ثـَنَ ،َمْرَوانَ ْبنُ أَْزَهرُ َحدَّ ثـََنا،اَألْعَلىَعْبدِ ْبنُ اَألْعَلىَعْبدُ اَحدَّ َعنْ ،َعُروبَةَ َأِيب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
يَلةَ َأنَّ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ،ِعْكرَِمةَ َعنْ ،قـََتاَدةَ  أَْعِتبُ َماَواللَّهِ : فـََقاَلتْ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبَّ أََتتِ َسُلولَ بِْنتَ مجَِ
وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبُّ َهلَافـََقالَ ،بـُْغًضاأُِطيُقهُ الَ ،اِإلْسَالمِ ِيف اْلُكْفرَ َأْكَرهُ َوَلِكينِّ ،ُخُلقٍ َوالَ ،ِدينٍ ِيف ثَاِبتٍ َعَلى

َهايَْأُخذَ َأنْ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ فَأََمَرهُ ،نـََعمْ : قَاَلتْ ؟َحِديَقَتهُ َعَلْيهِ أَتـَُردِّينَ :  .يـَْزَدادَ َوالَ ،َحِديَقَتهُ ِمنـْ
] . اإلسالميفالدخولبعدالكفرأخالقأي) اإلسالميفالكفرأكره( ش[ 
صحيح: األلباينالشيخقال

4. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-T{ala>q bab fi> al-Khul‘i, no. bab 18.

ثـََنا-2229 أَنـََّهاُزرَارَةَ ْبنِ َسْعدِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتِ َعْمَرةَ َعنْ َسِعيدٍ ْبنِ َحيَْىي َعنْ َماِلكٍ َعنْ اْلَقْعَنِىبُّ َحدَّ
عليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َوأَنَّ َمشَّاسٍ ْبنِ قـَْيسِ ْبنِ ثَاِبتِ َحتْتَ َكاَنتْ أَنـََّهااألَْنَصارِيَّةِ َسْهلٍ بِْنتِ َحِبيَبةَ َعنْ َأْخبَـرَْتهُ 
َمنْ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ اْلَغَلسِ ِىف بَابِهِ ِعْندَ َسْهلٍ بِْنتَ َحِبيَبةَ فـََوَجدَ الصُّْبحِ ِإَىل َخرَجَ -وسلم
ْبنُ ثَاِبتُ َجاءَ فـََلمَّاِلَزْوِجَهاقـَْيسٍ ْبنُ ثَاِبتُ َوالَ أَنَاالَ قَاَلتْ . »َشْأُنكِ َما«قَالَ . َسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ أَنَافـََقاَلتْ . »َهِذهِ 
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َوقَاَلتْ َتْذُكرَ أَنْ اللَّهُ َشاءَ َماَوذََكَرتْ . »َسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ َهِذهِ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ لَهُ قَالَ قـَْيسٍ 
َهاُخذْ «قـَْيسٍ ْبنِ لِثَاِبتِ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ . ِعْنِدىأَْعطَاِىن َماُكلُّ هِ اللَّ َرُسولَ يَاَحِبيَبةُ  . »ِمنـْ
َهاَفَأَخذَ  .أَْهِلَهاِىف ِهىَ َوَجَلَستْ ِمنـْ

5. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> al-Khul‘i, no. bab

34.
َعْبدِ بِْنتِ َعْمرَةَ َعنْ َسِعيدٍ ْبنِ َحيَْىي َعنْ َماِلكٍ َعنْ اْلَقاِسمِ اْبنُ أَنـَْبأَنَاقَالَ َسَلَمةَ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَا-3462

َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َوأَنَّ اسٍ َمشَّ ْبنِ قـَْيسِ ْبنِ ثَاِبتِ َحتْتَ َكاَنتْ َسْهٍل أَنـََّهابِْنتِ َحِبيَبةَ َعنْ َأْخبَـرَْتهُ أَنـََّهاالرَّْمحَنِ 
َهِذهِ َمنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ اْلَغَلسِ ِيف بَابِهِ ِعْندَ َسْهلٍ بِْنتَ َحبِيَبةَ فـََوَجدَ الصُّْبحِ ِإَىل َخرَجَ َوَسلَّمَ 
ْبنُ ثَاِبتُ َجاءَ فـََلمَّاِلَزْوِجَهاقـَْيسٍ ْبنُ ثَاِبتُ َوَال أَنَاَال قَاَلتْ َشْأُنكِ َماقَالَ اللَّهِ َرُسولَ يَاَسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ أَنَاقَاَلتْ 
يَاَحِبيَبةُ فـََقاَلتْ َتْذُكرَ نْ أَ اللَّهُ َشاءَ َماذََكَرتْ َقدْ َسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ َهِذهِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َلهُ قَالَ قـَْيسٍ 
َهاُخذْ لِثَاِبتٍ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ ِعْنِديأَْعطَاِين َماُكلُّ اللَّهِ َرُسولَ  َهاَفَأَخذَ ِمنـْ أَْهِلَهاِيف َوَجَلَستْ ِمنـْ

صحيح: األلباينالشيخقال
6. Hadis riwayat Ma>lik kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> al-Khul‘i, no. bab 11.

َثِىن -1174 بِْنتِ َحِبيَبةَ َعنْ َأْخبَـرَْتهُ أَنـََّهاالرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتِ َعْمَرةَ َعنْ َسِعيدٍ ْبنِ َحيَْىي َعنْ َماِلكٍ َعنْ َحيَْىي َحدَّ
الصُّْبحِ ِإَىل َخرَجَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َوأَنَّ َمشَّاسٍ ْبنِ قـَْيسِ ْبنِ ثَاِبتِ َحتْتَ َكاَنتْ أَنـََّهااألَْنَصارِىِّ َسْهلٍ 
أَنَافـََقاَلتْ . »َهِذهِ َمنْ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َهلَافـََقالَ اْلَغَلسِ ِىف بَابِهِ ِعْندَ َسْهلٍ بِْنتَ َحِبيَبةَ فـََوَجدَ 
ثَاِبتُ َزْوُجَهاَجاءَ فـََلمَّالَِزْوِجَها. قـَْيسٍ ْبنُ ثَاِبتُ َوالَ أَنَاالَ قَاَلتْ . »َشْأُنكِ َما«قَالَ . اللَّهِ َرُسولَ يَاَسْهلٍ تُ بِنْ َحِبيَبةُ 

. »َتْذُكرَ أَنْ اللَّهُ َشاءَ َماذََكَرتْ َقدْ َسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ َهِذهِ «-وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولُ َلهُ قَالَ قـَْيسٍ ْبنُ 
ُخذْ «قـَْيسٍ ْبنِ لِثَاِبتِ - وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ . ِعْنِدىأَْعطَاِىن َماُكلُّ اللَّهِ َرُسولَ يَاَحِبيَبةُ فـََقاَلتْ 

َها َهاَفَأَخذَ . »ِمنـْ .أَْهِلَهابـَْيتِ ِىف َوَجَلَستْ ِمنـْ
7. Hadis riwayat al-Da>rimi> kitab al-T{ala>q bab fi> al-Khulu‘, no. bab 7.

تـََزوََّجَهاَسْهلٍ بِْنتَ َحِبيَبةَ أَنَّ َأْخبَـرَْتهُ َعْمرَةَ أَنَّ َسِعيدٍ ْبنُ َحيَْىي َأْخبَـَرنَا،َهاُرونَ ْبنُ يَزِيدُ َأْخبَـَرنَا-2271
ثَابًِتاَوأَنَّ َلهُ َجارَةً وََكاَنتْ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ َهمَّ َكانَ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ لَ َرُسو أَنَّ َفذََكَرتْ َمشَّاسٍ ْبنِ قـَْيسِ ْبنُ ثَاِبتُ 

فـَرََأىَخرَجَ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولَ َوأَنَّ اْلَغَلسِ ِيف وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولِ بَابِ َعَلىفََأْصَبَحتْ َضَربـََها
ِإَىل ثَاِبتٌ َفأََتى, ثَاِبتٌ َوالَ أَنَاالَ : قَاَلتْ ؟َشْأُنكِ َما: فـََقالَ َسْهلٍ بِْنتُ َحِبيَبةُ أَنَا: قَاَلتْ ؟َهَذاَمنْ : فـََقالَ ِإْنَسانًا
َهاُخذْ : وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ َلهُ فـََقالَ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولِ  َرُسولَ يَا: اَلتْ فـَقَ َسِبيَلَهاَوَخلِّ ِمنـْ

َهافََأَخذَ أَْعطَانِيهِ َشْيءٍ ُكلُّ ِعْنِدياهللاِ  .أَْهِلَهاِعْندَ َوقـََعَدتْ ِمنـْ
صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال

8. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 229.

ثـََناَكَما-4807 ثـََنا: قَالَ ،َألْعَلىاَعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ُفَضْيلٍ َعَلىقـََرْأتُ : قَالَ ،ُسَلْيَمانَ ْبنُ اْلُمْعَتِمرُ َحدَّ
ِيف َكانَ َخْلعٍ أَوَّلَ ِإنَّ : يـَُقولُ َعبَّاسٍ اْبنُ َكانَ : قَالَ ؟َأْصلٌ لِْلُخْلعِ َكانَ َهلْ ،ِعْكرَِمةَ َسَألَ أَنَّهُ ،حرِيزَأِيب َعنْ ،

رَْأِسيَجيَْمعُ الَ اللَّهِ َرُسولَ يَا: فـََقاَلتْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ أََتتْ أَنـََّها،ُأَيبٍّ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ُأْختُ اِإلْسَالمِ 
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َوأَقْـَبُحُهمْ ،قَاَمةً َوأَْقَصُرُهمْ ،َسَواًداَأَشدُُّهمْ ُهوَ ِإَذافَ ،ِعدَّةٍ ِيف أَقْـَبلَ فـَرَأَيـُْتهُ اْخلَِباءِ َجاِنبَ َرفـَْعتُ ِإينِّ أَبًَداَشْيءٌ َوَرْأَسهُ 
: قَاَلتْ ؟تـَُقوِلنيَ َما: قَالَ َحِديَقِيت َعَليَّ ردَّتفَإنَحِديَقةً َماِيل أَْفَضلَ أَْعطَْيتُـَهاِإينِّ اللَّهِ َرُسولَ يَا: َزْوُجَهاقَالَ . َوْجًها
نَـُهَمافـََفرَّقَ : قَالَ زِْدتُهُ َشاءَ َوِإنَ ،نـََعمْ  .بـَيـْ

Hadis no. 9

1. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> al-Khulu‘, no. bab

34.
ثـََناقَالَ َسَلَمةَ ْبنُ اْلُمِغريَةُ َوُهوَ اْلَمْخُزوِميُّ أَنـَْبأَنَاقَالَ إِبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْسَحقُ َأْخبَـرَنَا-3461 َعنْ أَيُّوبَ َعنْ ُوَهْيبٌ َحدَّ
اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ َواْلُمْخَتِلَعاتُ اْلُمْنَتزَِعاتُ قَالَ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنْ ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ احلََْسنِ 

َشْيًئاُهَريـَْرةَ َأِيب ِمنْ َيْسَمعْ ملَْ احلََْسنُ الرَّْمحَنِ َعْبدأَبُوالَ قَ ُهرَيـَْرةَ َأِيب َغْريِ ِمنْ َأْمسَْعهُ ملَْ احلََْسنُ قَالَ 
صحيح: األلباينالشيخقال

2. Hadis riwayat al-Tirmiz\i> kitab al-T{ala>q bab al-Mukhtali‘a>t, no. bab 11
ثـََنا-1186 ثـََناُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ طَّابِ َأِىب َعنْ لَْيثٍ َعنْ أَبِيهِ َعنْ ُعْلَبةَ نِ بْ َذوَّادِ ْبنُ ُمزَاِحمُ َحدَّ َأِىب َعنْ ُزْرَعةَ َأِىب َعنْ اخلَْ
َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ . »اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ اْلُمْخَتِلَعاتُ «قَالَ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َعنِ ثـَْوبَانَ َعنْ ِإْدرِيسَ 
نْ مِ تْ عَ لَ تَـ اخْ ةٍ أَ رَ امْ اميَُّ أَ قالأنهسلموعليهاهللاصلىالنيبعنوروي.بِاْلَقِوىِّ ِإْسَناُدهُ َولَْيسَ ْلَوْجهِ اَهَذاِمنْ َغرِيبٌ 

ةِ نَّ اجلَ ةَ حَ ائِ رَ حْ ِر تَ ملَْ سٍ أْ بَ ْريِ غَ نْ مِ اهَ جِ وْ زَ 
صحيح: األلباينالشيخقال

3. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Muks\iri>n min al-S{ah}a>bat

bab Musnad Abu> Hurairah r.a.

ثـَنَاأيبحدثيناهللاعبدحدثنا-9347 ثـََناَعفَّاُن،َحدَّ ثـََناُوَهْيٌب،َحدَّ َأِيب َعنْ احلََْسِن،َعنِ أَيُّوُب،َحدَّ
"اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ َواْلُمْنَتزَِعاتُ ِلَعاتُ اْلُمْختَ : " قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ُهَريـْرََة،

النقطاعهضعيفإسناده: األرنؤوطشعيبتعليق
4. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 229.

ثـََنا-4841 ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ ،ُسَلْيمٍ َأِيب ْبنِ لَْيثِ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُعْلَبةَ ْبنِ َذوَّادَ ْبنُ ُمزَاِحمُ َحدَّ
طَّابِ َأِيب َعنْ  َرُسولِ َعنْ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َمْوَىل ،ثـَْوبَانَ َعنْ ،ِإْدرِيسَ َأِيب َعنْ ،ُزْرَعةَ َأِيب َعنْ ،اخلَْ
.اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ اْلُمْخَتِلَعاتُ : الَ قَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ 

ثـََنا-4842 ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ ثـََنا: قَالَ ِبْشرٍ ْبنُ َحْفصُ َحدَّ ْبنِ َأْشَعثَ َعنْ ،الرَّبِيعِ ْبنُ قـَْيسُ َحدَّ
ِإنِ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ اجلَُْهِينِّ َعاِمرٍ نِ بْ ُعْقَبةَ َعنْ ،يَزِيدَ ْبنِ ثَاِبتِ َعنْ ،احلََْسنِ َعنِ ،َسوَّارٍ 

.اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ اْلُمْنَتزَِعاتِ اْلُمْخَتِلَعاتِ 
Hadis no. 10

1. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-T{ala>q bab fi> al-Khulu‘, no. bab 18.

ثـََنا-2228 ثـََناَحْربٍ ْبنُ ُسَلْيَمانُ َحدَّ قَالَ قَالَ ثـَْوبَانَ َعنْ َأْمسَاءَ َأِىب َعنْ ِقالَبَةَ َأِىب َعنْ أَيُّوبَ َعنْ َمحَّادٌ َحدَّ
َا«وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ  َهاَفَحرَامٌ بَْأسٍ َماَغْريِ ِىف َطَالقًاَزْوَجَهاَسأََلتْ اْمرَأَةٍ أَميُّ اْجلَنَّةِ ِئَحةُ رَاَعَليـْ
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2. Hadis riwayat al-Da>rimi> kitab al-T{ala>q bab al-Nahy ‘an an Tas’ala al-

Mar’ah Jauzaha> T{ala>qaha>, no. bab 6.

ثـََنا-2270 ثـََنا،اْلَفْضلِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ َعنْ , َأْمسَاءَ ِيب أَ َعنْ ،ِقالَبَةَ َأِيب َعنْ ،أَيُّوبَ َعنْ , َزْيدٍ ْبنُ َمحَّادُ َحدَّ
َا: وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ،ثـَْوبَانَ  َهاَفَحرَامٌ ،بَْأسٍ َماَغْريِ ِمنْ ،الطََّالقَ َزْوَجَهاَسأََلتْ اْمَرأَةٍ أَميُّ َعَليـْ
.اْجلَنَّةِ رَاِئَحةُ 

مرثدبنعمرو: هوأمساءوأبوزيدبناهللاعبد: هوقالبةوأبوصحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال
الرحيب

3. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Tatimmah Musnad al-Ans}a>r bab Min

H{adi>s\ S|auba>n.

ثـََناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا-22379 ثـََناَعفَّاُن،َحدَّ ثـََناُوَهْيٌب،َحدَّ َأِيب َعنْ احلََْسِن،َعنِ أَيُّوُب،َحدَّ
"اْلُمَناِفَقاتُ ُهنَّ َواْلُمْنَتزَِعاتُ اْلُمْخَتِلَعاتُ : " قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ُهَريـْرََة،

الصحيحرجالثقاترجالهإسنادوهذاصحيححديث: األرنؤوطشعيبتعليق
ثـََناأيبحدثيناهللاعبدحدثنا- 22440 ثـََنا،الرَّْمحَنِ َعْبدُ َحدَّ ِقَالبَةَ َأِيب َعنْ أَيُّوَب،َعنْ َزْيٍد،ْبنُ َمحَّادُ َحدَّ

َا: " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ثـَْوبَانَ َوذََكرَ َأْمسَاَء،أَبَاَوذََكرَ : قَالَ  َغْريِ ِيف الطََّالقَ َزْوَجَهاَسأََلتْ اْمَرأَةٍ أَميُّ
َهاَفَحرَامٌ بَْأسٍ َما "اْجلَنَّةِ رَاِئَحةُ َعَليـْ

مسلمشرطعلىصحيحإسناده: األرنؤوطشعيبتعليق
4. Hadis riwayat Ibn Ma>jah kitab al-T{ala>q bab Kara>hiyah al-Khulu‘ li al-

Mar’ah, no. bab 21.

ثـََنا-2055 ثـََنا،اَألْزَهرِ ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ ِقالَبَةَ َأِيب َعنْ ،أَيُّوبَ َعنْ ،َزْيدٍ ْبنِ َمحَّادِ َعنْ ،ْلَفْضلِ اْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
َا: وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ،ثـَْوبَانَ َعنْ ،َأْمسَاءَ َأِيب َعنْ ، َماَغْريِ ِيف الطََّالقَ َزْوَجَهاَسأََلتْ اْمَرأَةٍ أَميُّ

َهاامٌ َفَحرَ ،بَْأسٍ  .اْجلَنَّةِ رَاِئَحةُ َعَليـْ
5. Hadis riwayat al-Tirmiz\i> kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> al-Mukhtali‘a>t, no.

bab 11.

َرُسولَ أَنَّ ثـَْوبَانَ َعنْ َحدَّثَهُ َعمَّنْ ِقالَبَةَ َأِىب َعنْ أَيُّوبُ أَنـَْبأَنَااْلَوهَّابِ َعْبدُ أَنـَْبأَنَابـُْنَدارٌ ِبَذِلكَ أَنـَْبأَنَا-1187
َا«قَالَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ  َهاَفَحرَامٌ بَْأسٍ َغْريِ ِمنْ َطَالقًاَزْوَجَهاَسأََلتْ اْمرَأَةٍ أَميُّ أَبُوقَالَ . »اْجلَنَّةِ رَاِئَحةُ َعَليـْ

َعنْ بـَْعُضُهمْ َوَرَواهُ . ثـَْوبَانَ َعنْ َأْمسَاءَ َأِىب َعنْ ِقالَبَةَ َأِىب َعنْ أَيُّوبَ َعنْ احلَِْديثُ َهَذاَويـُْرَوى. َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسى
ََذاأَيُّوبَ  .يـَْرفـَْعهُ وَملَْ اِإلْسَنادِ ِ

صحيح: األلباينالشيخقال
6. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 229.

ثـََنا-4843 ثـََنا: قَالَ ،َبشَّارٍ اْبنُ َحدَّ َثِين ،اْلَوهَّابِ َعْبدُ َحدَّ قَاالَ ،ُعَليَّةَ اْبنُ َحدَّثـََنا: قَالَ ،يـَْعُقوبُ َوَحدَّ
يًعا ثـََنا: مجَِ ثَهُ ،َعمَّنْ ،ِقالَبَةَ َأِيب َعنْ ،أَيُّوبُ َحدَّ َا: قَالَ َوَسلَّمَ ْيهِ َعلَ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ أَنَّ ،ثـَْوبَانَ َعنْ ،َحدَّ أَميُّ
َهاَفَحرَامٌ بَْأسٍ َغْريِ ِمنْ َطَالقًاَزْوَجَهاَسأََلتْ اْمَرأَةٍ  .اْجلَنَّةِ رَاِئَحةُ َعَليـْ
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َثِين -4844 ثـََنا: قَالَ ،اْلُمثـَىنَّ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،َعارِمٌ َحدَّ ِقالَبََة،ِيب أَ َعنْ ،أَيُّوبَ َعنْ ،َزْيدٍ ْبنُ َمحَّادُ َحدَّ
.َحنَْوهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعنْ ،ثـَْوبَانَ َعنْ ،الرََّحِيبِّ َأْمسَاءَ َأِيب َعنْ 

َثِين - 4840 َثِين : قَالَ ،ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ يـَْعُقوبُ َحدَّ ،ِإْدرِيسَ ِيب أَ َعنْ ،لَْيثٍ َعنْ ،ُسَلْيَمانَ ْبنُ اْلُمْعَتِمرُ َحدَّ
َا: قَالَ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َمْوَىل ،ثـَْوبَانَ َعنْ  َزْوَجَهاَسأََلتُ اْمرَأَةٍ أَميُّ

َهااللَّهُ َحرَّمَ بَْأسٍ َغْريِ ِمنْ الطََّالقَ  .اْجلَنَّةِ ِئَحةَ رَاَعَليـْ
Hadis no. 11

1. Hadis riwayat al-Bukha>ri> kitab al-T{ala>q bab Man Aja>za T{ala>q S|ala>s\, no.

bab 4.

ثـََناَبشَّارٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدََّثِين -5261 َثِين قَالَ اهللاِ ُعبَـْيدِ َعنْ َحيَْىي َحدَّ أَنَّ ةَ َعاِئشَ َعنْ ُحمَمَّدٍ ْبنُ اْلَقاِسمُ َحدَّ
َلتَـَهايَُذوقَ َحىتَّ َال قَالَ ِلْألَوَّلِ َأحتَِلُّ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ َفُسِئلَ َفطَلَّقَ فـَتَـَزوََّجتْ َثَالثًا) اْمَرأَةً (اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ َرُجًال  ُعَسيـْ
اْألَوَّلُ َذاقَ َكَما

2. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-T{ala>q bab al-Mabtu>tah la> Yurja‘u ilaiha

Jauzuha>, no. bab 49.

ثـََنا-2311 ُسِئلَ قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ اَألْسَودِ َعنِ إِبـْرَاِهيمَ َعنْ اَألْعَمشِ َعنِ ُمَعاِويَةَ أَبُوَحدَّثـََناُمَسدَّدٌ َحدَّ
َرهُ َزْوًجافـَتَـَزوََّجتْ -َثالَثًايـَْعِىن -اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ َرُجلٍ َعنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ  َاَفَدَخلَ َغيـْ قـَْبلَ طَلََّقَهاُمثَّ ِ

َلةَ َتُذوقَ َحىتَّ ِلَألوَّلِ حتَِلُّ الَ «-وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبُّ قَالَ قَاَلتْ اَألوَّلِ لَِزْوِجَهاَأحتَِلُّ يـَُواِقَعَهاَأنْ  اآلَخرِ ُعَسيـْ
َلتَـَهاَويَُذوقَ  »ُعَسيـْ

3. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-T{ala>q bab al-T{ala>q li al-lati> Tankih} Jauz

s\umma la> Yadkhul biha>, no. bab 9.
ثـََناقَالَ اْلَعَالءِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَا-3407 َعاِئَشةَ َعنْ اْألَْسَودِ َعنْ اِهيمَ إِبـْرَ َعنْ اْألَْعَمشِ َعنْ ُمَعاِويَةَ أَبُوَحدَّ

رَهُ َزْوًجافـَتَـَزوََّجتْ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ َرُجلٍ َعنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَاَلْت ُسِئلَ  َاَفَدَخلَ َغيـْ أَنْ قـَْبلَ طَلََّقَهاُمثَّ ِ
َلتَـَهااْآلَخرُ يَُذوقَ َحىتَّ َال َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ُسولُ رَ فـََقالَ ِلْألَوَّلِ َأحتَِلُّ يـَُواِقَعَها َلَتهُ َوَتُذوقَ ُعَسيـْ ُعَسيـْ

صحيح: األلباينالشيخقال
4. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Muks\iri>n min al-S{ah}a>bah

Musnad ‘Abdulla>h ibn ‘Umar r.a.

ثـََنا،َجْعَفرٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ ثـََناَحدَّ -5571 َعنْ ُحيَدِّثُ ،َرزِينٍ ْبنَ َساملَِ مسَِْعتُ ،َمْرثَدٍ ْبنِ َعْلَقَمةَ َعنْ ،ُشْعَبةُ َحدَّ
الرَُّجلِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ ىَصلَّ النَِّيبِّ َعنِ ،ُعَمرَ اْبنِ َعنْ ،اْلُمَسيَّبِ ْبنِ َسِعيدِ َعنْ ،ُعَمرَ اْبنَ يـَْعِين ،اهللاِ َعْبدِ ْبنِ َساملِِ 
َايَْدُخلَ أَنْ قـَْبلَ فـَُيطَلُِّقَهاَرُجلٌ يـَتَـَزوَُّجَهاُمثَّ ،يُطَلُِّقَهاُمثَّ ،اْلَمْرأَةُ لَهُ َتُكونُ  َرُسولُ فـََقالَ ؟اَألوَّلِ َزْوِجَهاِإَىل فـَتَـْرِجعُ ،ِ

َلةَ َتُذوقَ َحىتَّ : مَ َوَسلَّ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ  .اْلُعَسيـْ
Musnad al-Muks\iri>n min al-S{ah}a>bah Musnad Anas ibn Ma>lik r.a.

ثـََنا-14024 ثـََناَعفَّاُن،َحدَّ اهللاِ َرُسولَ أَنَّ َماِلٍك،ْبنِ أََنسِ َعنْ يَزِيَد،ْبنُ َحيَْىي َحدََّثِين ِديَناٍر،ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
يَْدُخلَ أَنْ قـَْبلَ َفطَلََّقَهاَرُجًال،بـَْعَدهُ فـَتَـَزوََّجتْ َثَالثًا،َفطَلََّقَهااْمرَأٌَة،َحتَْتهُ َكاَنتْ َرُجلٍ َعنْ ُسِئلَ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى
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َا َلِتَهاِمنْ َذاقَ َقدْ اْآلَخرُ َيُكونَ َحىتَّ َال،: " لَّمَ َوسَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ : قَالَ ؟اْألَوَّلِ لَِزْوِجَهاَأحتَِلُّ : ِ ،ُعَسيـْ
َلِتهِ ِمنْ َوَذاَقتْ  "ُعَسيـْ

Musnad al-Nisa> Musnad al-S{iddi>qah ‘A<isyah binti al-S{iddi>q r.a.

ثـََنا-24149 ثـََناُمَعاِويََة،أَبُوَحدَّ َرُسولُ ُسِئلَ : قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ اْألَْسَوِد،َعنِ إِبـْرَاِهيَم،َعنْ اْألَْعَمُش،َحدَّ
َرُه،َزْوًجافـَتَـَزوََّجتْ اْمَرأَتَُه،طَلَّقَ َرُجلٍ َعنْ يـَْعَلى،يـَْرفـَْعهُ وَملَْ : َأِيب قَالَ َأْمحَدَ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ قَالَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ  َغيـْ

َا،َفَدَخلَ  ِلْألَوَّلِ حتَِلُّ َال : " َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ ؟اْألَوَّلِ ِلَزْوِجَهاَأحتَِلُّ ،يـَُواِقَعَهاَأنْ قـَْبلَ َقَهاطَلَّ ُمثَّ ِ
َلتَـَهااْآلَخرُ يَُذوقَ َحىتَّ  َلَتهُ َوَتُذوقَ ،ُعَسيـْ "ُعَسيـْ

ثـََنا-25604 ثـََناَحيَْىي،َحدَّ طَلَّقَ َرُجًال أَنَّ َعاِئَشَة،َعنْ َحدََّثِين أَوْ اْلَقاِسَم،مسَِْعتُ : قَالَ اِهللا،ْيدِ ُعبَـ َحدَّ
َال : " َقالَ فَـ ؟ِلْألَوَّلِ َأحتَِلُّ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ َفُسِئلَ َميَسََّها،أَنْ قـَْبلَ َفطَلََّقَهاآَخرُ فـَتَـَزوََّجَهاَثَالثًا،اْمَرأَتَهُ 
َلتَـَهايَُذوقَ َحىتَّ  "اْألَوَّلُ َذاقَ َكَماُعَسيـْ

5. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 230.

َثِين -4888 ثـََنا: قَاُلوا،فَاِعيُّ الرِّ ِهَشامٍ َوأَبُو،وَِكيعٍ ْبنُ َوُسْفَيانُ ،اْهلَبَّارِيُّ ِإْمسَاِعيلَ ْبنُ اللَّهِ ُعبَـْيدُ َحدَّ َحدَّ
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ ُسِئلَ : قَاَلتْ ،َعاِئَشةَ َعنْ ،اَألْسَودِ َعنِ ،إِبـْرَاِهيمَ َعنْ ،اَألْعَمشِ َعنِ ،ُمَعاِويَةَ أَبُو
َرهُ َرُجالً فـَتَـَزوََّجتْ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ َرُجلٍ َعنْ  َاَفَدَخلَ َغيـْ اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ ؟اَألوَّلِ ِلَزْوِجَهاَأحتَِلُّ ،يـَُواِقَعَهاأَنْ قـَْبلَ طَلََّقَهاُمثَّ ِ

َلتَـَهااآلَخرُ يَُذوقَ َحىتَّ اَألوَّلِ لَِزْوِجَهاحتَِلُّ الَ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى َلَتهُ َوَتُذوقَ ُعَسيـْ .ُعَسيـْ
َثِين حَ -4889 ثـََنا: قَالَ ،اْلُمثـَىنَّ دَّ ،ُعْرَوةَ ْبنِ ِهَشامِ َعنْ ،اْلُمَباَركِ اْبنُ َأْخبَـَرنَا: قَالَ ،َنْصرٍ ْبنُ ُسَوْيدُ َحدَّ

.َحنَْوهُ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،َعاِئَشةَ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ 
Hadis no. 12

1. Hadis riwayat Muslim kitab al-T{ala>q bab Tah}ri>m T{ala>q al-H{aid} bi Gair

Rid}a>ha> wa annahu lau Kha>lafa Waqa‘a al-T{ala>q wa Yu’mar bi Raj‘atiha>,

no. bab 1.

ثـََنا-3725 اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ُعَمرَ اْبنِ َعنِ عٍ نَافِ َعنْ أََنسٍ ْبنِ َماِلكِ َعَلىقـَرَْأتُ قَالَ التَِّميِمىُّ َحيَْىي ْبنُ َحيَْىي َحدَّ
طَّابِ ْبنُ ُعَمرُ َفَسَألَ -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولِ َعْهدِ ِىف َحاِئضٌ َوْهىَ  -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولَ اخلَْ
ِإنْ ُمثَّ َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ ْلَيتـْرُْكَهاُمثَّ يُـرَاِجْعَهافـَلْ ُمْرهُ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َلهُ فـََقالَ َذِلكَ َعنْ 
.»النَِّساءُ َهلَايُطَلَّقَ أَنْ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ أََمرَ الَِّىت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسَّ أَنْ قـَْبلَ طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ بـَْعدُ أَْمَسكَ َشاءَ 

ثـََناُمنَْريٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ ثـََناَحدَّ -3727 ثـََناَأِىب َحدَّ طَلَّْقتُ قَالَ ُعَمرَ اْبنِ َعنِ نَاِفعٍ َعنْ اللَّهِ ُعبَـْيدُ َحدَّ
عليهاهللاصلى-هِ اللَّ لَِرُسولِ ُعَمرُ َذِلكَ َفذََكرَ َحاِئضٌ َوْهىَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ َعْهدِ َعَلىاْمَرأَِتى
أَوْ ُجيَاِمَعَهاأَنْ قـَْبلَ فـَْلُيطَلِّْقَهاَطُهَرتْ فَِإَذاأُْخَرىَحْيَضةً حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ ْلَيَدْعَهاُمثَّ فـَْليُـرَاِجْعَهاُمْرهُ «فـََقالَ -وسلم

. »النَِّساءُ َهلَاقَ يُطَلَّ أَنْ اللَّهُ أََمرَ الَِّىت اْلِعدَّةُ فَِإنـََّهاُميِْسْكَها
2. Hadis riwayat al-Bukha>ri> kitab al-T{ala>q bab Qaul Allah Ta’a>la> ‘Ya>

Ayuha> al-Nabi iz\a> T{allaqtum al-Nisa> fa T{alliqu>hunna li ‘iddatihinna’, no.

bab 1.
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ثـََنا-4850 ُهَمااللَّهُ َرِضيَ ُعَمرَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ نَاِفعٍ َعنْ كٌ َمالِ َحدََّثِين قَالَ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ َحدَّ أَنَّهُ َعنـْ
طَّابِ ْبنُ ُعَمرُ َفَسَألَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعْهدِ َعَلىَحاِئضٌ َوِهيَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ  َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ اخلَْ
ِإنْ ُمثَّ َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ لُِيْمِسْكَهاُمثَّ فـَْليـُرَاِجْعَهاُمْرهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ َذِلكَ َعنْ لَّمَ َوسَ 
النَِّساءُ َهلَاُتطَلَّقَ أَنْ اللَّهُ أََمرَ الَِّيت ةُ اْلِعدَّ فَِتْلكَ َميَسَّ أَنْ قـَْبلَ طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ بـَْعدُ أَْمَسكَ َشاءَ 

Kitab al-Tafsi>r bab Wa Qa>la Muja>hid, no. bab 1.

ثـََنا-4908 ثـََنابَُكْريٍ ْبنُ َحيَْىي َحدَّ َثِىن قَالَ اللَّْيثُ َحدَّ َعْبدَ أَنَّ َساملٌِ َأْخبَـَرِىن قَالَ ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ ُعَقْيلٌ َحدَّ
وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ لَِرُسولِ ُعَمرُ َفذََكرَ ،َحاِئضٌ َوْهىَ اْمَرأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ َأْخبَـَرهُ -عنهمااهللارضى-ُعَمرَ ْبنَ للَّهِ ا

فَِإنْ ،فـََتْطُهرَ حتَِيضَ ُمثَّ ،َتْطُهرَ ىتَّ حَ ُميِْسْكَهاُمثَّ لِيُـرَاِجْعَها«قَالَ ُمثَّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ ِفيهِ فـَتَـَغيَّظَ -
»اللَّهُ أََمرَهُ َكَمااْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسََّهاأَنْ قـَْبلَ طَاِهرًافـَْلُيطَلِّْقَهايُطَلَِّقَهاأَنْ َلهُ بََدا

3. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-T{ala>q bab fi T{ala>q al-Sunnah, no. bab 4.

ثـََنا-2181 َعْهدِ َعَلىَحاِئضٌ َوِهىَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ُعَمرَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ نَاِفعٍ َعنْ َماِلكٍ َعنْ اْلَقْعَنِىبُّ َحدَّ
طَّابِ ْبنُ ُعَمرُ َفَسَألَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ  َرُسولُ فـََقالَ َذِلكَ َعنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ اخلَْ

َذِلكَ بـَْعدَ أَْمَسكَ َشاءَ ِإنْ ُمثَّ َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ ْلُيْمِسْكَهاُمثَّ فـَْليُـرَاِجْعَهاُمْرهُ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ 
.»النَِّساءُ َهلَاُتطَلَّقَ أَنْ ُسْبَحانَهُ اللَّهُ رَ أَمَ الَِّىت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسَّ أَنْ قـَْبلَ طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ 

ثـََنا-2184 ثـََناَصاِلحٍ ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ ثـََناَعْنَبَسةُ َحدَّ َعنْ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ َساملُِ َأْخبَـَرِىن ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ يُوُنسُ َحدَّ
عليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـَتَـَغيَّظَ -وسلمعليهاهللاصلى-لَِرُسولِ ُعَمرُ َذِلكَ ذََكرَ فَ َحاِئضٌ َوِهىَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ أَبِيهِ 

َفَذِلكَ َميَسَّ َأنْ قـَْبلَ طَاِهرًاطَلََّقَهاَشاءَ ِإنْ ُمثَّ فـََتْطُهرَ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ ْلُيْمِسْكَهاُمثَّ فـَْليُـرَاِجْعَهاُمْرهُ «قَالَ ُمثَّ -وسلم
.»َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ أََمرَ َكَمالِْلِعدَّةِ الطََّالقُ 

4. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-T{ala>q bab Waqt al-T{ala>q li ‘Iddah allati>

Amara Allah Azza wa Jalla an Tut}laq laha> al-Nisa>, no. bab 1.
ثـََناقَالَ السَّْرَخِسيُّ َسِعيدٍ ْبنُ اللَّهِ ُعبَـْيدُ َأْخبَـَرنَا-3389 ُعَمرَ ْبنِ اللَّهِ ُعبَـْيدِ َعنْ اْلَقطَّانُ َسِعيدٍ ْبنُ َحيَْىي َحدَّ

َعْبدَ ِإنَّ فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ ُعَمرُ فَاْستَـْفَىت َحاِئضٌ َوِهيَ اْمَرأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ نَاِفعٌ َأْخبَـَرِين قَالَ 
َحْيَضةً حتَِيضَ ُمثَّ َهِذهِ َحْيَضِتَهاِمنْ َتْطُهرَ َحىتَّ يََدْعَهاُمثَّ فـَْليُـرَاِجْعَهااللَّهِ َعْبدَ ُمرْ فـََقالَ َحاِئضٌ َوِهيَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ اللَّهِ 

ُتطَلَّقَ أَنْ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ أََمرَ الَِّيت اْلِعدَّةُ فَِإنـََّهافـَْلُيْمِسْكَهاَشاءَ َوِإنْ ُجيَاِمَعَهاَأنْ ْبلَ قَـ فـَْليُـَفارِقْـَهاَشاءَ فَِإنْ َطُهَرتْ فَِإَذاُأْخَرى
صحيح: األلباينالشيخقال.النَِّساءُ َهلَا

اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ُعَمرَ اْبنِ َعنْ نَاِفعٍ َعنْ ِلكٍ َماَعنْ اْلَقاِسمِ اْبنُ أَنـَْبأَنَاقَالَ َسَلَمةَ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـرَنَا-3390
طَّابِ ْبنُ ُعَمرُ َفَسَألَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعْهدِ ِيف َحاِئضٌ َوِهيَ  َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ اخلَْ

ِإنْ ُمثَّ َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ لُِيْمِسْكَهاُمثَّ فـَْليـُرَاِجْعَهاُمْرهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ َذِلكَ َعنْ َوَسلَّمَ 
النَِّساءُ َهلَاُتطَلَّقَ أَنْ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ أََمرَ الَِّيت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسَّ أَنْ قـَْبلَ طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ بـَْعدُ أَْمَسكَ َشاءَ 

صحيح: األلباينالشيخقال
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ثـََنا-3556 َسِعيدٍ ْبنُ َوَحيَْىي ِإْسَحقَ ْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ ِإْدرِيسَ اْبنِ َعنْ آَدمَ ْبنُ َحيَْىي أَنـَْبأَنَاقَالَ َخاِلدٍ ْبنُ ِبْشرُ َحدَّ
اْبنَ ِإنَّ قَاُلواُعَمرَ اْبنِ َعنْ نَاِفعٍ َعنْ ُعْقَبةَ ْبنِ ُموَسىَعنْ ُزَهيـْرٌ َأْخبَـرَنَاوحُعَمرَ اْبنِ َعنْ نَاِفعٍ َعنْ َمرَ عُ ْبنُ اللَّهِ َوُعبَـْيدُ 
حتَِيضَ َحىتَّ فـَْليُـرَاِجْعَهاُمْرهُ فـََقالَ َسلَّمَ وَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىلِلنَِّيبِّ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ ُعَمرُ َفذََكرَ َحاِئضٌ َوِهيَ اْمرَأََتهُ طَلَّقَ ُعَمرَ 

تـََعاَىل قَالَ بِهِ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ أََمرَ الَِّذيالطََّالقُ فَِإنَّهُ أَْمَسَكَهاَشاءَ َوِإنْ طَلََّقَهاَشاءَ فَِإنْ َطُهَرتْ فَِإَذاُأْخَرىَحْيَضةً 
ِِنَّ َفطَلُِّقوُهنَّ { صحيح: األلباينشيخالقال.}ِلِعدَّ

5. Hadis riwayat Ibn Majah bab T{ala>q al-Sunnah, no. bab 2.

ثـََنا-2019 اْبنِ َعنِ ،نَاِفعٍ َعنْ ،اهللاِ ُعبَـْيدِ َعنْ ،ِإْدرِيسَ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ َحدَّثـََنا،َشْيَبةَ َأِيب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ
فـَْليُـرَاِجْعَهاُمْرهُ : فـََقالَ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ ِلَرُسولِ ُعَمرُ َذِلكَ َفذََكرَ ،َحاِئضٌ َوِهيَ اْمرََأِيت طَلَّْقتُ : قَالَ ،ُعَمرَ 
.اللَّهُ أََمرَ الَِّيت اْلِعدَّةُ ِإنـََّهافَ ،أَْمَسَكَهاَشاءَ َوِإنْ ،ُجيَاِمَعَهاأَنْ قـَْبلَ طَلََّقَهاَشاءَ ِإنْ ُمثَّ ،َتْطُهرَ ُمثَّ ،حتَِيضَ ُمثَّ ،َتْطُهرَ َحىتَّ 

6. Hadis riwayat al-Da>rimi> bab al-Sunnah fi> al-T{ala>q, no. bab 1.

ثـََنا،َخمَْلدٍ ْبنُ َخاِلدُ َأْخبَـرَنَا-2262 َحاِئضٌ َوِهيَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ؛ُعَمرَ اْبنِ َعنِ ،نَاِفعٍ َعنْ ،َماِلكٌ َحدَّ
ِإنْ ُمثَّ ،َتْطُهرَ ُمثَّ ،حتَِيضَ ُمثَّ ،َتْطُهرَ َحىتَّ َوُميِْسَكَهايـُرَاِجَعَهاأَنْ ُمْرهُ : فـََقالَ وسلمعليهاهللاصلىلِلنَِّيبِّ ُعَمرُ َذِلكَ ذََكرَ فَ 

.النَِّساءُ َهلَايُطَلَّقَ أَنْ لَّهُ الأََمرَ الَِّيت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسَّ أَنْ قـَْبلَ طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ أَْمَسكَ َشاءَ 
الطالقيفمالكعندوهوقويإسناده: أسدسليمحسنيقال

7. Hadis riwayat Ma>>lik bab Ma> Ja>’a fi> al-Aqra> wa ‘Iddah al-T{ala>q wa T{ala>q

al-H{a>id}, no. bab 21.

َرُسولِ َعْهدِ َعَلىَحاِئضٌ َوِهىَ اْمرَأَتَهُ طَلَّقَ ُعَمرَ ْبنَ اللَّهِ َعْبدَ أَنَّ نَاِفعٍ َعنْ َماِلكٍ َعنْ َحيَْىي َحدََّثِىن -1214
طَّابِ ْبنُ ُعَمرُ َفَسَألَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ  - اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ َذِلكَ َعنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ اخلَْ

طَلَّقَ َشاءَ َوِإنْ بـَْعدُ أَْمَسكَ َشاءَ ِإنْ ُمثَّ َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ َتْطُهرَ َحىتَّ ُميِْسْكَهاُمثَّ رَاِجْعَهافـَْليُـ ُمْرهُ «-وسلمعليهاهللاصلى
.»النَِّساءُ َهلَايُطَلَّقَ أَنْ اللَّهُ أََمرَ الَِّىت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ َميَسَّ أَنْ قـَْبلَ 

8. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Muks\iri>n min al-S{ah}a>bah

bab Musnad ‘Abdulla>h ibn ‘Umar r.a.

ثـََنا-5164 َفأََتى،َحاِئضٌ َوِهيَ اْمَرأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ،ُعَمرَ اْبنِ َعنِ ،نَاِفعٌ َأْخبَـَرِين ،اهللاِ ُعبَـْيدِ َعنْ ،َحيَْىي َحدَّ
حتَِيضَ ُمثَّ ،َهِذهِ َحْيَضِتَهاِمنْ َتْطُهرَ َحىتَّ ،فـَْليُـرَاِجْعَهااهللاِ َعْبدَ ُمرْ : فـََقالَ فَاْستَـْفَتاهُ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ ُعَمرُ 

.النَِّساءُ َهلَاُتطَلَّقَ أَنْ أُِمرَ الَِّيت دَّةُ اْلعِ فَِإنـََّها،لُِيْمِسْكَهاأَوْ ،ُجيَاِمَعَهاأَنْ قـَْبلَ فـَْليُـَفارِقْـَهاَطُهَرتْ فَِإَذا،أُْخَرىَحْيَضةً 
ثـََنا-5299 َفَسَألَ ،َحاِئضٌ َوِهيَ اْمَرأَتَهُ طَلَّقَ أَنَّهُ ،ُعَمرَ اْبنِ َعنِ ،نَاِفعٍ َعنْ ،َماِلكٍ َعنْ ،الرَّْمحَنِ َعْبدُ َحدَّ

َشاءَ ِإنْ ُمثَّ ،َتْطُهرَ ُمثَّ حتَِيضَ ُمثَّ ،َتْطُهرَ َحىتَّ ُميِْسْكَهاُمثَّ ،فـَْليُـرَاِجْعَهاُمْرهُ : فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ ُعَمرُ 
.النَِّساءُ َهلَايُطَلَّقَ أَنْ اللَّهُ أََمرَ الَِّيت اْلِعدَّةُ فَِتْلكَ ،أَْمَسَكَهاَشاءَ َوِإنْ ،طَلََّقَها

ثـََنا-5792 ثـََنا،ُعبَـْيدٍ نُ بْ ُحمَمَّدُ َحدَّ َعَلىاْمرََأِيت طَلَّْقتُ : قَالَ ُعَمرَ اْبنِ َعنِ ،نَاِفعٍ َعنْ ،اهللاِ ُعبَـْيدُ َحدَّ
ُمْرهُ : فـََقالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ لَِرُسولِ ُعَمرُ َذِلكَ َفذََكرَ ،َحاِئضٌ َوِهيَ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولِ َعْهدِ 

الَِّيت اْلِعدَّةُ فَِإنـََّها،ُميِْسَكَهاأَوْ ،ُجيَاِمَعَهاأَنْ قـَْبلَ َشاءَ ِإنْ ُيطَلُِّقَهاَطُهَرتْ فَِإَذا،أُْخَرىحتَِيضَ ُمثَّ ،َتْطُهرَ َحىتَّ فـَْليُـرَاِجْعَها
.النَِّساءُ َهلَاُتطَلَّقَ أَنْ اللَّهُ أََمرَ 
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9. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-T{ala>q/65: 1.

وهيامرأيتطلَّقت: قالعمر،ابنعننافع،عناهللا،عبيدعنإدريس،ابنثنا: قالالسائب،أَبوحدثين
ُمثَّ حتَِيَض،ُمثَّ َتْطُهر،َىت حَ فـَْليُـرَاِجعَهاُمْره: "فقالبذلك،خيربهَوَسلَّمَعَلْيهِ اهللاَصلَّىاهللارسولعمرفأتى: قالحائض؛
اأَْمَسَكَها،َشاءَ وإنْ ُجيَاِمَعَها،أَنْ قـَْبلَ طَلََّقَهاَشاءَ إنْ ُمثَّ َتْطُهَر، َ ".َوَجلَّ َعزَّ الُلهقالاليتالِعدَّةُ فَإ

Hadis no. 13

1. Hadis riwayat Muslim kitab al-T{ala>q bab al-Mutallaqah S|ala>s\ la> Nafaqah

laha>, no. bab 6.

ثـََنا-3770 َأِىب َعنْ ُسْفَيانَ ْبنِ اَألْسَودِ َمْوَىل يَزِيدَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َماِلكٍ َعَلىقـَرَْأتُ قَالَ َحيَْىي ْبنُ َحيَْىي َحدَّ
َهاَفَأْرَسلَ َغاِئبٌ َوُهوَ اْلَبتَّةَ طَلََّقَهاَحْفصٍ ْبنَ َعْمرِوأَبَاأَنَّ قـَْيسٍ بِْنتِ فَاِطَمةَ َعنْ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنِ َسَلَمةَ  ِبَشِعريٍ وَِكيُلهُ إِلَيـْ

نَاَلكِ َماَواللَّهِ فـََقالَ َفَسِخطَْتهُ  «فـََقالَ َلهُ َذِلكَ َفذََكَرتْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َفَجاَءتْ . َشْىءٍ ِمنْ َعَليـْ
أُمِّ اْبنِ ِعْندَ اْعَتدِّىَأْصَحاِىب يـَْغَشاَهااْمرَأَةٌ تِْلكَ «قَالَ ُمثَّ َشرِيكٍ أُمِّ بـَْيتِ ِىف تـَْعَتدَّ أَنْ فََأَمَرَها. »نـََفَقةٌ َعَلْيهِ َلكِ لَْيسَ 

ُسْفَيانَ َأِىب ْبنَ ُمَعاِويَةَ أَنَّ َلهُ ْرتُ ذَكَ َحَلْلتُ فـََلمَّاقَاَلتْ . »َفآِذنِيِىن َحَلْلتِ فَِإَذاثَِياَبكِ َتَضِعنيَ أَْعَمىَرُجلٌ فَِإنَّهُ َمْكُتومٍ 
ُمَعاِويَةُ َوأَمَّاَعاتَِقهِ َعنْ َعَصاهُ َيَضعُ َفالَ َجْهمٍ أَبُوأَمَّا«-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ . َخطََباِىن َجْهمٍ َوأَبَا

َخيـْرًاِفيهِ اللَّهُ َفَجَعلَ فـََنَكْحُتهُ . »أَُساَمةَ اْنِكِحى«قَالَ ُمثَّ َفَكرِْهُتهُ .»َزْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ اْنِكِحىَلهُ َمالَ الَ َفُصْعُلوكٌ 
.بِهِ َواْغَتَبْطتُ 

َثِىن -3773 ثـََنارَاِفعٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َوَحدَّ ثـََناُحمَمَّدٍ ْبنُ ُحَسْنيُ َحدَّ - َكِثريٍ َأِىب اْبنُ َوُهوَ -َحيَْىي َعنْ َشْيَبانُ َحدَّ
طَلََّقَهااْلَمْخُزوِمىَّ اْلُمِغريَةِ ْبنَ َحْفصِ أَبَاأَنَّ َأْخبَـَرْتهُ قـَْيسٍ ْبنِ الضَّحَّاكِ ُأْختَ قـَْيسٍ بِْنتَ فَاِطَمةَ أَنَّ َسَلَمةَ أَبُوَأْخبَـَرِىن 

َناَلكِ لَْيسَ أَْهُلهُ َهلَافـََقالَ اْلَيَمنِ ِإَىل اْنطََلقَ ُمثَّ َثالَثًا صلى-اللَّهِ َرُسولَ فَأَتـَْوانـََفرٍ ِىف اْلَولِيدِ ْبنُ َخاِلدُ فَاْنطََلقَ . َفَقةٌ نَـ َعَليـْ
اهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ نـََفَقةٍ ِمنْ َهلَافـََهلْ َثالَثًااْمَرأَتَهُ طَلَّقَ َحْفصٍ أَبَاِإنَّ فـََقاُلواَمْيُمونَةَ بـَْيتِ ِىف -وسلمعليهاهللا

َهانـََفَقةٌ َهلَالَْيَستْ «-وسلمعليه َهاَوأَْرَسلَ . »اْلِعدَّةُ َوَعَليـْ أُمِّ ِإَىل تـَْنَتِقلَ أَنْ َوأََمَرَها. »بِنَـْفِسكِ َتْسِبِقيِىن الَ أَنْ «إِلَيـْ
َهاأَْرَسلَ ُمثَّ َشرِيكٍ  َوَضْعتِ ِإَذافَِإنَّكِ اَألْعَمىَمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ ِإَىل ىفَاْنطَِلقِ اَألوَُّلونَ اْلُمَهاِجُرونَ يَْأتِيَهاَشرِيكٍ أُمَّ أَنَّ «إِلَيـْ
تـَُهاَمَضتْ فـََلمَّاإِلَْيهِ فَاْنطََلَقتْ . »يـََركِ ملَْ ِمخَاَركِ  ْبنِ َزْيدِ ْبنَ ُأَساَمةَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ أَْنَكَحَهاِعدَّ
.َحارِثَةَ 

َثِىن - 3786 ثـََناَمْنُصورٍ ْبنُ ِإْسَحاقُ َوَحدَّ مسَِْعتُ قَالَ اجلَْْهمِ َأِىب ْبنِ َبْكرِ َأِىب َعنْ ُسْفَيانَ َعنْ الرَّْمحَنِ َعْبدُ َحدَّ
َمَعهُ َوأَْرَسلَ ىِبَطالَقِ رَبِيَعةَ َأِىب ْبنَ َعيَّاشَ اْلُمِغريَةِ ْبنِ َحْفصِ ْبنُ َعْمرِوأَبُوَزْوِجىِإَىلَّ أَْرَسلَ تـَُقولُ قـَْيسٍ بِْنتَ فَاِطَمةَ 
ثَِياِىب َعَلىَّ َفَشَدْدتُ قَاَلتْ . الَ قَالَ َمْنزِِلُكمْ ِىف أَْعَتدُّ َوالَ َهَذاِإالَّ نـََفَقةٌ ِىل أََمافـَُقْلتُ َشِعريٍ آُصعِ َوَمخَْسةِ َمتْرٍ آُصعِ ِخبَْمَسةِ 
اْعَتدِّى. نـََفَقةٌ َلكِ لَْيسَ َصَدقَ «قَالَ . َثالَثًاقـُْلتُ . »َقكِ طَلَّ َكمْ «فـََقالَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َوأَتـَْيتُ 

َفَخطََبِىن قَاَلتْ . »َفآِذنِيِىن ِعدَُّتكِ انـَْقَضتْ فَِإَذاِعْنَدهُ ثـَْوَبكِ تـُْلِقىاْلَبَصرِ َضرِيرُ فَِإنَّهُ َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ َعمِّكِ اْبنِ بـَْيتِ ِىف 
ِمْنهُ اجلَْْهمِ َوأَبُواْحلَالِ َخِفيفُ تَِربٌ ُمَعاِويَةَ ِإنَّ «-وسلمعليهاهللاصلى- النَِّىبُّ فـََقالَ . اجلَْْهمِ َوأَبُوُمَعاِويَةُ ِمنـُْهمْ ُخطَّابٌ 

.»زَْيدٍ ْبنِ بُِأَساَمةَ َعَلْيكِ َوَلِكنْ -َهَذاَحنْوَ أَوْ النَِّساءَ َيْضِربُ أَوْ -النَِّساءِ َعَلىِشدَّةٌ 
2. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-T{ala>q bab fi> Nafaqah al-Mabtu>tah, no.

bab 39.
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ثـََنا-2284 ْبنِ َسَلَمةَ َأِيب َعنْ ،ُسْفَيانَ ْبنِ اَألْسَودِ َمْوَىل يَزِيدَ ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ ،َماِلكٍ َعنْ ،اْلَقْعَنِيبُّ َحدَّ
ِبَشِعريٍ وَِكيَلهُ ِإلَيـَْهافََأْرَسلَ ،َغاِئبٌ َوُهوَ اْلَبتَّةَ طَلََّقَهاَحْفصٍ ْبنَ َعْمرِوأَبَاأَنَّ ،قـَْيسٍ بِْنتِ ِطَمةَ فَاَعنْ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ 

َناَلكِ َماَواللَّهِ : فـََقالَ ،فـََتَسخَّطَْتهُ  : فـََقالَ ،َلهُ َذِلكَ تْ َفذََكرَ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولَ َفَجاَءتْ ،َشْيءٍ ِمنْ َعَليـْ
ِيف اْعَتدِّي،َأْصَحاِيب يـَْغَشاَهااْمَرأَةٌ تِْلكَ ِإنَّ : قَالَ ُمثَّ ،َشرِيكٍ أُمِّ بـَْيتِ ِيف تـَْعَتدَّ أَنْ َوأََمَرَها،نـََفَقةٌ َعَلْيهِ َلكِ لَْيسَ َهلَا

أَنَّ َلهُ ذََكْرتُ َحَلْلتُ فـََلمَّا: قَاَلتْ ،َفآِذنِيِين َحَلْلتِ َوِإَذا،ثَِياَبكِ ِعنيَ َتضَ ،أَْعَمىَرُجلٌ فَِإنَّهُ ،َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ بـَْيتِ 
َعنْ َعَصاهُ َيَضعُ َفالَ َجْهمٍ أَبُوأَمَّا: وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ ،َخطََباِين َجْهمٍ َوأَبَا،ُسْفَيانَ َأِيب ْبنَ ُمَعاِويَةَ 
،َزْيدٍ ْبنَ أَُساَمةَ اْنِكِحي: قَالَ ُمثَّ ،َفَكرِْهُتهُ : قَاَلتْ ،َزْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ اْنِكِحي،َلهُ َمالَ الَ َفُصْعُلوكٌ ُمَعاِويَةُ َوأَمَّا،هِ َعاتِقِ 

بِهِ َواْغَتَبْطتُ ،َكِثريًاَخيـْرًاِفيهِ تـََعاَىل اللَّهُ َفَجَعلَ ،فـََنَكْحُتهُ 
صحيح: األلباينالشيخقال

3. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-T{ala>q, no. bab 70, al-Rukhas}ah fi> Khuru>j

al-Mabtu>tah min Baitiha> fa ‘Iddatiha> li Sukna>ha>.

ثـََناقَالَ ُحمَمَّدٍ ْبنُ احلَِْميدِ َعْبدُ َأْخبَـرَنَا-3489 ثـََناقَالَ َخمَْلدٌ َحدَّ َعْبدُ َأْخبَـَرِين قَالَ َعطَاءٍ َعنْ رَْيجٍ جُ اْبنُ َحدَّ
اْلَمَغازِيبـَْعضِ ِإَىل َوَخرَجَ َثَالثًاطَلََّقَهاأَنَّهُ َخمُْزومٍ َبِين ِمنْ َرُجلٍ ِعْندَ وََكاَنتْ َأْخبَـرَْتهُ قـَْيسٍ بِْنتَ فَاِطَمةَ أَنَّ َعاِصمٍ ْبنُ الرَّْمحَنِ 
َهاالنـََّفَقةِ بـَْعضَ يـُْعِطيَـَهاأَنْ وَِكيَلهُ َوأََمرَ  اللَّهِ َرُسولُ َفَدَخلَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِنَساءِ بـَْعضِ ِإَىل فَاْنطََلَقتْ فـَتَـَقالَّتـْ
َهافََأْرَسلَ ُفَالنٌ َقَهاطَلَّ قـَْيسٍ بِْنتُ فَاِطَمةُ َهِذهِ اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقاَلتْ ِعْنَدَهاَوِهيَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى النـََّفَقةِ بِبَـْعضِ إِلَيـْ

قَالَ ُمثَّ ِعْنَدَهافَاْعَتدِّيُكْلثُومٍ أُمِّ ِإَىل فَانـَْتِقِليَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ قَالَ َصَدقَ قَالَ بِهِ َتَطوَّلَ َشْيءٌ أَنَّهُ َوَزَعمَ فـََردَّتْـَها
ِعْنَدهُ فَاْعَتدَّتْ اللَّهِ َعْبدِ ِإَىل فَانـْتَـَقَلتْ أَْعَمىفَِإنَّهُ َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ِإَىل فَانـَْتِقِليُعوَّاُدَهاَيْكثـُرُ اْمرَأَةٌ ْلثُومٍ كُ أُمَّ ِإنَّ 

تـَُهاانـَْقَضتْ َحىتَّ  َتْسَتْأِمرُهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َفَجاَءتْ ْفَيانَ سُ َأِيب ْبنُ َوُمَعاِويَةُ اجلَْْهمِ أَبُوَخطَبَـَهاُمثَّ ِعدَّ
ْبنَ ُأَساَمةَ فـَتَـَزوََّجتْ اْلَمالِ ِمنْ أَْمَلقُ فـََرُجلٌ ُمَعاِويَةُ َوأَمَّالِْلَعَصاَقْسَقاَسَتهُ َعَلْيكِ َأَخافُ فـََرُجلٌ اجلَْْهمِ أَبُوأَمَّافـََقالَ ِفيِهَما

َذِلكَ بـَْعدَ َزْيدٍ 
No. bab 22, bab Iz\a> Istasya>rat al-Mar’ah Rajul fi> man Yakhtubuha> hal

Yukhbiruha> bima> Ya‘lam.

اْلَقاِسمِ اْبنِ َعنْ ِلُمَحمَّدٍ َواللَّْفظُ َأْمسَعُ َوأَنَاَعَلْيهِ ِقرَاَءةً ِمْسِكنيٍ ْبنُ َواْحلَاِرثُ َسَلَمةَ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَا-3193
طَلََّقَهاَحْفصٍ ْبنَ َعْمرِوأَبَاَأنَّ قـَْيسٍ بِْنتِ فَاِطَمةَ َعنْ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنِ َسَلَمةَ َأِيب َعنْ يَزِيدَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َماِلكٍ َعنْ 
َهافََأْرَسلَ َغاِئبٌ َوُهوَ اْلَبتَّةَ  َناَلكِ َماَواللَّهِ فـََقالَ ْتهُ َفَسِخطَ ِبَشِعريٍ وَِكيُلهُ إِلَيـْ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َفَجاَءتْ َشْيءٍ ِمنْ َعَليـْ
َأْصَحاِيب ايـَْغَشاهَ اْمَرأَةٌ تِْلكَ قَالَ ُمثَّ َشرِيكٍ أُمِّ بـَْيتِ ِيف تـَْعَتدَّ أَنْ فَأََمَرَهانـََفَقةٌ َلكِ لَْيسَ فـََقالَ َلهُ َذِلكَ َفذََكَرتْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 

ُمَعاِويَةَ أَنَّ َلهُ ذََكْرتُ َحَلْلتُ فـََلمَّاقَاَلتْ َفآِذنِيِين َحَلْلتِ فَِإَذاثَِياَبكِ َتَضِعنيَ أَْعَمىَرُجلٌ فَِإنَّهُ َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ ِعْندَ فَاْعَتدِّي
َوأَمَّاَعاتِِقهِ َعنْ َعَصاهُ َيَضعُ َفَال َجْهمٍ أَبُوأَمَّاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ َخطََباِين َجْهمٍ َوأَبَاُسْفَيانَ َأِيب ْبنَ 

َعزَّ اللَّهُ َفَجَعلَ فـََنَكْحُتهُ َزْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ اْنِكِحيقَالَ ُمثَّ َفَكرِْهُتهُ زَْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ اْنِكِحيَوَلِكنْ َلهُ َمالَ َال َفُصْعُلوكٌ ُمَعاِويَةُ 
رًاِفيهِ َوَجلَّ  بِهِ َواْغَتَبْطتُ َخيـْ

4. Hadis riwayat Ma>lik kitab al-T{ala>q bab Ma> Ja>’a fi> Nafaqah al-

Mut}allaqah, no. bab 23.
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َثِين -1228 َعْبدِ ْبنِ َسَلَمةَ َأِيب نْ عَ ُسْفَيانَ ْبنِ اْألَْسَودِ َمْوَىل يَزِيدَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َماِلكَعنْ َحيَْىي َحدَّ
َهافََأْرَسلَ بِالشَّامِ َغاِئبٌ َوُهوَ اْلَبتَّةَ طَلََّقَهاَحْفصٍ ْبنَ َعْمرِوأَبَاَأنَّ قـَْيسٍ بِْنتِ فَاِطَمةَ َعنْ َعْوفٍ ْبنِ الرَّْمحَنِ  وَِكيلُهُ إِلَيـْ
َناَلكِ َماَواللَّهِ فـََقالَ َفَسِخطَْتهُ ِبَشِعريٍ  فـََقالَ َلهُ َذِلكَ َفذََكَرتْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َفَجاَءتْ َشْيءٍ نْ مِ َعَليـْ
أُمِّ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ِعْندَ اْعَتدِّيَأْصَحاِيب يـَْغَشاَهااْمَرأَةٌ تِْلكَ قَالَ ُمثَّ َشرِيكٍ أُمِّ بـَْيتِ ِيف تـَْعَتدَّ أَنْ َوأََمَرَهانـََفَقةٌ َعَلْيهِ َلكِ لَْيسَ 

ُسْفَيانَ َأِيب ْبنَ ُمَعاِويَةَ أَنَّ َلهُ ذََكْرتُ َحَلْلتُ فـََلمَّاقَاَلتْ َفآِذنِيِين َحَلْلتِ فَِإَذاِعْنَدهُ ثَِياَبكِ َتَضِعنيَ أَْعَمىَرُجلٌ فَِإنَّهُ َمْكُتومٍ 
ُمَعاِويَةُ َوأَمَّاَعاتِِقهِ َعنْ َعَصاهُ َيَضعُ َفَال َجْهمٍ أَبُوأَمَّاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىللَّهِ اَرُسولُ فـََقالَ َخطََباِين ِهَشامٍ ْبنَ َجْهمِ َوأَبَا

َذِلكَ ِيف اللَّهُ َعلَ َفجَ فـََنَكْحُتهُ زَْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ اْنِكِحيقَالَ ُمثَّ َفَكرِْهُتهُ قَاَلتْ َزْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ اْنِكِحيلَهُ َمالَ َال َفُصْعُلوكٌ 
رًا بِهِ َواْغَتَبْطتُ َخيـْ

5. Hadis riwayat al-Da>rimi> kitab al-Nika>h} bab al-Nahy ‘an Khutbah al-Rajul

‘ala> Khutbah Akhi>h, no. bab 7.
أَنـََّهاقـَْيسٍ بِْنتِ فَاِطَمةَ َعنْ , َمةَ َسلَ َأِيب َعنْ ،َعْمرٍوْبنُ ُحمَمَّدُ أَنـَْبأَنَا،َهاُرونَ ْبنُ يَزِيدُ َأْخبَـَرنَا-2177

ثـَْتهُ  َهاوََكَتَبهُ َحدَّ ِمنـُْهمُ تـَْبَتِغيأَْهِلهِ ِإَىل َفَأْرَسَلتْ , اْلَبتَّةَ َفطَلََّقَهاَخمُْزومٍ َبِين ِمنْ قـَُرْيشٍ ِمنْ َرُجلٍ َحتْتَ َكاَنتْ أَنـََّهاِكَتابًاِمنـْ
َوانـَْتِقِلياْلِعدَّةُ َوَعَلْيكِ نـََفَقةٌ َلكِ لَْيسَ : فـََقالَ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولَ َذِلكَ فـَبَـَلغَ نـََفَقةٌ َلكِ لَْيسَ : فـََقاُلواالنـََّفَقةَ 

َوَلِكنِ , اْلُمَهاِجرِينَ ِمنَ انـَُهاِإْخوَ إليهايَْدُخلُ اْمَرأَةٌ َشرِيكٍ أُمَّ ِإنَّ : قَالَ ُمثَّ ،بِنَـْفِسكِ تـَُفوِّتِيَناَوالَ ،َشرِيكٍ أُمِّ بـَْيتِ ِإَىل 
ِإَىل فَاْنطََلَقتْ بِنَـْفِسكِ تـَُفوِّتِيَناَوالَ ،َشْيًئايـَرَ ملَْ ثَِياَبكِ َوَضْعتِ ِإنْ , أَْعَمىَرُجلٌ فَِإنَّهُ , َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ بـَْيتِ ِإَىل انـَْتِقِلي
أَمَّا: وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ , َخطََباَهاَجْهمٍ َوأَبَاُمَعاِويَةَ أَنَّ ذََكَرتْ َحلَّتْ فـََلمَّا, َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ بـَْيتِ 

َذِلكَ َكرُِهواأَْهَلَهاَفَكَأنَّ ؟أَُساَمةَ ِمنْ أَْنتِ فَأَْينَ , َعاتِِقهِ َعنْ َعَصاهُ َيَضعُ َفالَ َجْهمٍ أَبُوَوأَمَّا, َلهُ َمالَ الَ فـََرُجلٌ ُمَعاِويَةُ 
قَالَ : َعْمرٍوْبنُ ُحمَمَّدُ قَالَ , ُأَساَمةَ فـََنَكَحتْ , وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ قَالَ الَِّذيِإالَّ أَْنِكحُ الَ َواللَّهِ : فـََقاَلتْ , 

يَا{ تـََعاَىل اللَّهُ قَالَ : َعبَّاسٍ اْبنُ َوقَالَ : قَالَ َهَذاَكانَ َشْيءٍ َأيِّ ِيف َعِلْمتِ فـََقدْ اللَّهَ اتَِّقيفَاِطَمةُ يَا: إِبـْرَاِهيمَ ْبنُ ُحمَمَّدُ 
ِِنَّ َفطَلُِّقوُهنَّ النَِّساءطَلَّْقُتمُ ِإَذاالنَِّيبُّ أَيـَُّها أَنِإالَّ ُرْجنَ خيَْ َوالَ بـُُيوِِنَّ ِمنُختْرُِجوُهنَّ الَ َربَُّكمْ اللَّهَ َواتـَُّقوااْلِعدَّةَ َوَأْحُصوالِِعدَّ
.ُخيْرُِجوَهاأَنْ َهلُمْ َحلَّ فـََقدْ َذِلكَ فـََعَلتْ فَِإَذاأَْهِلَهاَعَلىتـَْبُدوَ أَنْ َواْلَفاِحَشةُ } مُّبَـيـَِّنةٍ بَِفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ 

صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال
6. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal kitab Musnad al-Qaba>il bab Wa min

H{adi>s\ Fa>t}imah binti Qais Ukhtu al-D{ah}h}a>q ibn Qais.

َعنْ ،ُسْفَيانَ ْبنِ اَألْسَودِ َمْوَىل يَزِيدَ ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ ،َماِلكٌ : َمْهِديٍّ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعَلىقـَرَْأتُ -27327
َهافََأْرَسلَ ،َغاِئبٌ َوُهوَ اْلَبتَّةَ طَلََّقَهاَحْفصٍ ْبنِ َعْمرِوأَبَاأَنَّ ،قـَْيسٍ بِْنتِ اِطَمةَ فَ َعنْ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنِ َسَلَمةَ َأِيب  إِلَيـْ

َناَلكِ َماَواللَّهِ : فـََقالَ فـََتَسخَّطَْتهُ ِبَشِعريٍ وَِكيَلهُ  لَهُ َذِلكَ َفذََكَرتْ لَّمَ َوسَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َفَجاَءتْ ،َشْيءٍ ِمنْ َعَليـْ
ِعْندَ فَاْعَتدِّيَأْصَحاِيب يـَْغَشاَهااْمَرأَةٌ تِْلكَ : قَالَ ُمثَّ ،َشرِيكٍ أُمِّ بـَْيتِ ِيف تـَْعَتدَّ أَنْ فََأَمَرَها،َعَلْيهِ نـََفَقةٌ َلكِ لَْيسَ : فـََقالَ 
ْبنَ ُمَعاِويَةَ أَنَّ َلهُ ذََكْرتُ َحَلْلتُ فـََلمَّا،َفآِذنِيِين َحَلْلتِ فَِإَذا،ِعْنَدهُ ثَِياَبكِ َتَضِعنيَ ،أَْعَمىَرُجلٌ فَِإنَّهُ ،َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ 
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ُمَعاِويَةُ َوأَمَّا،اهُ َعصَ َيَضعُ َفالَ اجلَْْهمِ أَبُوأَمَّا: َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََقالَ ،َخطََباِين اجلَْْهمِ َوأَبَا،ُسْفَيانَ َأِيب 
.َزْيدٍ ْبنَ أَُساَمةَ اْنِكِحي،َلهُ َمالَ الَ َفُصْعُلوكٌ 

ثـََنا-27334 ثـََناِإبـْرَاِهيَم،ْبنُ يـَْعُقوبُ َحدَّ َأُخوأََنٍس،َأِيب ْبنُ ِعْمرَانُ َحدََّثِين : قَالَ ِإْسَحاقَ اْبنِ َعنِ َأِىب،َحدَّ
: قَاَلتْ قـَْيسٍ ْبنِ الضَّحَّاكِ ُأْختِ قـَْيسٍ بِْنتِ فَاِطَمةَ َعنْ َعْوٍف،ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنِ َسَلَمةَ َأِيب َعنْ ،ُلَؤيٍّ ْبنِ َعاِمرِ َبِين 

اْلَيَمنِ ِإَىل طَاِلبٍ َأِيب ْبنِ يِّ َعلِ َمعَ َسارَ إِنَّهُ ُمثَّ َتْطِليَقتَـْنيِ،طَلََّقِين َقدْ وََكانَ اْلُمِغريَِة،ْبنِ َحْفصِ ْبنِ َعْمرِوَأِيب ِعْندَ ُكْنتُ 
أَِيب ْبنُ َعيَّاشُ بِاْلَمِديَنةِ أَْمرِهِ َصاِحبَ وََكانَ الثَّالِثَِة،بَِتْطِليَقِيت ِإَيلَّ فـَبَـَعثَ إِلَْيِه،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ بـََعثَهُ ِحنيَ 
َناَلكِ َما: فـََقالَ َوُسْكَناَي،نـََفَقِيت : َلهُ ُقْلتُ فَـ : قَاَلتْ اْلُمِغريَِة،ْبنِ َربِيَعةَ  ِمنْ َعَلْيكِ نـََتَطوَّلَ أَنْ ِإالَّ ُسْكَىن،َوَال نـََفَقةٍ ِمنْ َعَليـْ
َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ ولَ َرسُ َفِجْئتُ : قَاَلتْ َحاَجٍة،ِمنْ بِهِ َماِيل ِيل َيُكنْ ملَْ لَِئنْ : فـَُقْلتُ : قَاَلتْ َنْصنَـُعُه،ِمبَْعُروفٍ ِعْنِدنَا
َردٌَّة،ِفيكِ َلهُ َولَْيَستْ ُسْكَىن،َوَال نـََفَقةٌ َعَلْيِهمْ َلكِ لَْيسَ َصَدَق،: " فـََقالَ َعيَّاشٌ ِيل قَالَ َوَماَخَربِيَفَأْخبَـْرتُهُ َوَسلَّمَ 

يـَُزوُرَهااْمَرأَةٌ تِْلكَ َال،: " قَالَ ُمثَّ : قَاَلتْ ،"حتَِلِّيَحىتَّ ِعْنَدَهاَفُكوِين ِك،َعمِّ ابـَْنةِ َشرِيكٍ أُمِّ ِإَىل فَانـَْتِقِلياْلِعدَُّة،َوَعَلْيكِ 
َفَال ْلتِ َحلَ فَِإَذاِعْنَدُه،َفُكوِين اْلَبَصِر،َمْكُفوفُ فَِإنَّهُ َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ َعمِّكِ اْبنِ ِإَىل انـَْتِقِليَوَلِكنْ اْلُمْسِلِمَني،ِمنَ ِإْخَوتـَُها
َحَلْلتُ فـََلمَّا: قَاَلتْ لِنَـْفِسِه،ِإالَّ يُرِيُدِين ِحيَنِئذٍ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ أَُظنُّ َماَواهللاِ : قَاَلتْ ،"بِنَـْفِسكِ تـَُفوتِيِين 
بَِيِدي،وََكَتْبُتهُ َهَذاَحِديثـََهاَعَليَّ ْمَلتْ أَ َسَلَمةَ أَبُوقَالَ فـََزوََّجِنيِه،َزْيدٍ ْبنِ ُأَساَمةَ َعَلىَخطََبِين 

ثـََنا-27336 ْبنِ َعاِصمِ ْبنُ الرَّْمحَنِ َعْبدُ َأْخبَـَرِين : قَالَ َعطَاءٌ َأْخبَـَرِين : قَالَ ُجَرْيجٍ اْبنُ َأْخبَـَرنَاالرَّزَّاِق،َعْبدُ َحدَّ
طَلََّقَهاأَنَّهُ : َفَأْخبَـَرْتهُ َخمُْزومٍ َبِين ِمنْ َرُجلٍ ِعْندَ وََكاَنتْ َأْخبَـرَْتُه،قـَْيٍس،ْبنِ اكِ الضَّحَّ أُْختَ قـَْيٍس،بِْنتَ فَاِطَمةَ أَنَّ ثَاِبٍت،
َهاالنـََّفَقِة،بـَْعضَ يـُْعِطيَـَهاأَنْ َلهُ وَِكيًال َوأََمرَ اْلَمَغازِي،بـَْعضِ ِإَىل َوَخرَجَ َثَالثًا النَِّيبِّ ِنَساءِ ْحَدىإِ ِإَىل َواْنطََلَقتْ فَاْستَـَقلَّتـْ
قـَْيسٍ بِْنتُ فَاِطَمةُ َهِذهِ اِهللا،َرُسولَ يَا: فـََقاَلتْ ِعْنَدَهاَوِهيَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ َفَدَخلَ َوَسلََّم،َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّى
َهاَفَأْرَسلَ ُفَالٌن،طَلََّقَها َعلَْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبُّ فـََقالَ ،"َصَدقَ : " قَالَ بِِه،َتَطوَّلَ َشْيءٌ أَنَّهُ َوَزَعمَ تْـَها،فـََردَّ النـََّفَقةِ بِبَـْعضِ إِلَيـْ
ِإنَّ َال،: " قَالَ ُمثَّ ،"ِعْنَدَهافَاْعَتدِّيـُكْلثُومٍ أُمِّ : اْخلَفَّافُ َوقَالَ َأِيب،وقَالَ -" َمْكُتومٍ أُمِّ اْبنِ َمْنزِلِ ِإَىل انـَْتِقِلي: " َوَسلَّمَ 

ِعْنَدُه،فَاْعَتدَّتْ اهللاِ َعْبدِ ِإَىل فَانـْتَـَقَلتْ ،"أَْعَمىفَِإنَّهُ َمْكُتومٍ أُمِّ ْبنِ اهللاِ َعْبدِ ِإَىل انـَْتِقِليَوَلِكنْ ُعوَّاُدَها،َيْكثـُرُ ُكْلثُومٍ أُمَّ 
َتْسَتْأِمرُهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ َفَجاَءتْ ُسْفَياَن،َأِيب ْبنُ َوُمَعاِويَةُ َجْهٍم،أَبُوَخطَبَـَهاُمثَّ ِعدَّتـَُها،انـَْقَضتْ َحىتَّ 

ُمَعاِويَةُ َوأَمَّا-لِْلَعَصاَقْصَقاَصَتهُ اْخلَفَّافُ : " َوقَالَ -،"لِْلَعَصاَقْسَقاَسَتهُ َعَلْيكِ َأَخافُ َجْهمٍ أَبُو: " فـََقالَ ِفيِهَما،
َذِلكَ بـَْعدَ زَْيدٍ ْبنَ أَُساَمةَ فـَتَـَزوََّجتْ اْلَماِل،ِمنَ َأْخَلقُ فـََرُجلٌ 

7. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Tala>q/65: 6.

َثِين  ثـََنا: قَالَ ،احلََْكمِ َعْبدِ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،اَألْوزَاِعيِّ َعنِ ،َبْكرٍ ْبنُ ِبْشرُ َحدَّ َحيَْىي َحدَّ
قـَْيسٍ ْبنِ الضَّحَّاكِ ُأْختُ ،قـَْيسٍ بِْنتُ فَاِطَمةُ َحدَّثـَْتِين : قَالَ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ َسَلَمةَ أَبُوَحدََّثِين : قَالَ ،َكِثريٍ َأِيب ْبنُ 
َهابِنَـَفَقةٍ َهلَافََأَمرَ َثالَثًاَهاطَلَّقَ ،اْلَمْخُزوِميَّ َعْمرٍوأَبَاَأنَّ  َحنْوَ بـََعثَهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ وََكانَ ،فَاْستَـَقلَّتـْ

يَا: فـََقالَ ،َمْيُمونَةَ ِعْندَ َوُهوَ َوَسلَّمَ هِ َعَليْ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َخمُْزومٍ َبِين ِمنْ نـََفرٍ ِيف اْلَولِيدِ ْبنُ َخاِلدُ فَاْنطََلقَ ،اْلَيَمنِ 
َهلَالَْيَستْ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ ؟نـََفَقةٍ ِمنْ َهلَافـََهلْ ،َثالَثًافَاِطَمةَ طَلَّقَ َعْمرٍوأَبَاِإنَّ اللَّهِ َرُسولَ 
َهاَفَأْرَسلَ نـََفَقةٌ  َهاَوأَْرَسلَ .َشرِيكٍ أُمِّ ِإَىل انـَْتِقِلي: َأنِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ُسولُ رَ إِلَيـْ بِنَـْفِسكَ َتْسِبِقيِين الَ أَنْ : إِلَيـْ

َهاأَْرَسلَ ُمثَّ .  ملَْ ِمخَاَركِ َوَضْعتِ ِإَذافَِإنَّكِ ،َمْكُتومٍ أُمِّ ْبنِ اِإَىل فَانـَْتِقِلي،اَألوَُّلونَ اْلُمَهاِجُرونَ يَْأتِيَهاَشرِيكٍ أُمَّ : أَنَّ إِلَيـْ
.َزْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فـََزوََّجَها. يـََركِ 
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Hadis no. 14

1. Hadis riwayat Muslim kitab al-Rad}a>‘ bab Jawa>zu Wat}’i al-Masbiyyah

ba‘da al-Istibra>, no. bab 9.

ثـََنا-3681 ثـََنااْلَقَوارِيرِىُّ َمْيَسَرةَ ْبنِ ُعَمرَ ْبنُ اللَّهِ ُعبَـْيدُ َحدَّ ثـََناُزرَْيعٍ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ َعنْ َعُروبَةَ َأِىب ْبنُ َسِعيدُ َحدَّ
يـَْومَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ أَنَّ اْخلُْدرِىِّ َسِعيدٍ ِىب أَ َعنْ اْهلَاِمشِىِّ َعْلَقَمةَ َأِىب َعنْ اْخلَِليلِ َأِىب َصاِلحٍ َعنْ قـََتاَدةَ 
َرُسولِ َأْصَحابِ ِمنْ نَاًساَفَكَأنَّ َسَبايَاَهلُمْ َوَأَصابُواَعَلْيِهمْ َفَظَهُروافـََقاتـَُلوُهمْ َعُدوافـََلُقواأَْوطَاسٍ ِإَىل َجْيًشابـََعثَ ُحنَـْنيٍ 

( َذِلكَ ِىف َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ اْلُمْشرِِكنيَ ِمنَ أَْزَواِجِهنَّ َأْجلِ ِمنْ ِغْشَياِِنَّ ِمنْ َحتَرَُّجوا-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ 
تـُهُ انـَْقَضتْ ِإَذاَحَاللٌ َلُكمْ فـَُهنَّ َأىْ ) أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ  .نَّ ِعدَّ

ثَِنيهِ -3684 ثـََنااْحلَارِِثىُّ َحِبيبٍ ْبنُ َحيَْىي َوَحدَّ ثـََنااْحلَاِرثِ ْبنُ َخاِلدُ َحدَّ اْخلَِليلِ َأِىب َعنْ قـََتاَدةَ َعنْ ُشْعَبةُ َحدَّ
ًياَأَصابُواقَالَ َسِعيدٍ َأِىب َعنْ  َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ (اآليَةُ َهِذهِ تْ فَأُنْزِلَ فـََتَخوَُّفواأَْزَواجٌ َهلُنَّ أَْوطَاسٍ يـَْومَ َسبـْ

).أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ 
2. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-Nika>h} bab Ta’wi>l Qaul Alla>h ‘Wa al-

Muh}s}ana>t min al-Nisa>’, no. bab 59.

ثـََناقَالَ اْألَْعَلىَعْبدِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـرَنَا-3281 ثـََناقَالَ ُزرَْيعٍ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ اْخلَِليلِ َأِيب َعنْ قـََتاَدةَ َعنْ َسِعيدٌ َحدَّ
َعُدوافـََلُقواأَْوطَاسٍ ِإَىل َجْيًشابـََعثَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َنِيبَّ أَنَّ اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب َعنْ اْهلَاِمشِيِّ َعْلَقَمةَ َأِيب َعنْ 

ِِنَّ ِمنْ َحتَرَُّجوااْلُمْسِلُمونَ َفَكانَ اْلُمْشرِِكنيَ ِيف أَْزَواجٌ َهلُنَّ َسَبايَاَهلُمْ فََأَصابُواَعَلْيِهمْ َوَظَهُروافـََقاتـَُلوُهمْ  َعزَّ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ِغْشَيا
تـُُهنَّ انـَْقَضتْ ِإَذاَحَاللٌ َلُكمْ َهَذاَأيْ }أَْميَاُنُكمْ َلَكتْ مَ َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنْ َواْلُمْحَصَناتُ { َوَجلَّ  ِعدَّ

صحيح: األلباينالشيخقال
3. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal kitab Musnad al-Muks\iri>n min al-

Saha>bah bab Musnad Abu> Sa‘i>d al-Khudri> r.a.

أيبنعَ ليْ لِ اخلَ أيبعنيتِّ البِ انمَ ثْ عُ نعَ انُ يَ فْ سُ ناَ ثَ اقِ زَّ الرَّ دُ بْ عَ انَ ثَـ أيبِين ثَ دَّ حَ اهللادُ بْ عَ انَ ثَـ دَّ حَ -11709
اهللاُ ىلَّ صَ ِيبَّ النَّ النَ أَ سَ فَ اجٌ وَ زْ أَ نَّ هلَُ وَ نَّ هِ يْ لَ عَ عَ قَ نَـ نْ أَ انَ هْ رِ كَ فَ اجٌ وَ زْ أَ نَّ هلَُ وَ اسطَ وْ أَ ِيبِّ سَ نْ مِ اءً سَ نِ انَ بْـ صَ أَ : قاليرِ دْ اخلُ ديْ عِ سَ 
نَّ هُ جَ وْ رُ فُـ اَِ انَ لْ لَ حْ تَ اسْ فَ قال} مْ كُ انُ ميَْ أَ تْ كَ لَ مَ امَ الَّ إِ اءِ سَ النِّ نَ مِ اتُ نَ صَ حْ مُ الْ وَ { اآليةُ هِ ذِ هَ تْ لَ زَ نَـ فَـ مَ لَّ سَ وَ هِ يْ لَ عَ 

منقطعإسنادوهذا, صحيححديث: األرنؤوطشعيبتعليق
ثـََنا- 11797 َأِيب َعنْ َعْلَقَمَة،َأِيب َعنْ اْخلَِليِل،َأِيب َصاِلحٍ َعنْ قـََتاَدَة،َعنْ َسِعيٍد،َعنْ َعِديٍّ،َأِيب اْبنُ َحدَّ

الشِّْرِك،أَْهلِ ِمنْ أَْزَواجٌ َهلُنَّ أَْوطَاسٍ يـَْومَ َسَبايَاَأَصابُواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولِ َأْصَحابَ أَنَّ : " اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ 
ُواَكفُّواَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىاهللاِ َرُسولِ َأْصَحابِ ِمنْ أُنَاسٌ َفَكانَ  ِِنَّ ِمنْ َوتََأمثَّ َذِلكَ ِيف اْآليَةُ َهِذهِ فـَنَـزََلتْ : قَالَ ،ِغْشَيا
] 24: اءالنس} [أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ َماِإالَّ النَِّساِء،ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ ": {

صحيححديث: األرنؤوطشعيبتعليق
4. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-Nika>h} bab Fi Wat}’i Saba>ya>, no. bab 44.

ثـََنا- 2157 ثـََناَمْيَسَرةَ ْبنِ ُعَمرَ ْبنُ اللَّهِ ُعبَـْيدُ َحدَّ ثـََناُزَرْيعٍ ْبنُ يَزِيدُ َحدَّ َأِىب اِلحٍ صَ َعنْ قـََتاَدةَ َعنْ َسِعيدٌ َحدَّ
ِإَىل بـَْعثًاُحنَـْنيٍ يـَْومَ بـََعثَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ أَنَّ اْخلُْدرِىِّ َسِعيدٍ َأِىب َعنْ اْهلَاِمشِىِّ َعْلَقَمةَ َأِىب َعنْ اْخلَِليلِ 
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عليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ َأْصَحابِ ِمنْ أُنَاًساَفَكَأنَّ َسَبايَامْ هلَُ َوَأَصابُواَعَلْيِهمْ َفَظَهُروافـََقاتـَُلوُهمْ َعُدوَُّهمْ فـََلُقواأَْوطَاسٍ 
ِِنَّ ِمنْ َحتَرَُّجوا-وسلم َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ (َذِلكَ ِىف تـََعاَىل اللَّهُ فَأَنـَْزلَ اْلُمْشرِِكنيَ ِمنَ أَْزَواِجِهنَّ َأْجلِ ِمنْ ِغْشَيا

.ِعدَّتـُُهنَّ انـَْقَضتْ ِإَذاَحَاللٌ َهلُمْ فـَُهنَّ َأىْ ) ْميَاُنُكمْ أَ َمَلَكتْ 
5. Hadis riwayat al-Tirmi>z\i> kitab al-Nika>h } bab al-Rajul Yusbi> al-Amah wa

laha> Jauz Hal Yah}illu lahu an Yat}auha>, no. bab 35 dan kitab al-Tafsi>r

S{u>rah 4.

ثـََنا-1132 ثـََناَمِنيعٍ ْبنُ دُ َأمحَْ َحدَّ ثـََناُهَشْيمٌ َحدَّ قَالَ اْخلُْدرِىِّ َسِعيدٍ َأِىب َعنْ اْخلَِليلِ َأِىب َعنْ اْلَبىتُِّّ ُعْثَمانُ َحدَّ
َنا َواْلُمْحَصَناتُ (فـَنَـزََلتْ -سلمو عليهاهللاصلى-اللَّهِ ِلَرُسولِ َذِلكَ َفذََكُرواقـَْوِمِهنَّ ِىف أَْزَواجٌ َوَهلُنَّ أَْوطَاسٍ يـَْومَ َسَبايَاَأَصبـْ

َأِىب َعنْ اْلَبىتِِّّ ُعْثَمانَ َعنْ الثـَّْورِىُّ َرَواهُ َوَهَكَذا. َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ ). أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنَ 
َعنْ اْخلَِليلِ َأِىب َصاِلحٍ َعنْ قـََتاَدةَ َعنْ احلَِْديثَ َهَذاَمهَّامٌ َوَرَوى.َمْرميََ َأِىب ْبنُ اِلحُ صَ اْمسُهُ اْخلَِليلِ َوأَبُو. َسِعيدٍ َأِىب َعنْ اْخلَِليلِ 

ثـََنا. -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َعنِ َسِعيدٍ َأِىب َعنْ اْهلَاِمشِىِّ َعْلَقَمةَ َأِىب  ثـََناُمحَْيدٍ ْبنُ َعْبدُ ِبَذِلكَ َحدَّ ِهَاللٍ ْبنُ انُ َحبَّ َحدَّ
ثـََنا َمهَّامٌ َحدَّ

صحيح: األلباينالشيخقال
6. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Nisa>/4: 24.

ثـََنا ثـََنا: قَالَ , ُمَعاذٍ ْبنُ ِبْشرُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ , يَزِيدُ َحدَّ َأِيب َعنْ , ِليلِ اخلَْ َأِيب َعنْ , قـََتاَدةَ َعنْ , َسِعيدٌ َحدَّ
فـََلَقْوا, أَْوطَاسٍ ِإَىل َجْيًشابـََعثَ ُحنَـْنيٍ يـَْومَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َنِيبَّ أَنَّ : اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب َعنْ , اْهلَاِمشِيِّ َعْلَقَمةَ 
ُونَ اْلُمْسِلُمونَ َفَكانَ , رِِكنيَ اْلُمشْ ِمنَ أَْزَواجٌ َهلُنَّ َسَبايَافََأَصابُوا, َعُدوا ِِنَّ ِمنْ يـََتَأمثَّ َهِذهِ َوتـََعاَىل تـََباَركَ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ , ِغْشَيا
.ِعَدَدُهنَّ انـَْقَضتْ َماِإَذاَلُكمْ َحَاللٌ ُهنَّ َأيْ } أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ َماِإالَّ النَِّساءِ ِمنَ َواْلُمْحَصَناتُ : {اآليَةَ 

Hadis no. 15

1. Hadis riwayat al-Bukha>ri> kitab al-Syirkah bab Syirkah al-Yati>m wa Ahl

al-Mi>ra>s\, no. bab 7.

ثـََنا-2494 ثـََنااُألَوْيِسىُّ اْلَعاِمرِىُّ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ اْلَعزِيزِ َعْبدُ َحدَّ اْبنِ َعنِ َصاِلحٍ َعنْ َسْعدٍ ْبنُ إِبـْرَاِهيمُ َحدَّ
َثِىن اللَّْيثُ َوقَالَ -عنهااهللارضى-َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن َهابٍ شِ  ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن قَالَ ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ يُوُنسُ َحدَّ
أُْخِىت اْبنَ يَافـََقاَلتْ ) . َورُبَاعَ ( ِإَىل ) ُتمْ ِخفْ َوِإنْ ( تـََعاَىل اللَّهِ قـَْولِ َعنْ -عنهااهللارضى- َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ الزُّبـَْريِ ْبنُ 
ِىف يـُْقِسطَ أَنْ بَِغْريِ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ َولِيـَُّهافـَُريِيدُ ،َوَمجَاُهلَاَماُهلَافـَيـُْعِجُبهُ ،َمالِهِ ِىف ُتَشارُِكهُ َولِيـَِّهاَحْجرِ ِىف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ ِهىَ 

ُلُغواَهلُنَّ يـُْقِسطُواأَنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ فـَنُـُهوا،َغيـْرُهُ يـُْعِطيَهاَماِمْثلَ يَهافـَيُـْعطِ ،َصَداِقَها ِمنَ ُسنَِّتِهنَّ أَْعَلىِِنَّ َويـَبـْ
اللَّهِ َرُسولَ اْستَـْفتَـْواالنَّاسَ ِإنَّ ُمثَّ اِئَشةُ عَ قَاَلتْ ُعْرَوةُ قَالَ . ِسَواُهنَّ النَِّساءِ ِمنَ َهلُمْ طَابَ َمايـَْنِكُحواأَنْ َوأُِمُروا،الصََّداقِ 

) تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ ( قـَْولِهِ ِإَىل ) النَِّساءِ ِىف َوَيْستَـْفُتوَنكَ ( اللَّهُ فَأَنـَْزلَ اآليَةِ َهِذهِ بـَْعدَ -وسلمعليهاهللاصلى-
َلىأَنَّهُ اللَّهُ ذََكرَ َوالَِّذى فَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسطُواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ ( ِفيَهاقَالَ الَِّىت اُألوَىل اآليَةُ اْلِكَتابِ ِىف َلْيُكمْ عَ يـُتـْ

َأَحدُِكمْ َرْغَبةُ ِهىَ يـَْعِىن ) تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ ( اُألْخَرىاآليَةِ ِىف اللَّهِ َوقـَْولُ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ) النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َما
يـََتاَمىِمنْ َوَمجَاِهلَاَماِهلَاِىف َرِغُبواَمايـَْنِكُحواأَنْ فـَنـُُهوا،َواجلََْمالِ اْلَمالِ قَِليَلةَ َتُكونُ ِحنيَ ،َحْجرِهِ ِىف َتُكونُ الَِّىت لَِيِتيَمِتهِ 
.َعنـُْهنَّ ِتِهمْ َرْغبَ َأْجلِ ،ِمنْ بِاْلِقْسطِ ِإالَّ النَِّساءِ 
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Kitab al-Was}a>ya> bab Qaul Allah ‘Wa A<tu> al-Yata>ma> Amwa>lahum, no. bab

21.

ثـََنا- 2763 -َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ ُحيَدِّثُ الزُّبـَْريِ ْبنُ ُعْرَوةُ َكانَ قَالَ الزُّْهرِىِّ َعنِ ُشَعْيبٌ َأْخبَـرَنَااْلَيَمانِ أَبُوَحدَّ
ِىف اْلَيِتيَمةُ ِهىَ قَاَلتْ ) النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسطُواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ ( -عنهااهللارضى
أَنْ ِإالَّ ،ِنَكاِحِهنَّ َعنْ فـَنُـُهوا،ئَِهاِنَساُسنَّةِ ِمنْ بَِأْدىنَ يـَتَـَزوََّجَهاَأنْ َويُرِيدُ ،َوَماِهلَاَمجَاِهلَاِىف فـَيَـْرَغبُ ،َولِيـَِّهاَحْجرِ 

- اللَّهِ َرُسولَ النَّاسُ اْستَـْفَىت ُمثَّ َعاِئَشةُ قَاَلتْ النَِّساءِ ِمنَ ِسَواُهنَّ َمنْ بِِنَكاحِ َوأُِمُروا،الصََّداقِ ِإْكَمالِ ِىف َهلُنَّ يـُْقِسُطوا
َ قَاَلتْ ) ِفيِهنَّ يـُْفِتيُكمْ اللَّهُ ُقلِ النَِّساءِ ِىف َوَيْستَـْفُتوَنكَ ( َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ بـَْعدُ -وسلمعليهاهللاصلى ِىف اللَّهُ فـَبَـنيَّ
َكاَنتْ فَِإَذا،اقِ الصَّدَ بِِإْكَمالِ ِبُسنَِّتَهايـُْلِحُقوَهاوَملَْ ،ِنَكاِحَهاِىف َرِغُبواَوَمالٍ َمجَالٍ َذاتَ َكاَنتْ ِإَذااْلَيِتيَمةَ َأنَّ َهِذهِ 

َهاَمْرُغوبَةً  َرَهاَواْلَتَمُسواتـَرَُكوَهاَواجلََْمالِ اْلَمالِ ِقلَّةِ ِىف َعنـْ َهايـَْرَغُبونَ ِحنيَ يـَتـْرُُكونـََهاَفَكَماقَالَ ،النَِّساءِ ِمنَ َغيـْ فـََلْيسَ َعنـْ
.َحقََّهاَويـُْعطُوَهاالصََّداقِ ِمنَ اَألْوىفَ َهلَاِسُطوايـُقْ َأنْ ِإالَّ ِفيَهاَرِغُبواِإَذايـَْنِكُحوَهاأَنْ َهلُمْ 

Kitab al-Tafsi>r bab Wa in Khiftum anla> Tuqsit}u> fi> al-Yata>ma>, no. bab 1.

ثـََنا-4574 ثـََنااللَّهِ َعْبدِ ْبنُ اْلَعزِيزِ َعْبدُ َحدَّ ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ َسانَ َكيْ ْبنِ َصاِلحِ َعنْ َسْعدٍ ْبنُ ِإبـْرَاِهيمُ َحدَّ
يَافـََقاَلتْ ) . اْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسُطواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ ( تـََعاَىل اللَّهِ قـَْولِ َعنْ َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ الزُّبـَْريِ ْبنُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن قَالَ 
بَِغْريِ ،يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ َولِيـَُّهافـَُريِيدُ ،َوَمجَاُهلَاَماُهلَاَويـُْعِجُبهُ َمالِهِ ِىف َتْشرَُكهُ ،َهاَولِيـِّ َحْجرِ ِىف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ َهِذهِ ،ُأْخِىت اْبنَ 
رُهُ يـُْعِطيَهاَماِمْثلَ فـَيُـْعِطيَـَها،َصَداِقَهاِىف يـُْقِسطَ َأنْ  ُلُغوا،َهلُنَّ يـُْقِسطُواأَنْ ِإالَّ ،يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َعنْ فـَنُـُهوا،َغيـْ َهلُنَّ َويـَبـْ

النَّاسَ َوِإنَّ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ُعْرَوةُ قَالَ . ِسَواُهنَّ النَِّساءِ ِمنَ َهلُمْ طَابَ َمايـَْنِكُحواأَنْ فَأُِمُروا،الصََّداقِ ِىف ُسنَِّتِهنَّ أَْعَلى
َوقـَْولُ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ) النَِّساءِ ِىف َوَيْستَـْفُتوَنكَ ( اللَّهُ فَأَنـَْزلَ اآليَةِ َهِذهِ بـَْعدَ -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولَ اْستَـْفتَـْوا

قَاَلتْ َواجلََْمالِ اْلَمالِ قَِليَلةَ َتُكونُ ِحنيَ يَِتيَمِتهِ َعنْ َأَحدُِكمْ َرْغَبةُ ) تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ ( ُأْخَرىآيَةٍ ِىف تـََعاَىل اللَّهِ 
ُكنَّ ِإَذاَعنـُْهنَّ َرْغَبِتِهمْ َأْجلِ ِمنْ ،بِاْلِقْسطِ ِإالَّ ،النَِّساءِ يـََتاَمىِىف َوَمجَالِهِ َمالِهِ ِىف َرِغُبواَمنْ َعنْ يـَْنِكُحواأَنْ فـَنُـُهوا

.َواجلََْمالِ اْلَمالِ قَِليَالتِ 
Kitab al-Nika>h} bab al-Targi>b fi> al-Nika>h}, no. bab 1, 16, 19, dan 43.

ثـََنا-5064 َسَألَ أَنَّهُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن قَالَ الزُّْهرِىِّ َعنِ يَزِيدَ ْبنِ يُوُنسَ َعنْ ِإبـْرَاِهيمَ ْبنَ َحسَّانَ مسَِعَ َعِلىٌّ َحدَّ
فَِإنْ َورُبَاعَ َوُثَالثَ َمثْـَىن النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َماُحوافَاْنكِ اْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسُطواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ ( تـََعاَىل قـَْولِهِ َعنْ َعاِئَشةَ 
ِىف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ ،ُأْخِىت اْبنَ يَاقَاَلتْ ) . تـَُعوُلواالَ أَنْ أَْدىنَ َذِلكَ أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ َماأَوْ فـََواِحَدةً تـَْعِدُلواالَ أَنْ ِخْفُتمْ 
يـُْقِسطُواَأنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ فـَنُـُهوا،َصَداِقَهاُسنَّةِ ِمنْ بَِأْدىنَ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ يُرِيدُ ،َوَمجَاِهلَاَماِهلَاِىف فـَيَـْرَغبُ ،َولِيـَِّهاَحْجرِ 

.النَِّساءِ ِمنَ ِسَواُهنَّ َمنْ بِِنَكاحِ َوأُِمُروا،الصََّداقَ فـَُيْكِمُلواَهلُنَّ 
ثـََناُبَكْريٍ ْبنُ َحيَْىي َثِىن َحدَّ -5092 َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن قَالَ ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ ُعَقْيلٍ َعنْ اللَّْيثُ َحدَّ

َولِيـَِّهاَحْجرِ ِىف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ َهِذهِ ُأْخِىت اْبنَ يَاقَاَلتْ ) اْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسُطواالَ َأنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ ( -عنهااهللارضى-
َوأُِمُروا،الصََّداقِ ِإْكَمالِ ِىف يـُْقِسُطواأَنْ ِإالَّ ِنَكاِحِهنَّ َعنْ فـَنُـُهوا،َصَداقـََهايـَْنَتِقصَ أَنْ َويُرِيدُ ،َوَماِهلَاَمجَاِهلَاِىف فـَيَـْرَغبُ 
َوَيْستَـْفُتوَنكَ ( اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ،َذِلكَ بـَْعدَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ ُسولَ رَ النَّاسُ َواْستَـْفَىت قَاَلتْ ،ِسَواُهنَّ َمنْ بِِنَكاحِ 

اِنَكاِحهَ ِىف َرِغُبواَوَمالٍ َمجَالٍ َذاتَ َكاَنتْ ِإَذااْلَيِتيَمةَ أَنَّ َهلُمْ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ) تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ ( ِإَىل ) النَِّساءِ ِىف 
َهاَمْرُغوبَةً َكاَنتْ َوِإَذا،الصََّداقِ ِإْكَمالِ ِىف َوَنَسِبَها َرَهاَوَأَخُذواتـَرَُكوَهاَواجلََْمالِ اْلَمالِ ِقلَّةِ ِىف َعنـْ قَاَلتْ ،النَِّساءِ ِمنَ َغيـْ
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َهايـَْرَغُبونَ ِحنيَ يـَتـْرُُكونـََهاَفَكَما ِىف اَألْوىفَ َحقََّهاَويـُْعطُوَهاَهلَايـُْقِسُطواأَنْ ِإالَّ ِفيَهاَرِغُبوااِإذَ يـَْنِكُحوَهاأَنْ َهلُمْ فـََلْيسَ َعنـْ
.الصََّداقِ 

ثـََنا-5098 ) اْلَيتَاَمىِىف تـُْقِسُطواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ ( َعاِئَشةَ َعنْ أَبِيهِ َعنْ ِهَشامٍ َعنْ َعْبَدةُ َأْخبَـَرنَاُحمَمَّدٌ َحدَّ
فـَْلَيتَـَزوَّجْ ،َماِهلَاِىف يـَْعِدلُ َوالَ ،ُصْحَبتَـَهاَوُيِسىءُ ،َماِهلَاَعَلىفـََيتَـَزوَُّجَها،َولِيـَُّهاَوْهوَ الرَُّجلِ ِعْندَ َتُكونُ ِتيَمةُ اْليَ قَاَلتِ . 
.َورُبَاعَ َوُثَالثَ َمثْـَىن ِسَواَهاالنَِّساءِ ِمنَ َلهُ طَابَ َما

ثـََنا-5140 َثِىن اللَّْيثُ َوقَالَ . الزُّْهرِىِّ َعنِ ُشَعْيبٌ َأْخبَـرَنَاَمانِ اْليَ أَبُوَحدَّ َأْخبَـَرِىن ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ ُعَقْيلٌ َحدَّ
َما( ِإَىل ) ْلَيَتاَمىاِىف تـُْقِسطُواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ ( أُمََّتاهْ يَاَهلَاقَالَ - عنهااهللارضى-َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ الزُّبـَْريِ ْبنُ ُعْرَوةُ 

أَنْ َويُرِيدُ ،َوَماِهلَاَمجَاِهلَاِىف فـَيَـْرَغبُ ،َولِيـَِّهاَحْجرِ ِىف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ َهِذهِ ُأْخِىت اْبنَ يَاَعاِئَشةُ قَاَلتْ ) أَْميَاُنُكمْ َمَلَكتْ 
ِمنَ ِسَواُهنَّ َمنْ بِِنَكاحِ َوأُِمُرواالصََّداقِ ِإْكَمالِ ِىف َهلُنَّ يـُْقِسُطواأَنْ ِإالَّ . ِنَكاِحِهنَّ َعنْ فـَنُـُهوا،َصَداِقَهاِمنْ يـَْنَتِقصَ 
ِىف َوَيْستَـْفُتوَنكَ ( اللَّهُ فَأَنـَْزلَ َذِلكَ بـَْعدَ - وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولَ النَّاسُ اْستَـْفَىت َعاِئَشةُ قَاَلتْ ،النَِّساءِ 
ِىف َرِغُبوا،َوَمجَالٍ َمالٍ َذاتَ َكاَنتْ ِإَذااْلَيِتيَمةَ أَنَّ اآليَةِ َهِذهِ ِىف َهلُمْ َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ) َوتـَْرَغُبونَ ( ِإَىل ) النَِّساءِ 

َهاَمْرُغوبًاَكاَنتْ َوِإَذا،َوالصََّداقِ َوَنَسِبَهاِنَكاِحَها َرَهاَوَأَخُذواتـَرَُكوَها،َواجلََْمالِ اْلَمالِ ِقلَّةِ ِىف َعنـْ قَاَلتْ -النَِّساءِ ِمنَ َغيـْ
َحقََّهاَويـُْعُطوَهاَهلَايـُْقِسطُواأَنْ ِإالَّ ،ِفيَهاَرِغُبواِإَذايـَْنِكُحوَهاأَنْ َهلُمْ فـََلْيسَ ،َعنـَْهايـَْرَغُبونَ ِحنيَ يـَتـْرُُكونـََهاَفَكَما-

.الصََّداقِ ِمنَ اَألْوىفَ 
Kitab al-H{iyal bab Ma> Yunha> min al-Ih}tiya>l li al-Wali> fi> al-Yati>mah al-

Margu>bah wa anla> Yukammil S{ada>qaha>, no. bab 8.

ثـََنا-6965 ثـََنااْلَيَمانِ أَبُوَحدَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ (َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ ُحيَدِّثُ ُعْرَوةُ َكانَ قَالَ الزُّْهرِىِّ َعنِ ُشَعْيبٌ َحدَّ
َماِهلَاِىف فـَيَـْرَغبُ ،َولِيـَِّهاَحْجرِ ِىف اْلَيِتيَمةُ ِهىَ قَاَلتْ ) . النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسطُواالَ أَنْ 

ُمثَّ ،الصََّداقِ ِإْكَمالِ ِىف َهلُنَّ يـُْقِسطُواأَنْ ِإالَّ ،ِنَكاِحِهنَّ َعنْ فـَنُـُهوا،ِنَسائَِهاُسنَّةِ ِمنْ بَِأْدىنَ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ فـَُريِيدُ ،َوَمجَاِهلَا
.احلَِْديثَ َفذََكرَ ) النَِّساءِ ِىف َوَيْستَـْفُتوَنكَ ( اللَّهُ فَأَنـَْزلَ بـَْعدُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ النَّاسُ اْستَـْفَىت 

2. Hadis riwayat Muslim kitab al-Tafsi>r bab H{addas\ana> Muh}ammad ibn

Ra>fi‘, no. bab 1.

َثِىن - 7713 ثـََناالطَّاِهرِ أَبُوقَالَ -التُِّجيِىبُّ َحيَْىي ْبنُ َوَحْرَمَلةُ َسرْحٍ ْبنِ َعْمرِوْبنُ َأْمحَدُ الطَّاِهرِ أَبُوَحدَّ َحدَّ
اللَّهِ قـَْولِ َعنْ َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ الزُّبـَْريِ ْبنُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ يُوُنسُ َأْخبَـَرِىن ْهبٍ وَ اْبنُ -َأْخبَـَرنَاَحْرَمَلةُ َوقَالَ 

ِهىَ أُْخِىت اْبنَ يَااَلتْ قَ ) َورُبَاعَ َوُثَالثَ َمثْـَىن النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسطُواالَ َأنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ (
َصَداِقَهاِىف يـُْقِسطَ أَنْ بَِغْريِ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ َولِيـَُّهافـَُريِيدُ َوَمجَاُهلَاَماُهلَافـَيـُْعِجُبهُ َمالِهِ ِىف ُتَشارُِكهُ َولِيـَِّهاَحْجرِ ِىف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ 

رُهُ يـُْعِطيَهاَماِمْثلَ فـَيُـْعِطيَـَها ُلُغواَهلُنَّ يـُْقِسُطواَأنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ َأنْ نُـُهوافَـ َغيـْ أَنْ َوأُِمُرواالصََّداقِ ِمنَ ُسنَِّتِهنَّ أَْعَلىِِنَّ َويـَبـْ
عليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ اْستَـْفتَـْواالنَّاسَ ِإنَّ ُمثَّ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ُعْرَوةُ قَالَ .ِسَواُهنَّ النَِّساءِ ِمنَ َهلُمْ طَابَ َمايـَْنِكُحوا

َلىَوَماِفيِهنَّ يـُْفِتيُكمْ اللَّهُ ُقلِ النَِّساءِ ِىف َيْستَـْفُتوَنكَ (َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ِفيِهنَّ اآليَةِ َهِذهِ بـَْعدَ -وسلم ِىف َعَلْيُكمْ يـُتـْ
أَنَّهُ تـََعاَىل اللَّهُ ذََكرَ َوالَِّذىقَاَلتْ ). تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ َهلُنَّ ُكِتبَ َمانَّ تـُْؤتُونـَهُ الَ الالَِّتىالنَِّساءِ يـََتاَمىِىف اْلِكَتابِ 

َلى َلُكمْ طَابَ امَ فَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسطُواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ (ِفيَهااللَّهُ قَالَ الَِّىت األُوَىل اآليَةُ اْلِكَتابِ ِىف َعَلْيُكمْ يـُتـْ
ِىف َتُكونُ الَِّىت اْلَيِتيَمةِ َعنِ َأَحدُِكمْ َرْغَبةَ ) تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ (اُألْخَرىاآليَةِ ِىف اللَّهِ َوقـَْولُ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ). النَِّساءِ ِمنَ 
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ِمنْ بِاْلِقْسطِ ِإالَّ النَِّساءِ يـََتاَمىِمنْ َوَمجَاِهلَاَماِهلَاِىف َرِغُبواَماْنِكُحوايَـ أَنْ فـَنُـُهواَواجلََْمالِ اْلَمالِ قَِليَلةَ َتُكونُ ِحنيَ َحْجرِهِ 
.َعنـُْهنَّ َرْغَبِتِهمْ َأْجلِ 

ثـََنا-7714 يًعاُمحَْيدٍ ْبنُ َوَعْبدُ اْحلُْلَواِىنُّ احلََْسنُ َوَحدَّ َعنْ َأِىب ثـََناَحدَّ َسْعدٍ ْبنِ إِبـْرَاِهيمَ ْبنِ يـَْعُقوبَ َعنْ مجَِ
َوَساقَ ) اْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسُطواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ (اللَّهِ قـَْولِ َعنْ َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ َصاِلحٍ 

.َواجلََْمالِ اْلَمالِ قَِليَالتِ ُكنَّ ِإَذاَعنـُْهنَّ َرْغَبِتِهمْ لِ َأجْ ِمنْ آِخرِهِ ِىف َوزَادَ الزُّْهرِىِّ َعنِ يُوُنسَ َحِديثِ ِمبِْثلِ احلَِْديثَ 
ثـََنا-7715 ثـََناأَُساَمةَ أَبُوَحدَّثـََناقَاالَ ُكرَْيبٍ َوأَبُوَشْيَبةَ َأِىب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ َعاِئَشةَ َعنْ أَبِيهِ َعنْ ِهَشامٌ َحدَّ

َمالٌ َوَهلَاَوَوارِثـَُهاَولِيـَُّهاَوُهوَ اْلَيِتيَمةُ َلهُ َتُكونُ الرَُّجلِ ِىف أُْنزَِلتْ قَاَلتْ ) اْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسطُواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ (قـَْولِهِ ِىف 
َافـََيُضرُّ ِلَماِهلَايـُْنِكُحَهاَفالَ ُدونـََهاُخيَاِصمُ َأَحدٌ َهلَاَولَْيسَ  اْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسُطواالَ أَنْ ِخْفُتمْ ِإنْ (فـََقالَ ُصْحَبتَـَهاَوُيِسىءُ ِ

َاَتُضرُّ الَِّىت َهِذهِ َودَعْ َلُكمْ َأْحَلْلتُ َمايـَُقولُ ) النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوا ِ.
3. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-Nika>h } bab Ma> Yukrah an Yujma‘

bainahunna min al-Nisa>’, no. bab 13.

ثـََنا-2070 ثـََنااْلِمْصرِىُّ السَّرْحِ ْبنِ َعْمرِوْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ قَالَ ِشَهابٍ اْبنِ َعنِ يُوُنسُ َأْخبَـَرِىن َوْهبٍ اْبنُ َحدَّ
الَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ (تـََعاَىل اللَّهِ ْولِ قَـ َعنْ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َزْوجَ َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ الزُّبـَْريِ ْبنُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِىن 

ِىف فـَُتَشارُِكهُ َولِيـَِّهاِحْجرِ ِىف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ ِهىَ أُْخِىت اْبنَ يَاقَاَلتْ ) النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسُطوا
أَنْ فـَنُـُهواَغيـْرُهُ يـُْعِطيَهاَماِمْثلَ فـَيُـْعِطيَـَهاَصَداِقَهاِىف يـُْقِسطَ أَنْ بَِغْريِ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ فـَُريِيدُ َوَمجَاُهلَاَماُهلَافـَيُـْعِجُبهُ َمالِهِ 

ُلُغواَهلُنَّ يـُْقِسُطواأَنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ  النَِّساءِ ِمنَ َهلُمْ طَابَ َماايـَْنِكُحو أَنْ َوأُِمُرواالصََّداقِ ِمنَ ُسنَِّتِهنَّ أَْعَلىِِنَّ َويـَبـْ
فَأَنـَْزلَ ِفيِهنَّ اآليَةِ َهِذهِ بـَْعدَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ اْستَـْفتَـْواالنَّاسَ ِإنَّ ُمثَّ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ُعْرَوةُ قَالَ . ِسَواُهنَّ 

الَ الالَِّتىالنَِّساءِ يـََتاَمىِىف اْلِكَتابِ ِىف َعَلْيُكمْ يـُتـَْلىَوَماِفيِهنَّ يـُْفِتيُكمْ لَّهُ الُقلِ النَِّساءِ ِىف َوَيْستَـْفُتوَنكَ (َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ 
َلىأَنَّهُ اللَّهُ ذََكرَ َوالَِّذىقَاَلتْ ) تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ َهلُنَّ ُكِتبَ َماتـُْؤتُونـَُهنَّ  قَالَ الَِّىت اُألوَىل اآليَةُ اْلِكَتابِ ِىف َعَلْيِهمْ يـُتـْ

اللَّهِ َوقـَْولُ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ) النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسُطواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ (َوتـََعاَىل ُسْبَحانَهُ اللَّهُ 
قَِليَلةَ َتُكونُ ِحنيَ ِحْجرِهِ ِىف َتُكونُ الَِّىت يَِتيَمِتهِ َعنْ َأَحدُِكمْ َرْغَبةُ ِهىَ ) نَّ تـَْنِكُحوهُ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ ( اآلِخرَةِ اآليَةِ ِىف َوَجلَّ َعزَّ 

قَالَ . َعنـُْهنَّ َرْغَبِتِهمْ َأْجلِ ِمنْ بِاْلِقْسطِ ِإالَّ النَِّساءِ يـََتاَمىِمنْ َوَمجَاِهلَاَماِهلَاِىف َرِغُبواَمايـَْنِكُحواأَنْ فـَنُـُهواَواجلََْمالِ اْلَمالِ 
فـََقدْ ِخْفُتمْ ِإنْ اتْـرُُكوُهنَّ يـَُقولُ قَالَ ) اْلَيَتاَمىِىف تـُْقِسطُواالَ أَنْ ِخْفُتمْ َوِإنْ (َوَجلَّ َعزَّ اللَّهِ قـَْولِ ِىف رَبِيَعةُ َوقَالَ يُوُنسُ 

.أَْربـًَعاَلُكمْ َأْحَلْلتُ 
4. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-Nika>h } bab al-Qist} fi> al-As}diqah, no. bab

66.
قَالَ ِشَهابٍ اْبنِ َعنْ يُوُنسُ َأْخبَـَرِين َوْهبٍ اْبنِ َعنْ َداُودَ ْبنُ َوُسَلْيَمانُ اْألَْعَلىَعْبدِ ْبنُ يُوُنسُ َأْخبَـرَنَا-3346

طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِيف تـُْقِسُطواَأالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ { َوَجلَّ َعزَّ هِ اللَّ قـَْولِ َعنْ َعاِئَشةَ َسَألَ الزُّبـَْريِ أَنَّهُ ْبنُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِين 
يدُ فـَريُِ َوَمجَاُهلَاَماُهلَافـَيـُْعِجُبهُ َمالِهِ ِيف فـَُتَشارُِكهُ َولِيـَِّهاَحْجرِ ِيف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ ِهيَ أُْخِيت اْبنَ يَاقَاَلتْ }النَِّساءِ ِمنْ َلُكمْ 
رُهُ يـُْعِطيَهاَماِمْثلَ فـَيُـْعِطيَـَهاَصَداِقَهاِيف يـُْقِسطَ أَنْ بَِغْريِ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ َولِيـَُّها َهلُنَّ يـُْقِسُطواأَنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ فـَنُـُهواَغيـْ

ُلُغوا ِإنَّ ُمثَّ َعاِئَشةُ قَاَلتْ ُعْرَوةُ قَالَ ِسَواُهنَّ النَِّساءِ ِمنْ َهلُمْ طَابَ َماْنِكُحوايَـ أَنْ فَُأِمُرواالصََّداقِ ِمنْ ُسنَِّتِهنَّ أَْعَلىِِنَّ َويـَبـْ
يـُْفِتيُكمْ اللَّهُ ُقلْ النَِّساءِ ِيف َوَيْستَـْفُتوَنكَ { َوَجلَّ َعزَّ اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ِفيِهنَّ بـَْعدُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ اْستَـْفتَـْواالنَّاسَ 
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َلىأَنَّهُ تـََعاَىل اللَّهُ ذََكرَ َوالَِّذيَعاِئَشةُ قَاَلتْ }تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ قـَْولِهِ ِإَىل ِفيِهنَّ  ِفيَها الَِّيت اْألُوَىل اْآليَةُ اْلِكَتابِ ِيف يـُتـْ
{ اْألُْخَرى اْآليَةِ ِيف اللَّهِ َوقـَْولُ َعاِئَشةُ قَاَلتْ }النَِّساءِ ِمنْ َلُكمْ طَابَ َماِكُحوافَانْ اْلَيَتاَمىِيف تـُْقِسطُواَأالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ { 

أَنْ وافـَنُـهُ َواجلََْمالِ اْلَمالِ قَِليَلةَ َتُكونُ ِحنيَ َحْجرِهِ ِيف َتُكونُ الَِّيت يَِتيَمِتهِ َعنْ َأَحدُِكمْ َرْغَبةَ }تـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َوتـَْرَغُبونَ 
َعنـُْهنَّ َرْغَبِتِهمْ َأْجلِ ِمنْ بِاْلِقْسطِ ِإالَّ النَِّساءِ يـََتاَمىِمنْ َماِهلَاِيف َرِغُبواَمايـَْنِكُحوا

صحيح: األلباينالشيخقال
5. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Nisa>/4: 3.

ثَنا-8456 ثـََنا: لَ قَا،ُمحَْيدٍ اْبنُ َحدَّ َعاِئَشةَ َعنْ ،ُعْرَوةَ َعنْ ،الزُّْهرِيِّ َعنِ ،َمْعَمرٍ َعنْ ،اْلُمَباَركِ اْبنُ َحدَّ
ونُ َتكُ اْلَيِتيَمةُ ِهيَ ،ُأْخِيت اْبنَ يَا: فـََقاَلتْ } النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيتَاَمىِيف تـُْقِسُطواَأالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ : {

أَنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ فـَنُـُهوا،َصَداِقَهاُسنَّةِ ِمنْ بَِأْدىنَ يـَْنِكَحَهاأَنْ َويُرِيدُ ،َوَمجَاِهلَاَماِهلَاِيف فـَيَـْرَغبُ ،َولِيـَِّهاِحْجرِ ِيف 
.النَِّساءِ ِمنَ نَّ ِسَواهُ َمايـَْنِكُحواأَنْ َوأُِمُروا،الصََّداقِ ِإْكَمالِ ِيف َهلُنَّ يـُْقِسُطوا

َثِين -8457 اْبنِ َعنِ ،يَزِيدَ ْبنُ يُوُنسُ َأْخبَـَرِين : قَالَ ،َوْهبٍ اْبنُ َأْخبَـَرنَا: قَالَ ،اَألْعَلىَعْبدِ ْبنُ يُوُنسُ َحدَّ
َوتـََعاَىل تـََباَركَ اللَّهِ قـَْولِ َعنْ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َزْوجَ َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ ،الزُّبـَْريِ ْبنُ ُعْرَوةُ َأْخبَـَرِين : قَالَ ،ِشَهابٍ 

ِيف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ َهِذهِ ُأْخِيت اْبنَ يَا: قَاَلتْ } النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِيف تـُْقِسطُواَأالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ : {
فـَيُـْعِطيَها،َصَداِقَهاِيف يـُْقِسطَ أَنْ بَِغْريِ يـَتَـَزوََّجَهاأَنْ َولِيـَُّهافـَُريِيدُ ،َوَمجَاُهلَاَماُهلَافـَيُـْعِجُبهُ ،َمالِهِ ِيف ُتَشارُِكهُ ،اَولِيـِّهَ ِحْجرِ 
ُلُغوا،َهلُنَّ يـُْقِسطُواَأنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ فـَنُـُهوا،َغيـْرُهُ يـُْعِطيَهاَماِمْثلَ  أَنْ َوأُِمُروا،الصََّداقِ ِيف ُسنَِّتِهنَّ أَْعَلىِِنَّ َويـَبـْ

ِيف تـُْقِسطُواَأالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ : {اللَّهِ قـَْولِ ِيف َربِيَعةُ قَالَ : يَزِيدَ ْبنُ يُوُنسُ قَالَ .ِسَواُهنَّ النَِّساءِ ِمنَ َهلُمْ طَابَ َمايـَْنِكُحوا
.أَْربـًَعاَلُكمْ َأْحَلْلتُ فـََقدْ اتْـرُُكوُهنَّ : يـَُقولُ : قَالَ } اْلَيَتاَمى

ثـََنا-8458 اْبنِ َعنِ ،أَُميَّةَ ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ أَنـَْبأَنَا: قَاالَ ،َمْسَلَمةَ ْبنُ َسِعيدِ حدثنا،قالاْجلُنَـْيدِ ْبنُ احلََْسنُ َحدَّ
أَالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ : {اللَّهِ قـَْولَ أََرأَْيتِ ،اْلُمْؤِمِننيَ أُمَّ يَا: فـَُقْلتُ ،اْلُمْؤِمِننيَ أُمَّ ةَ َعاِئشَ َسأَْلتُ : قَالَ ،ُعْرَوةَ َعنْ ،ِشَهابٍ 
،َولِيـَِّهاِحْجرِ ِيف َتُكونُ اْلَيِتيَمةُ ِهيَ ،ُأْخِيت اْبنَ يَا: قَاَلتْ ؟} النَِّساءِ ِمنَ َلُكمْ طَابَ َمافَاْنِكُحوااْلَيَتاَمىِيف تـُْقِسُطوا
أَنْ ِإالَّ يـَْنِكُحوُهنَّ أَنْ َذِلكَ َعنْ فـَنُـُهوا،ِنَسائَِهاَصَداقِ ُسنَّةِ ِمنْ بَِأْدىنَ يـَتَـَزوَُّجَهاأَنْ َويُرِيدُ ،َوَماِهلَاَمجَاِهلَاِيف فـَيَـْرَغبُ 
.الصََّداقَ َهلُنَّ ُيْكِمُلواملَْ ِإنْ النَِّساءِ ِمنَ ِسَواُهنَّ يـَْنِكُحواأَنْ أُِمُرواُمثَّ ،الصََّداقَ َهلُنَّ فـَُيْكِمُلوايـُْقِسُطوا

َثِين -8459 ثـََنا: قَالَ ،اْلُمثـَىنَّ َحدَّ َثِين : قَالَ ،َصاِلحٍ أَبُوَحدَّ اْبنِ َعنِ ،يُوُنسُ َحدََّثِين : قَالَ ،اللَّْيثُ َحدَّ
،يُوُنسَ َحِديثِ ِمْثلَ َفذََكرَ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َزْوجَ َعاِئَشةَ َسَألَ أَنَّهُ ْريِ الزُّبَـ ْبنُ ُعْرَوةُ َحدََّثِين : قَالَ ،ِشَهابٍ 

.َوْهبٍ اْبنِ َعنِ 
ثـََنا-8460 ُعْرَوةَ َعنْ ،الزُّْهرِيِّ َعنِ ،َمْعَمرٌ َأْخبَـَرنَا: قَالَ ،الرَّزَّاقِ َعْبدُ َأْخبَـرَنَا: قَالَ ،َحيَْىي ْبنُ احلََْسنُ َحدَّ

.اْلُمَباَركِ اْبنِ َعنِ ،ُمحَْيدٍ اْبنِ َحِديثِ ِمْثلَ َعاِئَشةَ َعنْ ،
ثـََنا-8461 ثـََنا: قَالَ ،اْلَقاِسمُ َحدَّ َثِين : قَالَ ،احلَُْسْنيُ َحدَّ ،ِهَشامٍ َعنْ ،ُجَرْيجٍ اْبنِ َعنِ ،َحجَّاجٌ َحدَّ

ِعْندَ َتُكونُ اْلَيِتيَمةِ ِيف ،اآليَةَ } اْلَيَتاَمىِيف تـُْقِسُطواَأالَّ ِخْفُتمْ َوِإنْ : {قـَْوَلهُ يـَْعِين ،نـََزلَ : قَاَلتْ ،َعاِئَشةَ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ 
.َذِلكَ ِيف فـََوَعظَ ،ُصْحَبتَـَهاَوُيِسيءُ ،اَِ َيُضرُّ ُمثَّ ،تـُْعِجُبهُ الَ َوِهيَ ،ِلَماِهلَايـَْنِكُحَهافـََلَعلَّهُ ،َمالٍ َذاتُ َوِهيَ ،الرَُّجلِ 
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ثـََنا-3009 يًعاِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ َوِإْسَحاقُ َشْيَبةَ َأِىب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ ثـََناحَ َبْكرٍ أَبُوقَالَ -َحامتٍِ َعنْ مجَِ ْبنُ َحامتُِ دَّ
ِإَىلَّ انـْتَـَهىَحىتَّ اْلَقْومِ َعنِ َفَسَألَ اللَّهِ َعْبدِ ْبنِ َجابِرِ َعَلىَدَخْلَناقَالَ أَبِيهِ َعنْ ُحمَمَّدٍ ْبنِ َجْعَفرِ َعنْ -اْلَمَدِىنُّ ِإْمسَاِعيلَ 
بـَْنيَ َكفَّهُ َوَضعَ ُمثَّ اَألْسَفلَ زِرِّىنـَزَعَ ُمثَّ اَألْعَلىزِرِّىفـَنَـزَعَ رَْأِسىِإَىل َيِدهِ بِ فََأْهَوى. ُحَسْنيٍ ْبنِ َعِلىِّ ْبنُ ُحمَمَّدُ أَنَافـَُقْلتُ 
.ِشْئتَ َعمَّاَسلْ َأِخىاْبنَ يَاِبكَ َمْرَحًبافـََقالَ َشابٌّ ُغَالمٌ يـَْوَمِئذٍ َوأَنَاثَْدَىيَّ 

َاُمْلَتِحًفاِنَساَجةٍ ِىف فـََقامَ َالةِ الصَّ َوْقتُ َوَحَضرَ أَْعَمىَوُهوَ َفَسأَْلُتهُ  طََرفَاَهاَرَجعَ َمْنِكِبهِ َعَلىَوَضَعَهاُكلََّماِ
-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ َحجَّةِ َعنْ َأْخِربِْىن فـَُقْلتُ بَِناَفَصلَّىاْلِمْشَجبِ َعَلىَجْنِبهِ ِإَىل َورَِداُؤهُ ِصَغرَِهاِمنْ ِإلَْيهِ 
ِىف النَّاسِ ِىف أَذَّنَ ُمثَّ َحيُجَّ ملَْ ِسِننيَ ِتْسعَ َمَكثَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ ِإنَّ فـََقالَ ِتْسًعافـََعَقدَ بَِيِدهِ فـََقالَ . 

صلى-اللَّهِ بَِرُسولِ يَْأَمتَّ أَنْ يـَْلَتِمسُ ُهمْ ُكلُّ َكِثريٌ َبَشرٌ اْلَمِديَنةَ فـََقِدمَ َحاجٌّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َأنَّ اْلَعاِشَرةِ 
َناَحىتَّ َمَعهُ َفَخَرْجَناَعَمِلهِ ِمْثلَ َويـَْعَملَ -وسلمعليهاهللا َفةِ َذاأَتـَيـْ َبْكرٍ َأِىب ْبنَ ُحمَمَّدَ ُعَمْيسٍ بِْنتُ َأْمسَاءُ فـََوَلَدتْ اْحلَُليـْ

َفَصلَّى. »َوَأْحرِِمىبِثـَْوبٍ َواْسَتْثِفرِىاْغَتِسِلى«قَالَ َأْصَنعُ َكْيفَ -وسلمعليهاهللاىصل-اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َفَأْرَسَلتْ 
َمدِّ ِإَىل َنظَْرتُ اْلبَـْيَداءِ َعَلىنَاقـَُتهُ ِبهِ اْستَـَوتْ ِإَذاَحىتَّ اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ اْلَمْسِجدِ ِىف -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولُ 
صلى-اللَّهِ َوَرُسولُ َذِلكَ ِمْثلَ َخْلِفهِ َوِمنْ َذِلكَ ِمْثلَ َيَسارِهِ َوَعنْ َذِلكَ ِمْثلَ َميِيِنهِ َوَعنْ َوَماشٍ رَاِكبٍ ِمنْ يََدْيهِ بـَْنيَ َبَصرِى

«بِالتـَّْوِحيدِ َفَأَهلَّ بِهِ َعِمْلَناَشْىءٍ ِمنْ ِبهِ َعِملَ َوَماتَْأِويَلهُ يـَْعِرفُ َوُهوَ اْلُقْرآنُ يـَْنزِلُ َوَعَلْيهِ َأْظُهرِنَابـَْنيَ -وسلمعليهاهللا
ََذاالنَّاسُ َوأََهلَّ . »َلكَ َشرِيكَ الَ َواْلُمْلكَ َلكَ َوالنـِّْعَمةَ احلَْْمدَ ِإنَّ لَبـَّْيكَ َلكَ َشرِيكَ الَ لَبـَّْيكَ لَبـَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبـَّْيكَ  الَِّذىِ
تـَْلِبيََتهُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َوَلزِمَ ِمْنهُ َشْيًئاَعَلْيِهمْ - وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ يـَُردَّ فـََلمْ بِهِ يُِهلُّونَ 

َناِإَذاَحىتَّ اْلُعْمرَةَ نـَْعِرفُ َلْسَنااحلَْجَّ ِإالَّ نـَْنِوىَلْسَنا-عنهاهللارضى-َجابِرٌ قَالَ  َثالَثًافـََرَملَ الرُّْكنَ اْستَـَلمَ َمَعهُ بَـْيتَ الْ أَتـَيـْ
ُذوا(فـََقرَأَ -السََّالمُ َعَلْيهِ -ِإبـْرَاِهيمَ َمَقامِ ِإَىل نـََفذَ ُمثَّ أَْربـًَعاَوَمَشى َنهُ اْلَمَقامَ َفَجَعلَ ) ُمَصلىِإبـْرَاِهيمَ َمَقامِ ِمنْ َواختَِّ َوبـَْنيَ بـَيـْ
) َأَحدٌ اللَّهُ ُهوَ ُقلْ (الرَّْكَعتَـْنيِ ِىف يـَْقرَأُ َكانَ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َعنِ ِإالَّ ذََكَرهُ أَْعَلُمهُ َوالَ يـَُقولُ َأِىب َفَكانَ اْلبَـْيتِ 

الصََّفاِإنَّ (قـََرأَ الصََّفاِمنَ َدنَافـََلمَّاَفاالصَّ ِإَىل اْلَبابِ ِمنَ َخرَجَ ُمثَّ فَاْستَـَلَمهُ الرُّْكنِ ِإَىل َرَجعَ ُمثَّ ) اْلَكاِفُرونَ أَيـَُّهايَاُقلْ (وَ 
َلةَ فَاْستَـْقَبلَ اْلبَـْيتَ رََأىَحىتَّ َعَلْيهِ فـََرِقىَ بِالصََّفافـََبَدأَ . »بِهِ اللَّهُ بََدأَ ِمبَاأَْبَدأُ «) اللَّهِ َشَعائِرِ ِمنْ َواْلَمْرَوةَ  اللَّهَ فـََوحَّدَ اْلِقبـْ
َأْجنَزَ َوْحَدهُ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ الَ َقِديرٌ َشْىءٍ َكلِّ َعَلىَوُهوَ احلَْْمدُ َوَلهُ اْلُمْلكُ َلهُ َلهُ َشرِيكَ الَ َوْحَدهُ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ الَ «قَالَ وَ وََكبـََّرهُ 
ِإَذاَحىتَّ اْلَمْرَوةِ ِإَىل نـََزلَ ُمثَّ َمرَّاتٍ َثَالثَ َهَذاِمْثلَ قَالَ َذِلكَ بـَْنيَ َدَعاُمثَّ . »َوْحَدهُ اَألْحزَابَ َوَهَزمَ َعْبَدهُ َوَنَصرَ َوْعَدهُ 

الصََّفاَعَلىفـََعلَ َكَمااْلَمْرَوةِ َعَلىفـََفَعلَ اْلَمْرَوةَ أََتىَحىتَّ َمَشىَصِعَدتَاِإَذاَحىتَّ َسَعىاْلَواِدىَبْطنِ ِىف َقَدَماهُ اْنَصبَّتْ 
ُعْمرَةً َوَجَعْلتُـَهااْهلَْدىَ َأُسقِ ملَْ اْسَتْدبـَْرتُ َماأَْمرِىِمنْ اْستَـْقبَـْلتُ َأىنِّ َلوْ «فـََقالَ اْلَمْرَوةِ َعَلىَطَواِفهِ آِخرُ َكانَ ِإَذاَحىتَّ 
أَِلَعاِمنَااللَّهِ َرُسولَ يَافـََقالَ ُجْعُشمٍ ْبنِ كِ َمالِ ْبنُ ُسرَاَقةُ فـََقامَ . »ُعْمرَةً َوْلَيْجَعْلَهافـَْلَيِحلَّ َهْدىٌ َمَعهُ لَْيسَ ِمْنُكمْ َكانَ َفَمنْ 
- احلَْجِّ ِىف اْلُعْمَرةُ َدَخَلتِ «َوقَالَ اُألْخَرىِىف َواِحَدةً َأَصابَِعهُ - وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َفَشبَّكَ ألَبَدٍ أَمْ َهَذا

عنهااهللارضى-فَاِطَمةَ فـََوَجدَ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ بُِبْدنِ اْلَيَمنِ ِمنَ َعِلىٌّ َوَقِدمَ . »أَبَدٍ ألَبَدٍ َبلْ الَ -َمرَّتـَْنيِ 
َهاَذِلكَ فَأَْنَكرَ َواْكَتَحَلتْ َصِبيًغاثَِيابًاَولَِبَستْ َحلَّ ِممَّنْ - ََذاأََمَرِىن َأِىب ِإنَّ فـََقاَلتْ َعَليـْ بِاْلِعرَاقِ يـَُقولُ َعِلىٌّ َفَكانَ قَالَ . ِ

عليهاهللاصلى-اللَّهِ ِلَرُسولِ ُمْستَـْفِتًياَصنَـَعتْ لِلَِّذىفَاِطَمةَ َعَلىُحمَرًِّشا-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َفَذَهْبتُ 
َهاَذِلكَ أَْنَكْرتُ َأىنِّ فََأْخبَـْرتُهُ َعْنهُ ذََكَرتْ ِفيَما-وسلم . »احلَْجَّ فـََرْضتَ ِحنيَ قـُْلتَ َماَذاَصَدَقتْ تْ َصَدقَ «فـََقالَ َعَليـْ
بِهِ َقِدمَ الَِّذىاْهلَْدىِ َمجَاَعةُ َفَكانَ قَالَ . »حتَِلُّ َفالَ اْهلَْدىَ َمِعىَ فَِإنَّ «قَالَ . َرُسوُلكَ بِهِ أََهلَّ ِمبَاأُِهلُّ ِإىنِّ اللَُّهمَّ قـُْلتُ قَالَ 
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صلى-النَِّىبَّ ِإالَّ َوَقصَُّرواُكلُُّهمْ النَّاسُ َفَحلَّ -قَالَ - ِمائَةً -وسلمعليهاهللاصلى- النَِّىبُّ بِهِ أََتىىَوالَّذِ اْلَيَمنِ ِمنَ َعِلىٌّ 
اهللاصلى- اللَّهِ َرُسولُ ِكبَ َوَر بِاحلَْجِّ فََأَهلُّواِمًىن ِإَىل تـََوجَُّهواالتـَّْرِويَةِ يـَْومُ َكانَ فـََلمَّاَهْدىٌ َمَعهُ َكانَ َوَمنْ - وسلمعليهاهللا

َاَفَصلَّى-وسلمعليه ِمنْ بُِقبَّةٍ َوأََمرَ الشَّْمسُ طََلَعتِ َحىتَّ قَِليالً َمَكثَ ُمثَّ َواْلَفْجرَ َواْلِعَشاءَ َواْلَمْغِربَ َواْلَعْصرَ الظُّْهرَ ِ
َكَمااحلَْرَامِ اْلَمْشَعرِ ِعْندَ َواِقفٌ أَنَّهُ ِإالَّ قـَُرْيشٌ َتُشكُّ َوالَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َفَسارَ بَِنِمرَةَ َلهُ ُتْضَربُ َشَعرٍ 

لَهُ ُضرَِبتْ َقدْ اْلُقبَّةَ فـََوَجدَ َعَرَفةَ أََتىَحىتَّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فََأَجازَ اْجلَاِهِليَّةِ ِىف َتْصَنعُ قـُرَْيشٌ َكاَنتْ 
َافـَنَـَزلَ بَِنِمرَةَ  ِدَماءَُكمْ ِإنَّ «َوقَالَ النَّاسَ َفَخَطبَ اْلَواِدىَبْطنَ فَأََتىَلهُ فـَُرِحَلتْ بِاْلَقْصَواءِ أََمرَ الشَّْمسُ زَاَغتِ ِإَذاَحىتَّ ِ

َقَدَمىَّ َحتْتَ اْجلَاِهِليَّةِ أَْمرِ ِمنْ َشْىءٍ ُكلُّ َأالَ َهَذابـََلدُِكمْ ِىف َهَذاَشْهرُِكمْ ِىف َهَذايـَْوِمُكمْ َكُحْرَمةِ َعَلْيُكمْ َحرَامٌ َوأَْمَواَلُكمْ 
َسْعدٍ َبِىن ِىف ُمْستَـْرِضًعاَكانَ اْحلَاِرثِ ْبنِ رَبِيَعةَ اْبنِ َدمُ ِدَمائَِناِمنْ َأَضعُ َدمٍ أَوَّلَ َوِإنَّ َمْوُضوَعةٌ اْجلَاِهِليَّةِ َوِدَماءُ َمْوُضوعٌ 
ِىف اللَّهَ فَاتـَُّقواُكلُّهُ َمْوُضوعٌ فَِإنَّهُ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ َعبَّاسِ رِبَارِبَانَاَأَضعُ رِبًاَوأَوَّلُ َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ َورِبَاُهَذْيلٌ فـََقتَـَلْتهُ 
. َتْكَرُهونَهُ َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ َأنْ َعَلْيِهنَّ َوَلُكمْ اللَّهِ ةِ ِبَكِلمَ فـُُروَجُهنَّ َواْسَتْحَلْلُتمْ اللَّهِ بَِأَمانِ َأَخْذُمتُوُهنَّ فَِإنَُّكمْ النَِّساءِ 

رَ َضْربًافَاْضرِبُوُهنَّ َذِلكَ فـََعْلنَ فَِإنْ  َتِضلُّواَلنْ َماِفيُكمْ تـَرَْكتُ َوَقدْ بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ رِْزقـُُهنَّ َعَلْيُكمْ َوَهلُنَّ ُمبَـرِّحٍ َغيـْ
. َوَنَصْحتَ َوأَدَّْيتَ بـَلَّْغتَ َقدْ أَنَّكَ َنْشَهدُ قَاُلوا. »قَائُِلونَ أَنـُْتمْ َفَماَعىنِّ ُتْسأَُلونَ َوأَنـُْتمْ . اللَّهِ ِكَتابَ بِهِ اْعَتَصْمُتمْ ِإنِ بـَْعَدهُ 
أَقَامَ ُمثَّ أَذَّنَ ُمثَّ َمرَّاتٍ َثَالثَ . »اْشَهدْ اللَُّهمَّ اْشَهدِ اللَُّهمَّ «النَّاسِ ِإَىل َويـَْنُكتُـَهاالسََّماءِ ِإَىل يـَْرفـَُعَهاالسَّبَّابَةِ بِِإْصَبِعهِ فـََقالَ 

نَـُهَماُيَصلِّ وَملَْ اْلَعْصرَ َفَصلَّىأَقَامَ ُمثَّ الظُّْهرَ َفَصلَّى أََتىَحىتَّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ رَِكبَ ُمثَّ َشْيًئابـَيـْ
َلةَ َواْستَـْقَبلَ يََدْيهِ بـَْنيَ اْلُمَشاةِ َحْبلَ َوَجَعلَ الصََّخرَاتِ ِإَىل اْلَقْصَواءِ نَاقَِتهِ َبْطنَ َفَجَعلَ فَ اْلَمْوقِ  َحىتَّ َواِقًفايـََزلْ فـََلمْ اْلِقبـْ
- وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َوَدَفعَ َخْلَفهُ ُأَساَمةَ َوأَْرَدفَ اْلُقْرصُ َغابَ َحىتَّ قَِليالً الصُّْفَرةُ َوَذَهَبتِ الشَّْمسُ َغَرَبتِ 

. »السَِّكيَنةَ السَِّكيَنةَ النَّاسُ أَيـَُّها«اْلُيْمَىن بَِيِدهِ َويـَُقولُ َرْحِلهِ َمْورِكَ لَُيِصيبُ َرْأَسَهاِإنَّ َحىتَّ الزَِّمامَ لِْلَقْصَواءِ َشَنقَ َوَقدْ 
َاَفَصلَّىاْلُمْزَدلَِفةَ أََتىَحىتَّ َتْصَعدَ َحىتَّ قَِليالً َهلَاأَْرَخىَبالِ احلِْ ِمنَ َحْبالً أََتىُكلََّما َواِحدٍ بَِأَذانٍ َواْلِعَشاءَ اْلَمْغِربَ ِ

نَـُهَماُيَسبِّحْ وَملَْ َوِإقَاَمتَـْنيِ  ِحنيَ - اْلَفْجرَ َوَصلَّىَفْجرُ الْ طََلعَ َحىتَّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ اْضَطَجعَ ُمثَّ َشْيًئابـَيـْ
 َ َلةَ فَاْستَـْقَبلَ اْحلَرَامَ اْلَمْشَعرَ أََتىَحىتَّ اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ َوِإقَاَمةٍ بَِأَذانٍ -الصُّْبحُ َلهُ تـَبَـنيَّ فـََلمْ َوَوحََّدهُ َوَهلََّلهُ وََكبـََّرهُ َفَدَعاهُ اْلِقبـْ
َوِسيًماأَبـَْيضَ الشَّْعرِ َحَسنَ َرُجالً وََكانَ َعبَّاسٍ ْبنَ اْلَفْضلَ َوأَْرَدفَ الشَّْمسُ َتْطُلعَ أَنْ قـَْبلَ َفَدَفعَ ِجداَأْسَفرَ َحىتَّ َواِقًفايـََزلْ 
صلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََوَضعَ إِلَْيِهنَّ يـَْنظُرُ اْلَفْضلُ َفطَِفقَ َجيْرِينَ ظُُعنٌ بِهِ َمرَّتْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َدَفعَ فـََلمَّا
عليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َفَحوَّلَ يـَْنظُرُ اآلَخرِ الشِّقِّ ِإَىل َوْجَههُ اْلَفْضلُ َفَحوَّلَ اْلَفْضلِ َوْجهِ َعَلىيََدهُ -وسلمعليهاهللا

قَِليالً َفَحرَّكَ ُحمَسِّرٍ َبْطنَ أََتىَحىتَّ يـَْنظُرُ اآلَخرِ الشِّقِّ نَ مِ َوْجَههُ َيْصِرفُ اْلَفْضلِ َوْجهِ َعَلىاآلَخرِ الشِّقِّ ِمنَ يََدهُ -وسلم
يَُكبـِّرُ َحَصَياتٍ ِبَسْبعِ فـََرَماَهاالشََّجرَةِ ِعْندَ الَِّىت اجلَْْمَرةَ أََتىَحىتَّ اْلُكبـَْرىاجلَْْمَرةِ َعَلىَختْرُجُ الَِّىت اْلُوْسَطىالطَّرِيقَ َسَلكَ ُمثَّ 

َهاَحَصاةٍ ُكلِّ َمعَ  أَْعَطىُمثَّ بَِيِدهِ َوِستِّنيَ َثالَثًافـََنَحرَ اْلَمْنَحرِ ِإَىل اْنَصَرفَ ُمثَّ اْلَواِدىَبْطنِ ِمنْ َرَمىاْخلَْذفِ َحَصىِمْثلِ ِمنـْ
ِمنْ َوَشرِبَاحلَِْمَهاِمنْ فََأَكالَ َفطُِبَختْ ِقْدرٍ ِىف َفُجِعَلتْ بَِبْضَعةٍ بََدنَةٍ ُكلِّ ِمنْ أََمرَ ُمثَّ َهْديِهِ ِىف َوَأْشرََكهُ َغبَـرَ َمافـََنَحرَ َعِليا

َيْسُقونَ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ َبِىن فَأََتىالظُّْهرَ ِمبَكَّةَ َفَصلَّىاْلبَـْيتِ ِإَىل َفَأفَاضَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ رَِكبَ ُمثَّ َمَرِقَها
َفَشِربَ َدْلًوافـََناَوُلوهُ . »َمَعُكمْ لَنَـَزْعتُ ِسَقايَِتُكمْ َعَلىالنَّاسُ يـَْغِلَبُكمُ أَنْ فـََلْوالَ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ َبِىن اْنزُِعوا«فـََقالَ َزْمَزمَ َعَلى
.ِمْنهُ 

2. Hadis riwayat al-Tirmiz\i> kitab al-Rad}a>‘ bab Ma> Ja>’a fi H{aqq al-Marah
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ثـََنا-1163 الَّلُ َعِلىٍّ ْبنُ احلََْسنُ َحدَّ ثـََنااخلَْ َغْرَقَدةَ ْبنِ َشِبيبِ َعنْ زَائَِدةَ َعنْ اْجلُْعِفىُّ َعِلىٍّ ْبنُ احلَُْسْنيُ َحدَّ
- وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ عَ مَ اْلَوَداعِ َحجَّةَ َشِهدَ أَنَّهُ َأِىب َحدََّثِىن قَالَ اَألْحَوصِ ْبنِ َعْمرِوْبنِ ُسَلْيَمانَ َعنْ 

رًابِالنَِّساءِ َواْستَـْوُصواَأالَ «فـََقالَ ِقصَّةً احلَِْديثِ ِىف َفذََكرَ َوَوَعظَ َوذَكَّرَ َعَلْيهِ َوأَثـَْىن اللَّهَ َفَحِمدَ  َاَخيـْ ِعْندَُكمْ َعَوانٌ ُهنَّ فَِإمنَّ
َغيـْرَ َضْربًاَواْضرِبُوُهنَّ اْلَمَضاِجعِ ِىف فَاْهُجُروُهنَّ فـََعْلنَ فَِإنْ ُمبَـيـَِّنةٍ ِبَفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ أَنْ ِإالَّ َذِلكَ رَ َغيْـ َشْيًئاِمنـُْهنَّ َمتِْلُكونَ لَْيسَ 
َعَلىَحقُُّكمْ فَأَمَّاَحقاَعَلْيُكمْ ُكمْ َولِِنَسائِ َحقاِنَساِئُكمْ َعَلىَلُكمْ ِإنَّ َأالَ َسِبيالً َعَلْيِهنَّ تـَبـُْغواَفالَ أَطَْعَنُكمْ فَِإنْ ُمبَـرِّحٍ 

ِىف إِلَْيِهنَّ ُحتِْسُنواأَنْ َعَلْيُكمْ َوَحقُُّهنَّ َأالَ َتْكَرُهونَ ِلَمنْ بـُُيوِتُكمْ ِىف يَْأَذنَّ َوالَ َتْكَرُهونَ َمنْ فـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ َأالَّ ِنَساِئُكمْ 
ِىف َأْسَرىيـَْعِىن . »ِعْندَُكمْ َعَوانٌ «قـَْولِهِ َوَمْعَىن . َصِحيحٌ َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ . »َوطََعاِمِهنَّ ِكْسَوِِنَّ 
.أَْيِديُكمْ 

حسن: األلباينالشيخقال
Kitab Tafsi>r al-Qur’a>n bab Sura>h al-Taubah, no. bab 10.

ثـََنا- 3087 الَّلُ َعِلىٍّ ْبنُ احلََْسنُ َحدَّ َعنْ َغْرَقَدةَ ْبنِ َشِبيبِ َعنْ زَائَِدةَ َعنْ اْجلُْعِفىُّ َعِلىٍّ ْبنُ ُحَسْنيُ َحدَّثـََنااخلَْ
ثـََنااَألْحَوصِ ْبنِ َعْمرِوْبنِ ُسَلْيَمانَ  اللَّهَ َفَحِمدَ -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولِ َمعَ اْلَوَداعِ َحجَّةَ َشِهدَ أَنَّهُ َأِىب َحدَّ

يَااَألْكَربِ احلَْجِّ يـَْومُ النَّاسُ فـََقالَ قَالَ . »َأْحَرمُ يـَْومٍ َأىُّ َأْحَرمُ يـَْومٍ َأىُّ َأْحَرمُ يـَْومٍ َأىُّ «قَالَ ُمثَّ َوَوَعظَ َوذَكَّرَ َعَلْيهِ َوأَثـَْىن 
َهَذاَشْهرُِكمْ ِىف َهَذابـََلدُِكمْ ِىف َهَذايـَْوِمُكمْ َكُحْرَمةِ امٌ َحرَ َعَلْيُكمْ َوأَْعرَاَضُكمْ َوأَْمَواَلُكمْ ِدَماءَُكمْ فَِإنَّ «قَالَ . اللَّهِ َرُسولَ 

حيَِلُّ فـََلْيسَ اْلُمْسِلمِ َأُخواْلُمْسِلمَ ِإنَّ َأالَ َواِلِدهِ َعَلىَوَلدٌ َوالَ َوَلِدهِ َعَلىَواِلدٌ َجيِْىن َوالَ نـَْفِسهِ َعَلىِإالَّ َجانٍ َجيِْىن الَ َأالَ 
َوالَ َتْظِلُمونَ الَ أَْمَواِلُكمْ ُرُءوسُ َلُكمْ َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ ِىف رِبًاُكلَّ َوِإنَّ َأالَ نـَْفِسهِ ِمنْ َأَحلَّ َماِإالَّ َشْىءٌ َأِخيهِ ِمنْ ِلُمْسِلمٍ 

ِمنْ َأَضعُ َدمٍ َوأَوَّلُ َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ ِىف َكانَ َدمٍ ُكلَّ َوِإنَّ َأالَ ُكلُّهُ َمْوُضوعٌ فَِإنَّهُ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ اْلَعبَّاسِ رِبَاَغيـْرَ ُتْظَلُمونَ 
رًابِالنَِّساءِ َواْستَـْوُصواَأالَ ُهَذْيلٌ فـََقتَـَلْتهُ لَْيثٍ َبِىن ِىف ُمْستَـْرِضًعاَكانَ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ اْحلَاِرثِ َدمُ اْجلَاِهِليَّةِ ِدَماءِ  افَِإمنََّ َخيـْ
رَ َشْيًئاِمنـُْهنَّ َمتِْلُكونَ لَْيسَ ِعْندَُكمْ َعَوانٌ ُهنَّ  اْلَمَضاِجعِ ِىف فَاْهُجُروُهنَّ فـََعْلنَ فَِإنْ ُمبَـيـَِّنةٍ بَِفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ أَنْ ِإالَّ َذِلكَ َغيـْ

َحقاَعَلْيُكمْ َولِِنَساِئُكمْ َحقاِنَساِئُكمْ َعَلىَلُكمْ ِإنَّ َأالَ َسِبيالً ِهنَّ َعَليْ تـَبـُْغواَفالَ أَطَْعَنُكمْ فَِإنْ ُمبَـرِّحٍ َغيـْرَ َضْربًاَواْضرِبُوُهنَّ 
أَنْ مْ َعَلْيكُ َحقَُّهنَّ َوِإنَّ َأالَ َتْكَرُهونَ َمنْ بـُُيوِتُكمْ ِىف يَْأَذنَّ َوالَ َتْكَرُهونَ َمنْ فـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ َفالَ ِنَساِئُكمْ َعَلىَحقُُّكمْ َفَأمَّا

َشِبيبِ َعنْ اَألْحَوصِ أَبُوَرَواهُ َوَقدْ َصِحيحٌ َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ . »َوطََعاِمِهنَّ ِكْسَوِِنَّ ِىف إِلَْيِهنَّ ُحتِْسُنوا
.َغْرَقَدةَ ْبنِ 

حسن: األلباينالشيخقال
3. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-Mana>sik bab S{ifah H{ajjah al-Nabi, no.

bab 58.

ثـََنا-1907 الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ َوُسَلْيَمانُ َعمَّارٍ ْبنُ َوِهَشامُ َشْيَبةَ َأِىب ْبنُ َوُعْثَمانُ النـَُّفْيِلىُّ ُحمَمَّدٍ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
َمْشِقيَّانِ  َا-الدِّ ثـََناقَاُلوا- َوالشَّْىءَ ةَ اْلَكِلمَ بـَْعضٍ َعَلىبـَْعُضُهمْ زَادَ َوُرمبَّ ثـََناِإْمسَاِعيلَ ْبنُ َحامتُِ َحدَّ َعنْ ُحمَمَّدٍ ْبنُ َجْعَفرُ َحدَّ

َنافـََلمَّااللَّهِ َعْبدِ ْبنِ َجابِرِ َعَلىَدَخْلَناقَالَ أَبِيهِ  ْبنِ َعِلىِّ ْبنُ مَّدُ حمَُ أَنَافـَُقْلتُ ِإَىلَّ انـْتَـَهىَحىتَّ اْلَقْومِ َعنِ َسَألَ إِلَْيهِ انـْتَـَهيـْ
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. َشابٌّ ُغَالمٌ يـَْوَمِئذٍ َوأَنَاثَْدَىيَّ بـَْنيَ َكفَّهُ َوَضعَ ُمثَّ اَألْسَفلَ زِرِّىنـَزَعَ ُمثَّ اَألْعَلىزِرِّىفـَنَـزَعَ رَْأِسىِإَىل بَِيِدهِ َفَأْهَوى. ُحَسْنيٍ 
َاُمْلَتِحًفاِنَساَجةٍ ِىف فـََقامَ الصَّالَةِ َوْقتُ َوَجاءَ أَْعَمىَوُهوَ َفَسأَْلُتهُ . ِشْئتَ اَعمَّ َسلْ َأِخىاْبنَ يَاَوأَْهالً ِبكَ َمْرَحًبافـََقالَ  ِ
. اْلِمْشَجبِ َعَلىَجْنِبهِ ِإَىل َورَِداُؤهُ بَِناَفَصلَّىِصَغرَِهاِمنْ إِلَْيهِ طََرفَاَهاَرَجعَ َمْنِكِبهِ َعَلىَوَضَعَهاُكلََّماُمَلفًَّقاثـَْوبًايـَْعِىن 

اهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ ِإنَّ قَالَ ُمثَّ . ِتْسًعافـََعَقدَ بَِيِدهِ فـََقالَ . -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ َحجَّةِ َعنْ َأْخِربِْىن فـَُقْلتُ 
فـََقِدمَ َحاجٌّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ نَّ أَ اْلَعاِشَرةِ ِىف النَّاسِ ِىف أُذِّنَ ُمثَّ َحيُجَّ ملَْ ِسِننيَ ِتْسعَ َمَكثَ -وسلمعليه

-اللَّهِ َرُسولُ َفَخرَجَ َعَمِلهِ ِمبِْثلِ َويـَْعَملَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ ِبَرُسولِ يَْأَمتَّ أَنْ يـَْلَتِمسُ ُكلُُّهمْ َكِثريٌ َبَشرٌ اْلَمِديَنةَ 
َناىتَّ حَ َمَعهُ َوَخَرْجَنا-وسلمعليهاهللاصلى َفةِ َذاأَتـَيـْ ِإَىل فََأْرَسَلتْ َبْكرٍ َأِىب ْبنَ ُحمَمَّدَ ُعَمْيسٍ بِْنتُ َأْمسَاءُ فـََوَلَدتْ اْحلَُليـْ
-اللَّهِ َرُسولُ َفَصلَّى. »َوَأْحرِِمىبِثـَْوبٍ َواْسَتْذِفرِىاْغَتِسِلى«قَالَ َأْصَنعُ َكْيفَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ 

َمدِّ ِإَىل َنظَْرتُ َجابِرٌ قَالَ . اْلبَـْيَداءِ َعَلىنَاقـَُتهُ بِهِ اْستَـَوتْ ِإَذاَحىتَّ اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ اْلَمْسِجدِ ِىف -وسلمعليهاهللالىص
-اللَّهِ َوَرُسولُ َذِلكَ ِمْثلَ َخْلِفهِ َوِمنْ َذِلكَ لَ ِمثْ َيَسارِهِ َوَعنْ َذِلكَ ِمْثلَ َميِيِنهِ َوَعنْ َوَماشٍ رَاِكبٍ ِمنْ يََديْهِ بـَْنيِ ِمنْ َبَصرِى
اللَّهِ َرُسولُ فََأَهلَّ بِهِ َعِمْلَناَشْىءٍ ِمنْ ِبهِ َعِملَ َفَماتَْأِويَلهُ يـَْعَلمُ َوُهوَ اْلُقْرآنُ يـَْنزِلُ َوَعَلْيهِ أَْظُهرِنَابـَْنيَ -وسلمعليهاهللاصلى

الَ َواْلُمْلكَ َلكَ َوالنـِّْعَمةَ احلَْْمدَ ِإنَّ لَبـَّْيكَ َلكَ َشرِيكَ الَ لَبـَّْيكَ لَبـَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبـَّْيكَ «ْوِحيدِ بِالتـَّ -وسلمعليهاهللاصلى-
ََذاالنَّاسُ َوأََهلَّ . »َلكَ َشرِيكَ  َوَلزِمَ ِمْنهُ َشْيًئا-موسلعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َعَلْيِهمْ يـَُردَّ فـََلمْ بِهِ يُِهلُّونَ الَِّذىِ
َناِإَذاَحىتَّ اْلُعْمرَةَ نـَْعِرفُ َلْسَنااحلَْجَّ ِإالَّ نـَْنِوىَلْسَناَجابِرٌ قَالَ . تـَْلِبَيَتهُ -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولُ  َمَعهُ اْلبَـْيتَ أَتـَيـْ
ُذوا( فـََقرَأَ إِبـْرَاِهيمَ َمَقامِ ِإَىل َقدَّمَ تَـ ُمثَّ أَْربـًَعاَوَمَشىَثالَثًافـََرَملَ الرُّْكنَ اْستَـَلمَ  اْلَمَقامَ َفَجَعلَ ) ُمَصلىإِبـْرَاِهيمَ َمَقامِ ِمنْ َواختَِّ

َنهُ  . -وسلمعليهاهللالىص-النَِّىبِّ َعنِ ِإالَّ ذََكَرهُ أَْعَلُمهُ َوالَ َوُعْثَمانُ نـَُفْيلٍ اْبنُ قَالَ يـَُقولُ َأِىب َفَكانَ قَالَ اْلبَـْيتِ َوبـَْنيَ بـَيـْ
َوبِ ) َأَحدٌ اللَّهُ ُهوَ ُقلْ (بِ الرَّْكَعتَـْنيِ ِىف يـَْقرَأُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َكانَ قَالَ ِإالَّ أَْعَلُمهُ َوالَ ُسَلْيَمانُ قَالَ 

الصََّفاِإنَّ (قـََرأَ الصََّفاِمنَ َدنَافـََلمَّاالصََّفاِإَىل اْلَبابِ ِمنَ َخرَجَ ُمثَّ نَ الرُّكْ فَاْستَـَلمَ اْلبَـْيتِ ِإَىل َرَجعَ ُمثَّ ) اْلَكاِفُرونَ أَيـَُّهايَاُقلْ (
الَ «َوقَالَ َوحََّدهُ وَ اللَّهَ َفَكبـَّرَ اْلبَـْيتَ رََأىَحىتَّ َعَلْيهِ فـََرِقىَ بِالصََّفافـََبَدأَ . »بِهِ اللَّهُ بََدأَ ِمبَانـَْبَدأُ «) اللَّهِ َشَعائِرِ ِمنْ َواْلَمْرَوةَ 

َأْجنَزَ َوْحَدهُ اللَّهُ ِإالَّ إِلَهَ الَ َقِديرٌ َشْىءٍ ُكلِّ َعَلىَوُهوَ َوُميِيتُ ُحيِْىي احلَْْمدُ َولَهُ اْلُمْلكُ َلهُ َلهُ َشرِيكَ الَ َوْحَدهُ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ 
ِإَذاَحىتَّ اْلَمْرَوةِ ِإَىل نـََزلَ ُمثَّ َمرَّاتٍ َثَالثَ َهَذاِمْثلَ َوقَالَ َذِلكَ بـَْنيَ َدَعاُمثَّ . »َوْحَدهُ اَألْحزَابَ َوَهَزمَ َعْبَدهُ َوَنَصرَ َوْعَدهُ 

الصََّفاَعَلىَصَنعَ َماِمْثلَ اْلَمْرَوةِ َعَلىَفَصَنعَ اْلَمْرَوةَ أََتىَحىتَّ َمَشىَصِعدَ ِإَذاَحىتَّ اْلَواِدىَبْطنِ ِىف َرَملَ َقَدَماهُ اْنَصبَّتْ 
ُعْمرَةً َوجلَََعْلتُـَهااْهلَْدىَ َأُسقِ ملَْ اْسَتْدبـَْرتُ َماأَْمرِىِمنْ اْستَـْقبَـْلتُ َلوِ ِإىنِّ «قَالَ اْلَمْرَوةِ َعَلىالطََّوافِ آِخرُ َكانَ ِإَذاَحىتَّ 
عليهاهللاصلى-النَِّىبَّ ِإالَّ َوَقصَُّرواُكلُُّهمْ النَّاسُ َفَحلَّ . »ْمرَةً عُ َوْلَيْجَعْلَهافـَْلَيْحِللْ َهْدىٌ َمَعهُ لَْيسَ ِمْنُكمْ َكانَ َفَمنْ 

صلى-اللَّهِ َرُسولُ َفَشبَّكَ ِلألَبَدِ أَمْ َهَذاأَلَِعاِمَنااللَّهِ َرُسولَ يَافـََقالَ ُجْعُشمٍ ْبنُ ُسرَاَقةُ فـََقامَ َهْدىٌ َمَعهُ َكانَ َوَمنْ -وسلم
ألَبَدِ َبلْ الَ أَبَدٍ ألَبَدِ َبلْ الَ «َمرَّتـَْنيِ َهَكَذا. »احلَْجِّ ِىف اْلُعْمرَةُ َدَخَلتِ «قَالَ ُمثَّ اُألْخَرىِىف َأَصابَِعهُ -وسلمعليهاهللا
اهللارضى-فَاِطَمةَ فـََوَجدَ -وسلمعليهاهللاصلى- النَِّىبِّ بُِبْدنِ اْلَيَمنِ ِمنَ -عنهاهللارضى-َعِلىٌّ َوَقِدمَ قَالَ . »أَبَدٍ 

َهاَذِلكَ َعِلىٌّ فَأَْنَكرَ َواْكَتَحَلتْ َصِبيًغاثَِيابًاَولَِبَستْ َحلَّ ِممَّنْ -عنها ََذاأََمَركِ َمنْ َوقَالَ َعَليـْ َعِلىٌّ َفَكانَ . َأِىب فـََقاَلتْ ِ
ِلَرُسولِ ُمْستَـْفِتًياَصنَـَعْتهُ الَِّذىاَألْمرِ ِىف فَاِطَمةَ َعَلىُحمَرًِّشا-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َذَهْبتُ بِاْلِعرَاقِ يـَُقولُ 
َهاَذِلكَ أَْنَكْرتُ َأىنِّ َفَأْخبَـْرتُهُ َعْنهُ ذََكَرتْ الَِّذىِىف -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ  ََذاأََمَرِىن َأِىب ِإنَّ فـََقاَلتْ َعَليـْ «فـََقالَ . ِ

عليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ بِهِ أََهلَّ ِمبَاأُِهلُّ ِإىنِّ اللَُّهمَّ قـُْلتُ قَالَ . »احلَْجَّ فـََرْضتَ ِحنيَ قـُْلتَ َماَذاتْ َصَدقَ َصَدَقتْ 
النَِّىبُّ بِهِ أََتىَوالَِّذىاْلَيَمنِ نَ مِ َعِلىٌّ بِهِ َقِدمَ الَِّذىاْهلَْدىِ َمجَاَعةُ وََكانَ قَالَ . »َحتِْللْ َفالَ اْهلَْدىَ َمِعىَ فَِإنَّ «قَالَ . -وسلم
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َمَعهُ َكانَ َوَمنْ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبَّ ِإالَّ َوَقصَُّرواُكلُُّهمْ النَّاسُ َفَحلَّ ِمائَةً اْلَمِديَنةِ ِمنَ -وسلمعليهاهللاصلى-
ِمبًِىن َفَصلَّى-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـَرَِكبَ بِاحلَْجِّ أََهلُّواِمًىن ِإَىل َوَوجَُّهواالتـَّْرِويَةِ يـَْومُ َكانَ فـََلمَّاقَالَ َهْدىٌ 
بَِنِمرَةَ َفُضرَِبتْ َشَعرٍ ِمنْ َلهُ بُِقبَّةٍ َوأََمرَ الشَّْمسُ طََلَعتِ َحىتَّ قَِليالً َمَكثَ ُمثَّ َوالصُّْبحَ َواْلِعَشاءَ َواْلَمْغِربَ َواْلَعْصرَ الظُّْهرَ 
اْلَمْشَعرِ ِعْندَ َواِقفٌ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َأنَّ قـَُرْيشٌ َتُشكُّ َوالَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َفَسارَ 
فـََوَجدَ َعَرَفةَ أََتىَحىتَّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َفَأَجازَ اْجلَاِهِليَّةِ ِىف َتْصَنعُ قـُرَْيشٌ َكاَنتْ َكَمابِاْلُمْزَدلَِفةِ احلَْرَامِ 
َافـَنَـَزلَ بَِنِمرَةَ َلهُ ُضرَِبتْ َقدْ اْلُقبَّةَ  اْلَواِدىَبْطنَ أََتىَحىتَّ فـَرَِكبَ َلهُ فـَُرِحَلتْ بِاْلَقْصَواءِ أََمرَ الشَّْمسُ زَاَغتِ ِإَذاَحىتَّ ِ

ِإنَّ َأالَ َهَذابـََلدُِكمْ ِىف َهَذاَشْهرُِكمْ ِىف َهَذايـَْوِمُكمْ َكُحْرَمةِ َحرَامٌ َعَلْيُكمْ ْمَواَلُكمْ َوأَ ِدَماءَُكمْ ِإنَّ «فـََقالَ النَّاسَ َفَخَطبَ 
َدمُ «ُعْثَمانُ قَالَ . »مُ دَ ِدَماُؤنَاَأَضُعهُ َدمٍ َوأَوَّلُ َمْوُضوَعةٌ اْجلَاِهِليَّةِ َوِدَماءُ َمْوُضوعٌ َقَدَمىَّ َحتْتَ اْجلَاِهِليَّةِ أَْمرِ ِمنْ َشْىءٍ ُكلَّ 
َسْعدٍ َبِىن ِىف ُمْستَـْرَضًعاَكانَ َهُؤَالءِ بـَْعضُ َوقَالَ . »اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ اْحلَاِرثِ ْبنِ رَبِيَعةَ َدمُ «ُسَلْيَمانُ َوقَالَ . »رَبِيَعةَ اْبنِ 

ِىف اللَّهَ اتـَُّقواُكلُّهُ َمْوُضوعٌ فَِإنَّهُ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ َعبَّاسِ رِبَارِبَانَاَأَضُعهُ رِبًالُ َوأَوَّ َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ َورِبَا«ُهَذْيلٌ فـََقتَـَلْتهُ 
َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ نْ أَ َعَلْيِهنَّ َلُكمْ َوِإنَّ اللَّهِ ِبَكِلَمةِ فـُُروَجُهنَّ َواْسَتْحَلْلُتمْ اللَّهِ بَِأَمانَةِ َأَخْذُمتُوُهنَّ فَِإنَُّكمْ النَِّساءِ 

رَ َضْربًافَاْضرِبُوُهنَّ فـََعْلنَ فَِإنْ َتْكَرُهونَهُ  َلنْ َماِفيُكمْ تـَرَْكتُ َقدْ َوِإىنِّ بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ رِْزقـُُهنَّ َعَلْيُكمْ َوَهلُنَّ ُمبَـرِّحٍ َغيـْ
اللَّهِ َتابَ كِ بِهِ اْعَتَصْمُتمْ ِإنِ بـَْعَدهُ َتِضلُّوا

السَّبَّابَةِ بُِأْصُبِعهِ قَالَ ُمثَّ . َوَنَصْحتَ َوأَدَّْيتَ بـَلَّْغتَ َقدْ أَنَّكَ َنْشَهدُ قَاُلوا. »قَائُِلونَ أَنـُْتمْ َفَماَعىنِّ َمْسُئوُلونَ َوأَنـُْتمْ 
ُمثَّ الظُّْهرَ َفَصلَّىأَقَامَ ُمثَّ ِبَاللٌ أَذَّنَ ُمثَّ . »اْشَهدْ اللَُّهمَّ اْشَهدِ اللَُّهمَّ اْشَهدِ اللَُّهمَّ «النَّاسِ ِإَىل َويـَْنِكبُـَهاالسََّماءِ ِإَىل يـَْرفـَُعَها

نَـُهَماُيَصلِّ وَملَْ اْلَعْصرَ َفَصلَّىأَقَامَ  الصََّخرَاتِ َىل إِ اْلَقْصَواءَ نَاقَِتهِ َبْطنَ َفَجَعلَ اْلَمْوِقفَ أََتىَحىتَّ اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ َشْيًئابـَيـْ
َلةَ فَاْستَـْقَبلَ يََدْيهِ بـَْنيَ اْلُمَشاةِ َحْبلَ َوَجَعلَ  َغابَ ِحنيَ قَِليالً الصُّْفرَةُ َوَذَهَبتِ الشَّْمسُ َغَرَبتِ َحىتَّ َواِقًفايـََزلْ فـََلمْ اْلِقبـْ
لَُيِصيبُ َرْأَسَهاِإنَّ َحىتَّ الزَِّمامَ لِْلَقْصَواءِ َشَنقَ َوَقدْ -وسلمليهعاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َفَدَفعَ َخْلَفهُ ُأَساَمةَ َوأَْرَدفَ اْلُقْرصُ 
َهلَاأَْرَخىاْحلَِبالِ ِمنَ َحْبالً أََتىُكلََّما. »النَّاسُ أَيـَُّهاالسَِّكيَنةَ النَّاسُ أَيـَُّهاالسَِّكيَنةَ «اْلُيْمَىن بَِيِدهِ يـَُقولُ َوُهوَ َرْحِلهِ َمْورِكَ 

نَـُهَماُيَسبِّحْ وَملَْ ُعْثَمانُ قَالَ -َوِإقَاَمتَـْنيِ َواِحدٍ بَِأَذانٍ َواْلِعَشاءِ اْلَمْغِربِ بـَْنيَ َفَجَمعَ اْلُمْزَدلَِفةَ أََتىَحىتَّ َتْصَعدَ َحىتَّ ِليالً قَ  بـَيـْ
َ ِحنيَ اْلَفْجرَ َفَصلَّىاْلَفْجرُ طََلعَ ىتَّ حَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ اْضَطَجعَ ُمثَّ -اتـََّفُقواُمثَّ َشْيًئا الصُّْبحُ لَهُ تـَبَـنيَّ

َوُسَلْيَمانُ ُعْثَمانُ قَالَ َعَلْيهِ فـََرِقىَ احلَْرَامَ اْلَمْشَعرَ أََتىَحىتَّ اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ -اتـََّفُقواُمثَّ َوِإقَاَمةٍ بِِنَداءٍ ُسَلْيَمانُ قَالَ -
َلةَ فَاْستَـْقَبلَ  اهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َدَفعَ ُمثَّ ِجداَأْسَفرَ َحىتَّ َواِقًفايـََزلْ فـََلمْ َوَوحََّدهُ ُعْثَمانُ زَادَ َوَهلََّلهُ وََكبـََّرهُ اللَّهَ َفَحِمدَ اْلِقبـْ

َرُسولُ َدَفعَ فـََلمَّاَوِسيًماأَبـَْيضَ الشَّْعرِ َحَسنَ الً َرجُ وََكانَ َعبَّاسٍ ْبنَ اْلَفْضلَ َوأَْرَدفَ الشَّْمسُ َتْطُلعَ أَنْ قـَْبلَ -وسلمعليه
يََدهُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََوَضعَ إِلَْيِهنَّ يـَْنظُرُ اْلَفْضلُ َفطَِفقَ َجيْرِينَ الظُُّعنُ َمرَّ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ 

الشِّقِّ ِإَىل يََدهُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َوَحوَّلَ اآلَخرِ الشِّقِّ ِإَىل ْجَههُ وَ اْلَفْضلُ َوَصَرفَ اْلَفْضلِ َوْجهِ َعَلى
رُِجكَ خيُْ الَِّذىاْلُوْسَطىالطَّرِيقَ َسَلكَ ُمثَّ قَِليالً َفَحرَّكَ ُحمَسِّرًاأََتىَحىتَّ يـَْنظُرُ اآلَخرِ الشِّقِّ ِإَىل َوْجَههُ اْلَفْضلُ َوَصَرفَ اآلَخرِ 

َحَصىِمبِْثلِ ِمنـَْهاَحَصاةٍ ُكلِّ َمعَ ُيَكبـِّرُ َحَصَياتٍ ِبَسْبعِ فـََرَماَهاالشََّجَرةِ ِعْندَ الَِّىت اجلَْْمرَةَ أََتىَحىتَّ اْلُكبـَْرىاجلَْْمَرةِ ِإَىل 
َوأََمرَ َوِستِّنيَ َثالَثًابَِيِدهِ فـََنَحرَ اْلَمْنَحرِ ِإَىل -وسلمهعلياهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ اْنَصَرفَ ُمثَّ اْلَواِدىَبْطنِ ِمنْ فـََرَمىاْخلَْذفِ 

ِمنْ َفَأَكالَ َفطُِبَختْ ِقْدرٍ ِىف َفُجِعَلتْ بَِبْضَعةٍ بََدنَةٍ ُكلِّ ِمنْ أََمرَ ُمثَّ َهْديِهِ ِىف َوَأْشرََكهُ -بَِقىَ َمايـَُقولُ -َغبَـرَ َمافـََنَحرَ َعِليا
الظُّْهرَ ِمبَكَّةَ َفَصلَّىاْلبَـْيتِ ِإَىل -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ أَفَاضَ ُمثَّ رَِكبَ ُمثَّ ُسَلْيَمانُ قَالَ َمَرِقَهاِمنْ رِبَاَوشَ حلَِْمَها
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ِسَقايَِتُكمْ َعَلىالنَّاسُ يـَْغِلَبُكمُ أَنْ فـََلْوالَ طَِّلبِ اْلمُ َعْبدِ َبِىن اْنزُِعوا«فـََقالَ َزْمَزمَ َعَلىَيْسُقونَ َوُهمْ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ َبِىن أََتىُمثَّ 
.ِمْنهُ َفَشِربَ َدْلًوافـََناَوُلوهُ . »َمَعُكمْ لَنَـَزْعتُ 

4. Hadis riwayat Ibn Ma>jah kitab al-Nika>h bab H{aqq al-Mar’ah ‘ala> Jauziha>,

no. bab 3

ثـََنا-1851 ثـََنا،ْيَبةَ شَ َأِيب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ اْلَبارِِقيِّ َغْرَقَدةَ ْبنِ َشِبيبِ َعنْ ،زَائَِدةَ َعنْ ،َعِليٍّ ْبنُ احلَُْسْنيُ َحدَّ
َثِين , اَألْحَوصِ ْبنِ َعْمرِوْبنِ ُسَلْيَمانَ َعنْ ، ،مَ وَسلَّ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولِ َمعَ اْلَوَداعِ َحجَّةَ َشِهدَ أَنَّهُ ،َأِيب َحدَّ

رًابِالنَِّساءِ اْستَـْوُصوا: قَالَ ُمثَّ ،َوَوَعظَ َوذَكَّرَ ،َعَلْيهِ َوأَثـَْىن ،اللَّهَ َفَحِمدَ  ِمنـُْهنَّ َمتِْلُكونَ لَْيسَ ،َعَوانٍ ِعْندَُكمْ فَِإنـَُّهنَّ ،َخيـْ
رَ َشْيًئا رَ َضْربًاَواْضرِبُوُهنَّ ،اْلَمَضاِجعِ ِيف فَاْهُجُروُهنَّ , فـََعْلنَ فَِإنْ ،ُمبَـيـَِّنةٍ ِبَفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ أَنْ ِإالَّ ،َذِلكَ َغيـْ ،ُمبَـرِّحٍ َغيـْ
ُغواَفالَ أََطْعَنُكمْ فَِإنْ  مْ ِنَساِئكُ َعَلىَحقُُّكمْ فََأمَّا،َحقاَعَلْيُكمْ َولِِنَساِئُكمْ ،َحقاِنَساِئُكمْ ِمنْ َلُكمْ ِإنَّ ،َسبِيالً َعَلْيِهنَّ تـَبـْ

ِيف إِلَْيِهنَّ ُحتِْسُنواأَنْ َعَلْيُكمْ َوَحقُُّهنَّ َأالَ ،َتْكَرُهونَ ِلَمنْ بـُُيوِتُكمْ ِيف يَْأَذنَّ َوالَ ،َتْكَرُهونَ َمنْ فـُُرَشُكمْ يـَُوِطْئنَ َفالَ ،
.َوطََعاِمِهنَّ ِكْسَوِِنَّ 
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ثـََنا-3074 ثـََنا،َعمَّارٍ ْبنُ ِهَشامُ َحدَّ ثـََنا،ِإْمسَاِعيلَ ْبنُ َحامتُِ َحدَّ : قَالَ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُحمَمَّدٍ ْبنُ َجْعَفرُ َحدَّ
َنافـََلمَّا،اهللاِ َعْبدِ ْبنِ َجابِرِ َعَلىَدَخْلَنا ْبنِ َعِليِّ ْبنُ ُحمَمَّدُ أَنَا: فـَُقْلتُ ،ِإَيلَّ انـْتَـَهىَحىتَّ ،اْلَقْومِ َعنِ َسَألَ إِلَْيهِ انـْتَـَهيـْ

يـَْوَمِئذٍ َوأَنَا،ثَْدَييَّ بـَْنيَ ،َكفَّهُ َوَضعَ ُمثَّ . اَألْسَفلَ زِرِّيَحلَّ ُمثَّ ،اَألْعَلىزِرِّيَفَحلَّ ،َرْأِسيِإَىل بَِيِدهِ َفَأْهَوى،احلَُْسْنيِ 
ِنَساَجةٍ ِيف فـََقامَ ،الصَّالَةِ َوْقتُ َفَجاءَ ،أَْعَمىَوُهوَ ،َفَسأَْلُتهُ ،ِشْئتَ َعمَّاَسلْ ،ِبكَ ًباَمْرحَ : فـََقالَ ،َشابٌّ ُغَالمٌ 

َاُمْلَتِحًفا َفَصلَّى،ْلِمْشَجبِ اَعَلىَجانِِبهِ ِإَىل َورَِداُؤهُ ،ِصَغرَِهاِمنْ ،إِلَْيهِ َطَرفَاَهاَرَجعَ ،َمْنِكبَـْيهِ َعَلىَوَضَعَهاُكلََّما،ِ
اهللاِ َرُسولَ ِإنَّ : َوقَالَ ِتْسًعافـََعَقدَ ،بَِيِدهِ : فـََقالَ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولِ َحجَّةِ َعنْ َأْخِربْنَا: فـَُقْلتُ ،بَِنا

َحاجٌّ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولَ َأنَّ : اْلَعاِشَرةِ ِيف النَّاسِ ِيف َفَأذَّنَ ،َحيُجَّ ملَْ ِسِننيَ ِتْسعَ َمَكثَ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّى
َفَخرَجَ ،َعَمِلهِ ِمبِْثلِ َويـَْعَملَ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ بَِرُسولِ يَْأَمتَّ أَنْ يـَْلَتِمسُ ُكلُُّهمْ ،َكِثريٌ َبَشرٌ اْلَمِديَنةَ فـََقِدمَ ،

َنا،َمَعهُ ْجَناَوَخرَ  َفةِ َذافَأَتـَيـْ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولِ ِإَىل فََأْرَسَلتْ ،َبْكرٍ َأِيب ْبنَ ُحمَمَّدَ ُعَمْيسٍ بِْنتُ َأْمسَاءُ فـََوَلَدتْ ،اْحلَُليـْ
ِيف وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ َفَصلَّىَوَأْحرِِمي،بِثـَْوبٍ َواْسَتْثِفرِي،اْغَتِسِلي: قَالَ ؟َأْصَنعُ َكْيفَ : وَسلَّمَ 

،يََدْيهِ بـَْنيِ ِمنْ َبَصرِيَمدِّ ِإَىل َنَظْرتُ : َجابِرٌ قَالَ اْلبَـْيَداءِ َعَلىنَاقـَُتهُ بِهِ اْستَـَوتْ ِإَذاَحىتَّ ،اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ ،اْلَمْسِجدِ 
َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َوَرُسولُ ،َذِلكَ ِمْثلُ َخْلِفهِ َوِمنْ ،َذِلكَ ِمْثلُ َيَسارِهِ َوَعنْ ،َذِلكَ ِمْثلُ يِنهِ ميَِ َوَعنْ ،َوَماشٍ رَاِكبٍ بـَْنيَ 

لَبـَّْيكَ بِالتـَّْوِحيدِ فََأَهلَّ ،بِهِ َعِمْلَناَشْيءٍ ِمنْ بِهِ َعِملَ َما،تَْأِويَلهُ يـَْعِرفُ َوُهوَ ،اْلُقْرآنُ يـَْنزِلُ َوَعَلْيهِ ،أَْظُهرِنَابـَْنيَ وَسلَّمَ 
ََذاالنَّاسُ َوأََهلَّ , َلكَ َشرِيكَ الَ ،َواْلُمْلكَ َلكَ َوالنـِّْعَمةَ احلَْْمدَ ِإنَّ ،لَبـَّْيكَ َلكَ َشرِيكَ الَ لَبـَّْيكَ ،لَبـَّْيكَ اللَُّهمَّ  الَِّذيِ
قَالَ ،تـَْلِبَيَتهُ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ َوَلزِمَ ،ِمْنهُ َشْيًئاَعَلْيِهمْ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللالَّىصَ اهللاِ َرُسولُ يـَُردَّ فـََلمْ ،بِهِ يُِهلُّونَ 
َناِإَذاَحىتَّ ،اْلُعْمَرةَ نـَْعِرفُ َلْسَنا،احلَْجَّ ِإالَّ نـَْنِويَلْسَنا: َجاِبرٌ  ،أَْربـًَعاَوَمَشى،َثالَثًافـََرَملَ ،رُّْكنَ الاْستَـَلمَ َمَعهُ اْلبَـْيتَ أَتـَيـْ

ُذوا: {فـََقالَ ِإبـْرَاِهيمَ َمَقامِ ِإَىل قَامَ ُمثَّ  َنهُ اْلَمَقامَ َفَجَعلَ } ُمَصلىِإبـْرَاِهيمَ َمَقامِ ِمنْ َواختَِّ : يـَُقولُ َأِيب َفَكانَ ،اْلبَـْيتِ َوبـَْنيَ بـَيـْ
ُهوَ ُقلْ {وَ ،} اْلَكاِفُرونَ أَيـَُّهايَاُقلْ : {الرَّْكَعتَـْنيِ ِيف يـَْقَرأُ َكانَ إِنَّهُ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ذََكَرهُ ِإالَّ أَْعَلُمهُ َوالَ 
ِإنَّ {قـَرَأَ الصََّفاِمنَ َدنَاِإَذاَحىتَّ ،الصََّفاِإَىل اْلَبابِ ِمنَ َخرَجَ ُمثَّ ،الرُّْكنَ فَاْستَـَلمَ ،اْلبَـْيتِ ِإَىل َرَجعَ ُمثَّ ،} َأَحدٌ اللَّهُ 

َدهُ َوَهلََّلهُ اللَّهَ َفَكبـَّرَ ،اْلبَـْيتَ َرَأىَحىتَّ ،َعَلْيهِ فـََرِقيَ بِالصََّفافـََبَدأَ بِهِ اللَّهُ بََدأَ ِمبَانـَْبَدأُ } اهللاِ َشَعائِرِ ِمنْ َواْلَمْرَوةَ الصََّفا َومحَِ
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ِإالَّ إِلَهَ الَ ،َقِديرٌ َشْيءٍ ُكلِّ َعَلىَوُهوَ َوُميِيتُ ُحيِْيياحلَْْمدُ َوَلهُ اْلُمْلكُ لَهُ ،لَهُ َشرِيكَ الَ َوْحَدهُ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ الَ : َوقَالَ ،
َمرَّاتٍ َثَالثَ َهَذاِمْثلَ َوقَالَ َذِلكَ بـَْنيَ َدَعاُمثَّ َوْحَدهُ اَألْحزَابَ َوَهَزمَ ،َعْبَدهُ َوَنَصرَ ،َوْعَدهُ َأْجنَزَ ،َلهُ َشرِيكَ الَ َوْحَدهُ اللَّهُ 

،َمَشى،َقَدَماهُ يـَْعِين ،َصِعَدتَاِإَذاَحىتَّ ،اْلَواِديَبْطنِ ِيف َرَملَ ،َقَدَماهُ اْنَصبَّتْ ِإَذاَحىتَّ ،َفَمَشىاْلَمْرَوةِ ِإَىل نـََزلَ ُمثَّ ،
َأينِّ َلوْ : قَالَ اْلَمْرَوةِ َعَلىَطَواِفهِ آِخرُ َكانَ فـََلمَّا،الصََّفاَعَلىفـََعلَ َكَما،اْلَمْرَوةِ َعَلىَعلَ فـَفَ ،اْلَمْرَوةَ أََتىَحىتَّ 

،فـَْلَيْحِللْ ،َهْديٌ َمَعهُ لَْيسَ ِمْنُكمْ َكانَ َفَمنْ ،ُعْمرَةً َوَجَعْلتُـَها،اْهلَْديَ َأُسقِ ملَْ ،اْسَتْدبـَْرتُ َماأَْمرِيِمنْ اْستَـْقبَـْلتُ 
ْبنُ ُسرَاَقةُ فـََقامَ ،اْهلَْديُ َمَعهُ َكانَ َوَمنْ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبَّ ِإالَّ ،َوَقصَُّروا،ُكلُُّهمْ النَّاسُ َفَحلَّ ُعْمَرةً َوْلَيْجَعْلَها

َأَصابَِعهُ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ َفَشبَّكَ : قَالَ ؟ألَبَدٍ أَمْ َهَذاَناأَِلَعامِ ،اهللاِ َرُسولَ يَا: فـََقالَ ،ُجْعُشمٍ ْبنِ َماِلكِ 
اهللاىَصلَّ النَِّيبِّ بُِبْدنِ َعِليٌّ َوَقِدمَ : قَالَ أَبَدٍ ألَبَدِ َبلْ ،الَ َمرَّتـَْنيِ ،َهَكَذااحلَْجِّ ِيف اْلُعْمرَةُ َدَخَلتِ : َوقَالَ ،اُألْخَرىِيف 

َهاَذِلكَ فَأَْنَكرَ ،َواْكَتَحَلتْ ،َصِبيًغاثَِيابًاَولَِبَستْ ،َحلَّ ِممَّنْ فَاِطَمةَ فـََوَجدَ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ  َأِيب أََمَرِين : فـََقاَلتْ ،َعِليٌّ َعَليـْ
ََذا ،َصنَـَعْتهُ الَِّذيِيف فَاِطَمةَ َعَلىُحمَرًِّشاوَسلَّمَ َعلْيهِ اهللالَّىصَ اهللاِ َرُسولِ ِإَىل َفَذَهْبتُ : بِاْلِعرَاقِ يـَُقولُ َعِليٌّ َفَكانَ ،ِ

َهاَذِلكَ َوأَْنَكْرتُ ،َعْنهُ ذََكَرتْ الَِّذيِيف وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولَ ُمْستَـْفِتًيا ،َصَدَقتْ ،َصَدَقتْ : فـََقالَ ،َعَليـْ
فَِإنَّ : قَالَ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىَرُسوُلكَ بِهِ أََهلَّ ِمبَاأُِهلُّ ِإينِّ اللَُّهمَّ : قـُْلتُ : قَالَ ؟احلَْجَّ تَ فـََرضْ ِحنيَ قـُْلتَ َماَذا
وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبُّ بِهِ َتىأَ َوالَِّذي،اْلَيَمنِ ِمنَ َعِليٌّ بِهِ َجاءَ الَِّذياْهلَْديِ َمجَاَعةُ َفَكانَ : قَالَ حتَِلَّ َفالَ اْهلَْديَ َمِعي
يـَْومُ َكانَ فـََلمَّا،َهْديٌ َمَعهُ َكانَ َوَمنْ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبَّ ِإالَّ ،َوَقصَُّروا،ُكلُُّهمْ النَّاسُ َحلَّ ُمثَّ ،ِمَئةً اْلَمِديَنةِ ِمنَ 

،َواْلَعْصرَ ،الظُّْهرَ ِمبًِىن َفَصلَّى،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـَرَِكبَ ،بِاحلَْجِّ أََهلُّوا،ِمًىن ِإَىل َوتـََوجَُّهوا،التـَّْرِويَةِ 
َفَسارَ ،بَِنِمرَةَ َلهُ َفُضرَِبتْ ،َشَعرٍ ِمنْ بُِقبَّةٍ َوأََمرَ ،الشَّْمسُ طََلَعتِ َحىتَّ قَِليالً َمَكثَ ُمثَّ ،َوالصُّْبحَ ،َواْلِعَشاءَ ،َواْلَمْغِربَ 

قـَُرْيشٌ َكاَنتْ َكَما،اْلُمْزَدلَِفةِ أَوِ ،اْحلَرَامِ اْلَمْشَعرِ ِعْندَ َواِقفٌ أَنَّهُ ِإالَّ ،قـَُرْيشٌ َتُشكُّ الَ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ 
فـَنَـَزلَ ،بَِنِمَرةَ َلهُ ُضرَِبتْ َقدْ ،اْلُقبَّةَ فـََوَجدَ ،َعَرَفةَ أََتىَحىتَّ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ فََأَجازَ ،اْجلَاِهِليَّةِ ِيف َتْصَنعُ 

َا : فـََقالَ النَّاسَ َفَخَطبَ ،اْلَواِديَبْطنَ أََتىَحىتَّ ،فـَرَِكبَ ،َلهُ فـَُرِحَلتْ ،بِاْلَقْصَواءِ أََمرَ ،الشَّْمسُ زَاَغتِ ِإَذاَحىتَّ ،ِ
ِمنْ َشْيءٍ ُكلَّ َوِإنَّ َأالَ ،َهَذابـََلدُِكمْ ِيف ،َهَذاَشْهرُِكمْ ِيف ،َهَذايـَْوِمُكمْ َكُحْرَمةِ ،َحرَامٌ َعَلْيُكمْ َوأَْمَواَلُكمْ ِدَماءَُكمْ ِإنَّ 
َكانَ ،اْحلَاِرثِ ْبنِ َربِيَعةَ َدمُ َأَضُعهُ َدمٍ َوأَوَّلُ ،َمْوُضوَعةٌ ْجلَاِهِليَّةِ اَوِدَماءُ ،َهاتـَْنيِ َقَدَميَّ َحتْتَ َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ أَْمرِ 

،طَِّلبِ اْلمُ َعْبدِ ْبنِ اْلَعبَّاسِ رِبَا،رِبَانَاَأَضُعهُ رِبًاَوأَوَّلُ ،َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ َورِبَا،ُهَذْيلٌ فـََقتَـَلْتهُ ،َسْعدٍ َبِين ِيف ُمْستَـْرِضًعا
َلُكمْ َوِإنَّ ،اهللاِ ِبَكِلَمةِ فـُُروَجُهنَّ َواْسَتْحَلْلُتمْ ،اهللاِ بَِأَمانَةِ ،َأَخْذُمتُوُهنَّ فَِإنَُّكمْ ،النَِّساءِ ِيف اللَّهَ فَاتـَُّقوا،ُكلُّهُ َمْوُضوعٌ فَِإنَّهُ 

،رِْزقـُُهنَّ َعَلْيُكمْ َوَهلُنَّ ،ُمبَـرِّحٍ َغيـْرَ َضْربًافَاْضرِبُوُهنَّ َذِلكَ فـََعْلنَ فَِإنْ ،َتْكَرُهونَهُ َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ أَنْ َعَلْيِهنَّ 
أَنـُْتمْ َمافَ ،َعينِّ َمْسُؤوُلونَ َوأَنـُْتمْ ،اهللاِ ِكَتابَ ،بِهِ اْعَتَصْمُتمْ ِإنِ َتِضلُّواملَْ َماِفيُكمْ تـَرَْكتُ َوَقدْ ،بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ 

النَّاسِ ِإَىل َويـَْنُكتُـَها،السََّماءِ ِإَىل السَّبَّابَةِ بِِإْصَبِعهِ : فـََقالَ ،َوَنَصْحتَ َوأَدَّْيتَ بـَلَّْغتَ َقدْ أَنَّكَ َنْشَهدُ : قَاُلوا؟قَائُِلونَ 
ُيَصلِّ وَملَْ ،اْلَعْصرَ َفَصلَّى،أَقَامَ ُمثَّ ،الظُّْهرَ َفَصلَّى،أَقَامَ ُمثَّ ،لٌ ِبالَ أَذَّنَ ُمثَّ ،َمرَّاتٍ َثَالثَ اْشَهدْ اللَُّهمَّ ،اْشَهدْ اللَُّهمَّ 

نَـُهَما َوَجَعلَ ،الصََّخرَاتِ ِإَىل ،نَاقَِتهِ َبْطنَ َفَجَعلَ ،اْلَمْوِقفَ أََتىَحىتَّ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ رَِكبَ ُمثَّ ،َشْيًئابـَيـْ
َلةَ َواْستَـْقَبلَ ،يََدْيهِ بـَْنيَ اْلُمَشاةِ َحْبلَ  َغابَ َحىتَّ ،قَِليالً الصُّْفَرةُ َوَذَهَبتِ ،الشَّْمسُ َغرََبتِ َحىتَّ ،َواِقًفايـََزلْ فـََلمْ ،اْلِقبـْ

ِإنَّ َحىتَّ ،بِالزَِّمامِ اْلَقْصَواءَ َشَنقَ َوَقدْ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ َفَدَفعَ ،َخْلَفهُ زَْيدٍ ْبنَ ُأَساَمةَ َوأَْرَدفَ ،اْلُقْرصُ 
َهلَاأَْرَخىاْحلَِبالِ ِمنَ َحْبالً أََتىُكلََّماالسَِّكيَنةَ ،السَِّكيَنةَ النَّاسُ أَيـَُّهااْلُيْمَىن بَِيِدهِ َويـَُقولُ ،َرْحِلهِ َمْورِكَ لَُيِصيبُ ،َرْأَسَها
َاَفَصلَّى،اْلُمْزَدلَِفةَ أََتىُمثَّ ،َتْصَعدَ َحىتَّ ،قَِليالً  نَـُهَماُيَصلِّ وَملَْ ،َوِإقَاَمتَـْنيِ َواِحدٍ بَِأَذانٍ ،َواْلِعَشاءَ اْلَمْغِربَ ِ ،َشْيًئابـَيـْ
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َ ِحنيَ ،اْلَفْجرَ ىَفَصلَّ ،اْلَفْجرُ طََلعَ َحىتَّ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ اْضَطَجعَ ُمثَّ  ،َوِإقَاَمةٍ بَِأَذانٍ ،الصُّْبحُ َلهُ تـَبَـنيَّ
َأْسَفرَ َحىتَّ ،َواِقًفايـََزلْ فـََلمْ ،َوَهلََّلهُ ،وََكبـََّرهُ ،اللَّهَ َفَحِمدَ ،َعَلْيهِ فـََرِقيَ ،اْحلَرَامَ اْلَمْشَعرَ أََتىَحىتَّ ،اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ 

فـََلمَّا،َوِسيًماأَبـَْيضَ ،الشََّعرِ َحَسنَ َرُجالً وََكانَ ،اْلَعبَّاسِ ْبنَ اْلَفْضلَ َوأَْرَدفَ ،الشَّْمسُ َتْطُلعَ أَنْ قـَْبلَ َدَفعَ ُمثَّ ،ِجدا
َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ فـََوَضعَ ،اْلَفْضلُ ِإلَْيِهنَّ يـَْنظُرُ َفَطِفقَ ،َجيْرِينَ الظُُّعنُ َمرَّ ،وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ َدَفعَ 

َسَلكَ ُمثَّ ،قَِليالً َحرَّكَ ،ُحمَسِّرًاأََتىَحىتَّ ،يـَْنظُرُ اآلَخرِ الشِّقِّ ِمنَ َوْجَههُ اْلَفْضلُ َفَصَرفَ ،اآلَخرِ الشِّقِّ ِمنَ يََدهُ وَسلَّمَ 
يَُكبـِّرُ ،َحَصَياتٍ ِبَسْبعِ فـََرَمى،الشََّجرَةِ ِعْندَ الَِّيت اجلَْْمَرةَ أََتىَحىتَّ ،اْلُكبـَْرىاجلَْْمَرةِ ِإَىل كَ ُختْرِجُ الَِّيت ،اْلُوْسَطىالطَّرِيقَ 

َهاَحَصاةٍ ُكلِّ َمعَ  بََدنَةً َوِستِّنيَ َثالَثًارَ فـََنحَ ،اْلَمْنَحرِ ِإَىل اْنَصَرفَ ُمثَّ ،اْلَواِديَبْطنِ ِمنْ َوَرَمى،اْخلَْذفِ َحَصىِمْثلِ ،ِمنـْ
،َفطُِبَختْ ،ِقْدرٍ ِيف َفُجِعَلتْ ،بَِبْضَعةٍ بََدنَةٍ ُكلِّ ِمنْ أََمرَ ُمثَّ ،َهْديِهِ ِيف َوَأْشرََكهُ ،َغبَـرَ َمافـََنَحرَ ،َعِلياَوأَْعَطى،بَِيِدهِ 

فَأََتى،الظُّْهرَ ِمبَكَّةَ َفَصلَّى،اْلبَـْيتِ ِإَىل وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىاهللاِ َرُسولُ فَاضَ أَ ُمثَّ ،َمَرِقَهاِمنْ َوَشرِبَاحلَِْمَهاِمنْ َفَأَكالَ 
،ِسَقايَِتُكمْ َعَلىالنَّاسُ يـَْغِلَبُكمُ أَنْ َلْوالَ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ َبِين انـَْزُعوا: فـََقالَ ،َزْمَزمَ َعَلىَيْسُقونَ َوُهمْ ،اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ َبِين 

.ِمْنهُ َفَشِربَ ،َدْلًوافـََناَوُلوهُ َمَعُكمْ لَنَـَزْعتُ 
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ثـََنا،أَبَانَ ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ َأْخبَـَرنَا-1850 َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُحمَمَّدٍ ْبنِ َجْعَفرِ َعنْ , أَبَانَ ْبنِ ِإْمسَاِعيلَ ْبنُ َحامتُِ َحدَّ
ِإَيلَّ انـْتَـَهىَحىتَّ اْلَقْومِ َعنِ َفَسَألَ اهللاِ َعْبدِ ْبنِ َجاِبرِ َعَلىَدَخْلَنا: َجْعَفرٍ أَبُوقَالَ , عنهمااهللارضياهللاِ َعْبدِ ْبنِ َجاِبرِ 

, ثَْدَييَّ بـَْنيَ َفَمهُ َوَضعَ ُمثَّ ،اَألْسَفلِ َوزِرِّيَ اَألْعَلىزِرِّيَ ِإَىل بَِيِدهِ َفَأْهَوىَعِليٍّ ْبنِ ْنيِ ُحسَ ْبنِ َعِليِّ ْبنُ ُحمَمَّدُ أَنَا: فـَُقْلتُ 
فـََقامَ , الصََّالةِ ْقتُ وَ َوَجاءَ , أَْعَمىَوُهوَ َفَسأَْلُتهُ ِشْئتَ َعمَّاَسلْ َأِخياْبنَ يَاِبكَ َمْرَحًبا: فـََقالَ َشابٌّ ُغَالمٌ يـَْوَمِئذٍ َوأَنَا
َاُمْلَتِحًفاِنَساَجةٍ ِيف  , َفَصلَّىاْلِمْشَجبِ َعَلىَجْنِبهِ ِإَىل َورَِداُؤهُ ِصَغرَِهاِمنْ ِإلَْيهِ َطَرفـَُهاَرَجعَ َمْنِكبَـْيهِ َعَلىَوَضَعَهاُكلََّماِ

اهللاصلىاهللاِ َرُسولُ َمَكثَ : فـََقالَ ِتْسًعافـََعَقدَ بَِيِدهِ فـََقالَ ؟وسلمهعلياهللاصلىاهللاِ َرُسولِ َحجَّةِ َعنْ َأْخِربِْين : فـَُقْلتُ 
فـََقِدمَ َحاجٌّ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولَ أَنَّ اْلَعاِشرَةِ ِيف بِاحلَْجِّ النَّاسِ ِيف أُذِّنَ ُمثَّ ،ملَْ َحيُجَّ ِسِننيَ ِتْسعَ وسلمعليه

َناَحىتَّ َمَعهُ َفَخَرْجَناَعَمِلهِ ِمْثلَ َويـَْعَملَ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ ِبَرُسولِ يَْأَمتَّ أَنْ يـَْلَتِمسُ ُكلُُّهمْ ريٌ َكثِ َبَشرٌ اْلَمِديَنةَ  َذاأَتـَيـْ
َفةِ  وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولِ ِإَىل َفَأْرَسَلتْ , َعْنهُ اهللاَرِضيَ ،َبْكرٍ َأِيب ْبنَ ُحمَمَّدَ ُعَمْيسٍ بِْنتُ َأْمسَاءُ فـََوَلَدتْ اْحلَُليـْ
رَِكبَ ُمثَّ ،اْلَمْسِجدِ ِيف وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ َفَصلَّى, َوَأْحرِِميبِثـَْوبٍ َواْسَتْثِفرِياْغَتِسِلي: قَالَ ؟َأْصَنعُ َكْيفَ 

َذِلكَ ِمْثلُ َميِيِنهِ َوَعنْ , َوَماشٍ رَاِكبٍ ِمنْ يََدْيهِ بـَْنيِ ِمنْ َبَصرِيَمدِّ ِإَىل ظَْرتُ فـَنَ اْلبَـْيَداءِ َعَلىنَاقـَُتهُ بِهِ اْستَـَوتْ َحىتَّ اْلَقْصَواءَ 
َزلُ َوَعَلْيهِ أَْظُهرِنَابـَْنيَ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َوَرُسولُ , َذِلكَ ِمْثلُ َوَخْلَفهُ , َذِلكَ ِمْثلُ َيَسارِهِ َوَعنْ ,  َوُهوَ اْلُقْرآنُ يـُنـْ

َشرِيكَ الَ َواْلُمْلكَ َلكَ َوالنـِّْعَمةَ احلَْْمدَ ِإنَّ لَبـَّْيكَ َلكَ َشرِيكَ الَ لَبـَّْيكَ لَبـَّْيكَ اللَُّهمَّ لَبـَّْيكَ , بِالتـَّْوِحيدِ َفَأَهلَّ تَْأِويَلهُ يـَْعِرفُ 
ََذاالنَّاسُ َفَأَهلَّ , َلكَ  صلىاهللاِ َرُسولُ َوَلىبَّ , َشْيًئاَعَلْيِهمْ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ يَزِدْ فـََلمْ , بِهِ يُِهلُّونَ الَِّذيِ
َناِإَذاَحىتَّ تـَْلِبَيَتهُ وسلمعليهاهللا َناِإَذاَحىتَّ اْلُعْمَرةَ نـَْعِرفُ َلْسَنااحلَْجَّ ِإالَّ نـَْنِويَلْسَنا: َجاِبرٌ قَالَ َمَعهُ اْلبَـْيتَ أَتـَيـْ اْلبَـْيتَ أَتـَيـْ
ُذوا{فـََقرَأَ َفَصلَّىَمَقاِم إِبـْرَاِهيمِ ِإَىل تـََقدَّمَ ُمثَّ ،أَْربـًَعاَوَمَشىَثالَثًافـََرَملَ الرُّْكنَ اْستَـَلمَ هُ َمعَ  } ُمَصلىإِبـْرَاِهيمَ َمَقامِ ِمنْ َواختَِّ

َنهُ اْلَمَقامَ َفَجَعلَ  َكانَ , وسلمعليهاهللاصلىالنَِّيبِّ َعنِ ،َجابِرٍ َعنْ إالذََكرَهُ ُمهُ أَْعلَ َوالَ : يـَُقولُ َأِيب وََكانَ اْلبَـْيتِ َوبـَْنيَ بـَيـْ
ِإَىل اْلَبابِ ِمنَ َخرَجَ ُمثَّ ،فَاْستَـَلَمهُ الرُّْكنِ ِإَىل َرَجعَ ُمثَّ ،} اْلَكاِفُرونَ أَيـَُّهايَاُقلْ {وَ ،} َأَحدٌ اللَّهُ ُهوَ ُقلْ {الرَّْكَعتَـْنيِ ِيف يـَْقرَأُ 
َرَأىَحىتَّ َعَلْيهِ فـََرِقيَ بِالصََّفافـََبَدأَ بِهِ اللَّهُ بََدأَ ِمبَاأَْبَدأُ } اللَّهِ َشَعائِرِ ِمنْ َواْلَمْرَوةَ الصََّفاِإنَّ {قـَرَأَ الصََّفاأََتىفـََلمَّاَفاالصَّ 
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َشْيءٍ ُكلِّ َعَلىَوُهوَ َوُميِيتُ ُحيِْيياحلَْْمدُ َوَلهُ اْلُمْلكُ َلهُ َلهُ َشرِيكَ الَ هُ َوْحدَ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ الَ : َوقَالَ وََكبـَّرَهُ اللَّهَ فـََوحَّدَ اْلبَـْيتَ 
َثَالثَ َهَذاِمْثلَ فـََقالَ َذِلكَ ِمنْ َدَعاُمثَّ ،َوْحَدهُ اَألْحزَابَ َوَهَزمَ َعْبَدهُ َوَنَصرَ َوْعَدهُ َأْجنَزَ , َوْحَدهُ اللَّهُ ِإالَّ إَِلهَ الَ , َقِديرٌ 
فـََرَملَ يـَْعِين : الدَّارِِميُّ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ قَالَ -اْلَواِديَبْطنِ ِيف َقَدَماهُ اْنَصبَّتْ ِإَذاَحىتَّ اْلَمْرَوةِ ِإَىل نـََزلَ ُمثَّ ،َمرَّاتٍ 

َناِإَذاَحىتَّ َمَشىَصِعَدتَاِإَذاَحىتَّ - َعَلىَطَوافٍ آِخرَ َكانَ ِإَذاَحىتَّ الصََّفاَعَلىفـََعلَ َكَمااْلَمْرَوةِ َعَلىلَ فـََفعَ اْلَمْرَوةَ أَتـَيـْ
َهْدىٌ َمَعهُ لَْيسَ ِمْنُكمْ َكانَ َفَمنْ ُعْمرَةً َوَجَعْلتُـَهااْهلَْديَ َأُسقِ ملَْ اْسَتْدبـَْرتُ َماأَْمرِيِمنْ اْستَـْقبَـْلتُ َلوِ ِإينِّ : قَالَ اْلَمْرَوةِ 

َرُسولُ َفَشَبكَ ؟أَبَدٍ ألَبَدِ أَمْ َهَذاأَلَِعاِمَنااهللاِ َرُسولَ يَا: فـََقالَ ُجْعُشمٍ ْبنِ َماِلكِ ْبنُ ُسرَاَقةُ فـََقامَ , ُعْمرَةً ُيِحلَّ َوْلَيْجَعْلَهافـَلْ 
ألَبَدِ َبلْ الَ , أَبَدٍ ألَبَدِ َبلْ الَ َمرَّتـَْنيِ َهَكَذاجِّ احلَْ ِيف اْلُعْمَرةُ َدَخَلتِ : فـََقالَ اُألْخَرىِيف َأَصابَِعهُ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ 
ثَِيابَ َولَِبَستْ َحلَّ ِممَّنْ عليهااهللارضوانفَاِطَمةَ فـََوَجدَ وسلمعليهاهللاصلىلِلنَِّيبِّ اْلَيَمنِ ِمنَ بُِبْدنٍ َعِليٌّ َوَقِدمَ , أَبَدٍ 

َهاَذِلكَ ِليٌّ عَ فَأَْنَكرَ , َواْكَتَحَلتْ َصِبيغٍ  اهللاصلىاهللاِ َرُسولِ ِإَىل َذَهْبتُ : يـَُقولُ َعِليٌّ َفَكانَ أََمَرِين َأِيب إن: فـََقاَلتْ , َعَليـْ
َذِلكَ فَأَْنَكْرتُ ذََكَرتْ ِفيَماوسلمعليهاهللاصلىاهللاِ ِلَرُسولِ ُمْستَـْفِتًياَصنَـَعتْ الَِّذيِيف فَاِطَمةَ َعَلىأَُحرُِّشهُ وسلمعليه

َها َمِعيَ فَِإنَّ : قَالَ َرُسوُلكَ بِهِ أََهلَّ ِمبَاأُِهلُّ ِإينِّ اللَُّهمَّ : قـُْلتُ : قَالَ احلَْجَّ فـََرْضتَ ِحنيَ فـََعْلتَ َماَصَدَقتْ : فـََقالَ َعَليـْ
ِمَئةَ وسلمعليهاهللاصلىالنَِّيبُّ بِهِ أََتىَوالَِّذياْلَيَمنِ ِمنَ َعِليٌّ بِهِ َقِدمَ الَِّذياْهلَْديِ َمجَاَعةُ َفَكانَ : قَالَ َحتِْللْ َفالَ اْهلَْديَ 
َوجَّهَ التـَّْرِويَةِ يـَْومُ َكانَ فـََلمَّا, َهْدىٌ َمَعهُ َكانَ َوَمنْ ،،وسلمعليهاهللاصلىالنَِّيبَّ ِإالَّ َوَقصَُّرواُكلُُّهمْ النَّاسُ َفَحلَّ , بََدنَةٍ 
،َوالصُّْبحَ َواْلِعَشاءَ َواْلَمْغِربَ َواْلَعْصرَ الظُّْهرَ بَِناَفَصلَّى, وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ َورَِكبَ , بِاحلَْجِّ َلْلَنافََأهْ ِمًىن ِإَىل 
عليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ رَِكبَ ُمثَّ ،بَِنِمَرةَ َلهُ فضربت,الشََّعرِ ِمنْ بـَُقبَّةٍ أََمرَ الشَّْمسُ طََلَعتِ ِإَذاَحىتَّ قَِليالً َمَكثَ ُمثَّ 

َفَسارَ , اْلُمْزَدلَِفةِ ِيف اْجلَاِهِليَّةِ ِيف َتْصَنعُ قـُرَْيشٌ َكاَنتْ َكَمااْحلَرَامِ اْلَمْشَعرِ ِعْندَ َواِقفٌ أَنَّهُ ِإالَّ قـُرَْيشٌ َتُشكُّ الَ َفَسارَ وسلم
- الشَّْمسَ يـَْعِين ،زَاَغتْ ِإَذاَحىتَّ فـَنَـَزَهلَابَِنِمَرةَ ُضرَِبتْ َقدْ اْلُقبَّةَ فـََوَجدَ َعَرَفةَ أََتىَحىتَّ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ 

ِيف َهَذاْوِمُكمْ يَـ َكُحْرَمةِ َحرَامٌ َوأَْمَواَلُكمْ ِدَماءَُكمْ ِإنَّ : َوقَالَ النَّاسَ َفَخَطبَ اْلَواِديبَْطنَ فَأََتىَلهُ فـَُرحَِّلتْ بِاْلَقْصَواءِ أََمرَ 
َوأَوَّلُ , َمْوُضوَعةٌ اْجلَاِهِليَّةِ َوِدَماءُ , َمْوُضوعٌ َقَدَميَّ َحتْتَ اْجلَاِهِليَّةِ أَْمرِ ِمنْ َشْيءٍ ُكلَّ ِإنَّ َأالَ , َهَذابـََلدُِكمْ ِيف َهَذاَشْهرُِكمْ 

رِبًاَوأَوَّلُ , َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ َورِبَا, ُهَذْيلٌ فـََقتَـَلْتهُ َسْعدٍ َبِين ِيف ُمْستَـْرَضًعاَكانَ اْحلَاِرثِ ْبنِ رَبِيَعةَ ابنَدمُ , ِدَماُؤنَاُوِضعَ َدمٍ 
َاالنَِّساءِ ِيف اللَّهَ فَاتـَُّقوا, ُكلُّهُ َمْوُضوعٌ فَِإنَّهُ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ َعبَّاسِ رِبَاَأَضُعهُ  َواْسَتْحَلْلُتمْ , اهللاِ نَةِ بَِأَماَأَخْذُمتُوُهنَّ فَِإمنَّ

َغيـْرَ َضْربًافَاْضرِبُوُهنَّ َذِلكَ فـََعْلنَ فَِإنْ , َتْكَرُهونَهُ َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ أَنْ َعَلْيِهنَّ َلُكمْ َوِإنَّ , اهللاِ ِبَكِلَمةِ فـُُروَجُهنَّ 
َقْد بـَلَّْغتَ أَنَّكَ َنْشَهدُ : قَاُلوا؟قَائُِلونَ أَنـُْتمْ َفَماَعينِّ َمْسُؤوُلونَ َوأَنـُْتمْ ,بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ رِْزقـُُهنَّ َعَلْيُكمْ َوَهلُنَّ ُمبَـرِّحٍ 

اللَُّهمَّ , اْشَهدِ اللَُّهمَّ , اْشَهدِ اللَُّهمَّ : النَّاسِ ِإَىل َويـَْنُكتُـَهاالسََّماءِ ِإَىل فـََرفـََعَهاالسَّبَّابَةِ بِِإْصُبِعهِ فـََقالَ َوَنَصْحتَ َوأَدَّْيتَ 
نَـُهَماُيَصلِّ ملَْ اْلَعْصرَ َفَصلَّىأَقَامَ ُمثَّ ،الظُّْهرَ َفَصلَّىَوِإقَاَمةٍ َواِحدٍ بنداءِبَاللٌ أَذَّنَ ُمثَّ ،اْشَهدْ  َحىتَّ رَِكبَ ُمثَّ ،َشْيًئابـَيـْ
ُمثَّ ،يََدْيهِ بـَْنيَ اْلُمَشاةِ َحْبلَ َوَجَعلَ -الشَُّجيـْرَاتِ ِإَىل ِإْمسَاِعيلُ : َوقَالَ -َخيـْرَاتِ الصُّ ِإَىل اْلَقْصَواءِ نَاقَِتهِ َبْطنَ َفَجَعلَ َوَقفَ 

َلةَ اْستَـْقَبلَ  َوَقدْ َدَفعَ ُمثَّ ،هُ َخْلفَ ُأَساَمةَ فََأْرَدفَ اْلُقْرصُ َغابَ َحىتَّ الصُّْفرَةُ َوَذَهَبتِ الشَّْمسُ َغَرَبتِ َحىتَّ َواِقًفايـََزلْ فـََلمْ اْلِقبـْ
ِمنَ َحْبالً أََتىُكلََّماالسَِّكيَنةَ السَِّكيَنةَ اْلُيْمَىن بَِيِدهِ : َويـَُقولُ َرْحِلهِ َمْورِكَ َرْأُسَهالَُيِصيبُ إِنَّهُ َحىتَّ الزَِّمامَ لِْلَقْصَواءِ َشَنقَ 

َاَفَصلَّىاْلُمْزَدلَِفةَ َتىأَ َحىتَّ َتْصَعدَ َحىتَّ قَِليالً َهلَاأَْرَخىاْحلَِبالِ  ِإَذاَحىتَّ اْضَطَجعَ ُمثَّ ،َوِإقَاَمتَـْنيِ بَِأَذانٍ َواْلِعَشاءَ اْلَمْغِربَ ِ
َلةَ ْستَـْقَبلَ َوااحلَْرَامِ اْلَمْشَعرِ َعَلىَوَقفَ َحىتَّ اْلَقْصَواءَ رَِكبَ ُمثَّ ،َوِإقَاَمةٍ بَِأَذانٍ اْلَفْجرَ َصلَّى-اْلَفْجرُ يعين-طََلعَ  , اْلِقبـْ
َرُجالً وََكانَ اْلَعبَّاسِ ْبنَ اْلَفْضلَ َوأَْرَدفَ الشَّْمسُ َتْطُلعَ َأنْ قـَْبلَ َدَفعَ ُمثَّ ،ِجداَأْسَفرَ َحىتَّ َوَوحََّدهُ َوَهلََّلهُ وََكبـََّرهُ اللَّهَ َفَدَعا

النَِّيبُّ فََأَخذَ إِلَْيِهنَّ يـَْنظُرُ اْلَفْضلُ َفطَِفقَ َجيْرِينَ بِالظُُّعنِ َمرَّ وسلمعليهاهللاصلىِيبُّ النَّ َدَفعَ فـََلمَّاَوِسيًماأَبـَْيضَ الشَّْعرِ َحَسنَ 
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يهعلاهللاصلىفـََوَضَع النَِّيبُّ اآلَخرِ الشِّقِّ ِمنَ رَْأَسهُ اْلَفْضلُ َفَحوَّلَ اْلَفْضلِ َوْجهِ َعَلىفـََوَضَعَهايََدهُ وسلمعليهاهللاصلى
اْلُكبـَْرىاجلَْْمرَةِ ِإَىل ُختْرُِجكَ الَِّيت اْلُوْسَطىالطَّرِيقَ َسَلكَ ُمثَّ ،قَِليالً َحرَّكَ ُحمَسِّرَ أََتىِإَذاَحىتَّ اآلَخرِ الشِّقِّ ِمنَ يََدهُ وسلم
ِمنْ َرَمىُمثَّ ،اْخلَْذفِ َحَصىِمنْ َحَصاةٍ ُكلِّ َعَلىيَُكبـِّرُ َحَصَياتٍ ِبَسْبعِ فـََرَمىالشََّجرَةُ ِعْنَدَهاالَِّيت اجلَْْمرَةَ أََتىِإَذاَحىتَّ 
ُمثَّ ،بُْدنِهِ ِيف َوأَْشرََكهُ َغبَـرَ َمافـََنَحرَ َعِلياأَْعَطىُمثَّ ،بَِيِدهِ بََدنَةً َوِستِّنيَ َثالَثًافـََنَحرَ اْلَمْنَحرِ ِإَىل اْنَصَرفَ ُمثَّ ،اْلَواِديَبْطنِ 
اْلبَـْيتِ ِإَىل فَأَفَاضَ رَِكبَ ُمثَّ ،َمَرِقَهاِمنْ َوَشرِبَاُحلُوِمَهاِمنْ َفَأَكالَ َفطُِبَختْ ِقْدرٍ ِيف َفُجِعَلتْ بَِبْضَعةٍ بََدنَةٍ ُكلِّ ِمنْ أََمرَ 

اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ َبِين اْنزُِعوا: فـََقالَ َزْمَزمَ َعَلىونَ َيْستَـقُ َوُهمْ اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ َبِين َوأََتى, ِمبَكَّةَ الظُّْهرَ َفَصلَّى, اْلبَـْيتَ َفأََتى
.َفَشِربَ َدْلًوافـََناَوُلوهُ , َمَعُكمْ لَنَـَزْعتُ ِسَقايَِتُكمْ َعَلىالنَّاسُ يـَْغِلُبُكمُ فـََلْوالَ 

صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال
6. Musnad riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Bas}riyyi>n bab H{adi>s\ ‘Am

Abi> H{urrah al-Raqa>syi>.

ثـََنا-20695 ثـََنا،َعفَّانُ َحدَّ ،َعمِّهِ َعنْ ،الرَّقَاِشيِّ ُحرَّةَ َأِيب َعنْ ،زَْيدٍ ْبنُ َعِليُّ َأْخبَـرَنَا،َسَلَمةَ ْبنُ َمحَّادُ َحدَّ
يَا: فـََقالَ ،النَّاسَ َعْنهُ أَُذودُ ،التَّْشرِيقِ أَيَّامِ أَْوَسطِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ ىَصلَّ اهللاِ َرُسولِ نَاَقةِ بِزَِمامِ آِخًذاُكْنتُ : قَالَ 
َحرَامٍ َوَشْهرٍ ،َحرَامٍ يـَْومٍ ِيف : قَاُلوا؟أَنـُْتمْ بـََلدٍ َأيِّ َوِيف ؟أَنـُْتمْ َشْهرٍ َأيِّ وِيف ؟أَنـُْتمْ يـَْومٍ َأيِّ ِيف َتْدُرونَ َهلْ ،النَّاسُ أَيـَُّها

ِيف ،َهَذاَشْهرُِكمْ ِيف ،َهَذايـَْوِمُكمْ َكُحْرَمةِ ،َحرَامٌ َعَلْيُكمْ َوأَْعرَاَضُكمْ َوأَْمَواَلُكمْ ِدَماءَُكمْ فَِإنَّ : قَالَ ،َحرَامٍ َوبـََلدٍ ،
حيَِلُّ الَ إِنَّهُ ،َتْظِلُمواالَ َأالَ ،َتْظِلُمواالَ َأالَ ،َتْظِلُمواالَ َأالَ ،تَِعيُشواِمينِّ اْمسَُعوا: قَالَ ُمثَّ ،تـَْلَقْونَهُ يـَْومِ ِإَىل ،َهَذابـََلدُِكمْ 

،اْلِقَياَمةِ يـَْومِ ِإَىل َهِذهِ َقَدِميَحتْتَ اْجلَاِهِليَّةِ ِيف َكاَنتْ َوَمْأثـََرةٍ َوَمالٍ ،َدمٍ ُكلَّ َوِإنَّ َأالَ ،ِمْنهُ نـَْفسٍ ِبِطيبِ ِإالَّ اْمرِئٍ َمالُ 
رِبًاُكلَّ َوِإنَّ َأالَ ،ُهَذْيلٌ فـََقتَـَلْتهُ لَْيثٍ َبِين ِيف ُمْستَـْرِضًعاَكانَ ،اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ اْحلَاِرثِ ْبنِ َربِيَعةَ َدمُ يُوَضعُ َدمٍ أَوَّلَ َوِإنَّ 
الَ ،أَْمَواِلُكمْ ُرُؤوسُ َلُكمْ ،اْلُمطَِّلبِ َعْبدِ ْبنِ اْلَعبَّاسِ رِبَا،يُوَضعُ رِبًاأَوَّلَ َأنَّ َقَضىاللَّهَ َوِإنَّ ،َمْوُضوعٌ اْجلَاِهِليَّةِ ِيف َكانَ 

ِعدَّةَ ِإنَّ {: قـَرَأَ ُمثَّ ،َواَألْرضَ السََّمَواتِ اللَّهُ َخَلقَ يـَْومَ َكَهْيَئِتهِ اْسَتَدارَ َقدْ الزََّمانَ َوِإنَّ َأالَ ،ُتْظَلُمونَ َوالَ ،َتْظِلُمونَ 
َهاَواَألْرضَ السََّمَواتِ َخَلقَ يـَْومَ اهللاِ ِكَتابِ ِيف َشْهرًاَعَشرَ اثـَْنااهللاِ ِعْندَ الشُُّهورِ  ينُ َذِلكَ ُحُرمٌ أَْربـََعةٌ ِمنـْ َفالَ اْلَقيِّمُ الدِّ
أَنْ أَِيسَ َقدْ الشَّْيطَانَ ِإنَّ َأالَ ،بـَْعضٍ رِقَابَ بـَْعُضُكمْ بُ َيْضرِ ُكفَّارًابـَْعِديتـَْرِجُعواالَ َأالَ ،} أَنـُْفَسُكمْ ِفيِهنَّ َتْظِلُموا
َنُكمْ التَّْحرِيشِ ِيف َوَلِكنْ ،اْلُمَصلُّونَ يـَْعُبَدهُ  ،َشْيًئاألَنـُْفِسِهنَّ َميِْلْكنَ الَ ،َعَوانٌ ِعْندَُكمْ فَِإنـَُّهنَّ ،النَِّساءِ ِيف اللَّهَ فَاتـَُّقوا،بـَيـْ
فَِإنْ ،َتْكَرُهونَهُ َألَحدٍ بـُُيوِتُكمْ ِيف يَْأَذنَّ َوالَ ،َغيـْرَُكمْ َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ أَنْ : َحقاَعَلْيِهنَّ َوَلُكمْ ،َعَلْيُكمْ َهلُنَّ َوِإنَّ 

رَ بًاَضرْ َواْضرِبُوُهنَّ ،اْلَمَضاِجعِ ِيف َواْهُجُروُهنَّ َفِعظُوُهنَّ ُنُشوَزُهنَّ ِخْفُتمْ  رًابِالنَِّساءِ ْستَـْوُصوا: ُمحَْيدٌ قَالَ ،ُمبَـرِّحٍ َغيـْ ،َخيـْ
ِيف فَاْهُجُروُهنَّ , فـََعْلنَ فَِإنْ ،ُمبَـيـَِّنةٍ بَِفاِحَشةٍ يَْأِتنيَ أَنْ ِإالَّ ،َذِلكَ َغيـْرَ َشْيًئاِمنـُْهنَّ َمتِْلُكونَ لَْيسَ ،َعَوانٍ ِعْندَُكمْ فَِإنـَُّهنَّ 
َولِِنَساِئُكمْ ،َحقاِنَساِئُكمْ ِمنْ َلُكمْ ِإنَّ ،َسِبيالً َعَلْيِهنَّ تـَبـُْغواَفالَ أَطَْعَنُكمْ فَِإنْ ،ُمبَـرِّحٍ َغيـْرَ َضْربًاَواْضرِبُوُهنَّ ،ِجعِ اْلَمَضا
أَالَ ،َتْكَرُهونَ ِلَمنْ بـُُيوِتُكمْ ِيف يَْأَذنَّ َوالَ ،ْكَرُهونَ تَ َمنْ فـُُرَشُكمْ يـَُوِطْئنَ َفالَ ،ِنَساِئُكمْ َعَلىَحقُُّكمْ فََأمَّا،َحقاَعَلْيُكمْ 
.َوَطَعاِمِهنَّ ِكْسَوِِنَّ ِيف إِلَْيِهنَّ ُحتِْسُنواأَنْ َعَلْيُكمْ َوَحقُُّهنَّ 

َا،بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ رِْزقـُُهنَّ َوَهلُنَّ ،اْلُمَؤثـِّرُ : قَالَ ؟اْلُمبَـرِّحُ َما: لِْلَحَسنِ قـُْلتُ  ،اهللاِ بَِأَمانَةِ َأَخْذُمتُوُهنَّ َوِإمنَّ
َهاائْـَتَمَنهُ َمنْ ِإَىل فـَْليُـَؤدَِّهاأََمانَةٌ ِعْنَدهُ َكاَنتْ َوَمنْ أالاهللاِ ِبَكِلَمةِ فـُُروَجُهنَّ َواْسَتْحَلْلُتمْ  أَالَ : فـََقالَ ،يََدْيهِ َوَبَسطَ ،َعَليـْ

.َساِمعٍ ِمنْ َأْسَعدُ ُمبَـلَّغٍ ُربَّ فَِإنَّهُ ،اْلَغاِئبَ الشَّاِهدُ لِيُبَـلِّغِ : قَالَ ُمثَّ ؟بـَلَّْغتُ َهلْ َأالَ ؟بـَلَّْغتُ َهلْ َأالَ ؟بـَلَّْغتُ َهلْ 
. بِهِ َأْسَعدَ واَكانُ أَقْـَواًما،بـَلَُّغواَواللَّهِ َقدْ : اْلَكِلَمةَ َهِذهِ بـَلَّغَ ِحنيَ احلََْسنُ قَالَ : ُمحَْيدٌ قَالَ 
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زيدبنعليلضعفضعيفإسنادوهذامقطعالغريهصحيح: األرنؤوطشعيبتعليق
7. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Nisa>/4: 19.

ثـََنا: قَالَ ،اْلَبْصرِيُّ َسْلَمانَ ْبنُ يُوُسفُ َحدََّثِين -8905 ثـََنا: قَالَ ،لَ ِإْمسَاِعيْبنُ َحامتُِ َحدَّ ْبنُ َجْعَفرُ َحدَّ
بَِأَمانَةِ َأَخْذُمتُوُهنَّ فَِإنَُّكمْ ،النَِّساءِ ِيف اللَّهَ اتـَُّقوا: قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ ،َجابِرٍ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُحمَمَّدٍ 
َذِلكَ فـََعْلنَ فَِإنْ ،َتْكَرُهونَهُ َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ أَنْ َعَلْيِهنَّ َلُكمْ َوِإنَّ ،اللَّهِ ِبَكِلَمةِ نَّ فـُُروَجهُ َواْسَتْحَلْلُتمْ ،اللَّهِ 

.بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ رِْزقـُُهنَّ َعَلْيُكمْ َوَهلُنَّ ُمبَـرِّحٍ َغيـْرَ َضْربًافَاْضرِبُوُهنَّ 
ثـََنا-8906 ثـََنا: قَالَ ،اْلَمْسُروِقيُّ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ْبنُ َسىُمو َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،اْحلَُبابِ ْبنُ َزْيدُ َحدَّ ُموَسىَحدَّ

ثـََنا: قَالَ ،الرَّبَِذيُّ ُعبَـْيَدةَ ْبنُ  أَيـَُّها: قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأنَّ ،ُعَمرَ اْبنِ َعنِ ،َيَسارٍ ْبنُ َصَدَقةُ َحدَّ
َوَهلُنَّ ،َحقٌّ َعَلْيِهنَّ َوَلُكمْ ،اللَّهِ ِبَكِلَمةِ فـُُروَجُهنَّ َواْسَتْحَلْلُتمْ ،اللَّهِ بَِأَمانَةِ ، َأَخْذُمتُوُهنَّ َعَوانٍ ِعْندَُكمْ النَِّساءَ ِإنَّ النَّاسُ 

رِْزقـُُهنَّ فـََلُهنَّ َذِلكَ فـََعْلنَ فَِإَذا،َمْعُروفٍ ِيف يـَْعِصيَنُكمْ َوالَ َأَحًدافـُُرَشُكمْ يُوِطْئنَ الَ َأنْ َعَلْيِهنَّ َحقُِّكمْ َوِمنْ ،َحقٌّ َعَلْيُكمْ 
بِاْلَمْعُروفِ وَِكْسَوتـُُهنَّ 

Hadis no. 17

1. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Nisa/4: 12.
َثِين  ثـََنا: قَالَ ،الرَّْمِليُّ َسْهلٍ ْبنُ ُموَسىَحدَّ ثـََنا: قَالَ ،النَّْصرِ أَبُوِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْسَحاقُ َحدَّ اْلُمِغريَةِ ْبنُ ُعَمرُ َحدَّ

ثـََنا: قَالَ ، ِيف الضِّرَارُ : قَالَ َسلَّمَ وَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،َعبَّاسٍ اْبنِ َعنِ ،ِعْكرَِمةَ َعنْ ،ِهْندَ َأِيب ْبنُ َداُودُ َحدَّ
.اْلَكَبائِرِ ِمنَ اْلَوِصيَّةِ 

Hadis no. 18

1. Sunan al-Tirmi>z\i> kitab Tafsi>r al-Qur’a>n bab Surah 3 (al-Baqarah).

ثـََنا- 2979 ثـََناَبشَّارٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ثـََناَمْهِدىٍّ ْبنُ الرَّْمحَنِ َعْبدُ َحدَّ َساِبطٍ اْبنِ َعنِ ُخثـَْيمٍ اْبنِ نِ عَ ُسْفَيانُ َحدَّ
َحْرَثُكمْ فَْأُتواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ (قـَْولِهِ ِىف -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َعنِ َسَلَمةَ أُمِّ َعنْ الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ 
ُهوَ َساِبطٍ َواْبنُ ُعْثَمانَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ ُهوَ ُخثـَْيمٍ َواْبنُ . َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاىِعيسَ أَبُوقَالَ . َواِحًداِصَماًمايـَْعِىن ) ِشْئُتمْ َأىنَّ 
يقِ َبْكرٍ َأِىب ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتُ ِهىَ َوَحْفَصةُ اْلَمكِّىُّ اجلَُْمِحىُّ َساِبطٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ ْبنُ الرَّْمحَنِ َعْبدُ  ِمسَامٍ ِىف َويـُْرَوىالصِّدِّ

.َواِحدٍ 
صحيح: األلباينالشيخقال

2. Sunan al-Da>rimi> kitab al-T{aha>rah bab Itya>n al-Nisa> fi> Adba>rihinna, no.

bab 113.

ثـََنا،ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ُمْسِلمُ َأْخبَـرَنَا-1119 ثـََنا،ُوَهْيبٌ َحدَّ َساِبطٍ اْبنِ َعنِ ،مٍ ُخثـَيْ ْبنِ ُعْثَمانَ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ َحدَّ
أَنْ َأْسَتْحِييَوأَنَاَشْيءٍ َعنْ َأْسأََلكِ أَنْ أُرِيدُ ِإينِّ : َهلَاقـُْلتُ -َبْكرٍ َأِيب اْبنُ ُهوَ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتَ َحْفَصةَ َسأَْلتُ : قَالَ 

ثـَْتِين : فـََقاَلتْ ,أَْدبَارِِهنَّ ِيف النَِّساءِ إِتْـَيانِ َعنْ َأْسأَُلكِ : قَالَ َلكَ بََداَعمَّاَأِخياْبنَ يَاَسلْ : قَاَلتْ , َعْنهُ َأْسأََلكِ  أُمُّ َحدَّ
اَهاَفَجبَّ األَْنَصارِ ِمنَ اْمرَأَةً اْلُمَهاِجرِينَ ِمنَ َرُجلٌ فـَتَـَزوَّجَ , ُجتَيبِّ اْلُمَهاِجُرونَ وََكاَنتِ ُجتَيبِّ الَ األَْنَصارُ َكاَنتِ قَاَلتْ َسَلَمةَ 
األَْنَصارِيَّةُ اْسَتْحَيتِ وسلمعليهاهللاصلىالنَِّيبُّ َجاءَ أَنْ فـََلمَّا, َهلَاَذِلكَ َفذََكَرتْ , َسَلَمةَ أُمَّ فَأََتتْ , األَْنَصارِيَّةُ َفأََبتِ 
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َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {َهلَافـََقالَ َلهُ َفُدِعَيتْ ِيل وَهااْدعُ : فـََقالَ وسلمعليهاهللاصلىلِلنَِّيبِّ َسَلَمةَ أُمُّ َذِلكَ َفذََكَرتْ َوَخَرَجتْ 
.اْلَواِحدُ السَِّبيلُ َوالصََّمامُ َواِحًداصمَّاًما} ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ فَْأُتواَلُكمْ 

صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال
3. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Nisa> bab H{adi>s\ Umm

Salamah Jauz al-Nabi saw.

ثـََنا-26601 ثـََنا،َعفَّانُ َحدَّ َساِبطٍ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ،ُخثـَْيمٍ ْبنِ ُعْثَمانَ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ َحدَّثـََنا،ُوَهْيبٌ َحدَّ
فـََقاَلتْ ،َعْنهُ َأْسأََلكَ أَنْ َأْسَتْحِييَوأَنَا،أَْمرٍ َعنْ ئُِلكِ َساِإينِّ : فـَُقْلتُ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ ابـَْنةِ َحْفَصةَ َعَلىَدَخْلتُ : قَالَ ،

ثـَْتِين : قَاَلتْ ؟أَْدبَارِِهنَّ ِيف النَِّساءِ إِتْـَيانِ َعنْ : قَالَ ،َأِخياْبنَ يَاَتْسَتِحيالَ :  الَ َكانُوااألَْنَصارَ َأنَّ ،َسَلَمةَ أُمُّ َحدَّ
َنَكُحوا،اْلَمِديَنةَ اْلُمَهاِجُرونَ َقِدمَ فـََلمَّا،َأْحَولَ َوَلُدهُ َكانَ ،اْمرَأَتَهُ َجىبَّ َمنْ إِنَّهُ : تـَُقولُ اْليَـُهودُ وََكاَنتِ ،النَِّساءَ جيُِبُّونَ 

َصلَّىاهللاِ َرُسولَ آِيتَ َحىتَّ َذِلكَ تـَْفَعلَ َلنْ : اِلَزْوِجهَ فـََقاَلتْ ،َزْوَجَهاُتِطيعَ أَنْ اْمرَأَةٌ فَأََبتْ ،َفَجبُّوُهنَّ ،األَْنَصارِ ِنَساءِ ِيف 
َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ يَْأِيتَ َحىتَّ اْجِلِسي: فـََقاَلتْ ،َهلَاَذِلكَ َفذََكَرتْ ،َسَلَمةَ أُمِّ َعَلىَفَدَخَلتْ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ 

،َسَلَمةَ أُمُّ َفَحدََّثتْ ،َفَخَرَجتْ ،َتْسأَلَهُ أَنْ األَْنَصارِيَّةُ اْسَتْحَيتِ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ َجاءَ فـََلمَّا،َوَسلَّمَ 
َهافـََتالَ ،َفُدِعَيتْ ،األَْنَصارِيَّةَ اْدِعي: فـََقالَ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولَ  َلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {آليَةَ اَهِذهِ َعَليـْ
.َواِحًداِصَماًما} ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ َفْأُتوا

ثـََنا-26644 َعْبدِ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ َساِبٍط،اْبنِ َعنْ ُخثـَْيٍم،اْبنِ َعنْ َمْعَمٌر،َحدَّثـََنا: قَالَ الرَّزَّاِق،َعْبدُ َحدَّ
أُمِّ َعنْ ،َشْيَبةَ بِْنتِ َصِفيَّةَ َعنْ ،ُخثـَْيمٍ اْبنِ َعنْ ،َمْعَمرٌ : آَخرَ َمْوِضعٍ َوِيف : َأِيب قَالَ اهللاِ َعْبدُ قَالَ َمةَ َسلَ أُمِّ َعنْ الرَّْمحَِن،
َهااْمرَأَةً أَنَّ ،َسَلَمةَ  : فـََقالَ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ ولَ َرسُ َسَلَمةَ أُمُّ َفَسأََلتْ ،ُجمَبـَِّيةً اْمَرأَتَهُ يَْأِيت الرَُّجلِ َعنِ َسأَلَتـْ

.َواِحًداِصَماًما} ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ فَْأتُواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ {
ثـََنا-26698 ثـََنا،وَِكيعٌ َحدَّ اهللاِ َعْبدِ ْبنِ ْمحَنِ الرَّ َعْبدِ َعنْ ،ُخثـَْيمٍ ْبنِ ُعْثَمانَ ْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ ،ُسْفَيانُ َحدَّ

تـََزوَُّجوااألَْنَصارِ َعَلىاْلَمِديَنةَ اْلُمَهاِجُرونَ َقِدمَ َلمَّا: قَاَلتْ ،َسَلَمةَ أُمِّ َعنْ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ ،َساِبطٍ ْبنِ 
فَأََبتْ ،َذِلكَ َعَلىاْمرَأَتَهُ اْلُمَهاِجرِينَ ِمنَ َرُجلٌ فََأرَادَ ،ُجتَيبِّ الَ ْنَصارُ األَ وََكاَنتِ ،ُجيَبُّونَ اْلُمَهاِجُرونَ وََكانَ ،ِنَسائِِهمْ ِمنْ 

: نَـَزَلتْ فَـ ،َسَلَمةَ أُمُّ َفَسأَلَْتهُ ،َتْسأََلهُ أَنْ فَاْسَتْحَيتْ ،فَأَتـَْتهُ : قَاَلتْ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ َتْسَألَ َحىتَّ َعَلْيهِ 
ِمنْ َرُجلٌ َساِبطٍ اْبنُ : وَِكيعٌ وقَالَ َواِحدٍ ِصَمامٍ ِيف ِإالَّ ،الَ : َوقَالَ } ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ َفْأتُواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ {

.قـَُرْيشٍ 
ثـََنا-26706 َعْبدِ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ ،َساِبطٍ ْبنِ اَعنْ ،ُخثـَْيمٍ اْبنِ َعنْ ،ُسْفَيانَ َعنْ ،الرَّْمحَنِ َعْبدُ َحدَّ

فَْأتُواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {َوَجلَّ َعزَّ قـَْولِهِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ : قَاَلتْ ،َسَلَمةَ أُمِّ َعنْ ،الرَّْمحَنِ 
.ِحًداَواِصَماًما: قَالَ } ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ 

4. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 223.

ثـََنا-4341 ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ ،ُخثـَْيمٍ ْبنِ ُعْثَمانَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ،ُسَلْيَمانَ ْبنُ الرَِّحيمِ َعْبدُ َحدَّ
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َزْوجِ ،َسَلَمةَ أُمِّ َعنْ ،َبْكرِ َأِيب ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ ،َساِبطٍ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ 

،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ َأْسَألَ َحىتَّ : َوقَاَلتْ ،َعَلْيهِ فَأََبتْ ،ُجيَبـِّيَـَهاأَنْ َفَأرَادَ ،اْمَرأَةً َرُجلٌ تـََزوَّجَ : قَاَلتْ ،
َهاأَْرِسِلي: فـََقالَ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ِلَرُسولِ َذِلكَ َسَلَمةَ أُمُّ َفذََكَرتْ . ِيل َذِلكَ َفذََكَرتْ : َسَلَمةَ أُمُّ قَاَلتْ  إِلَيـْ
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َهاقـَرَأَ َجاَءتْ فـََلمَّا َواِحًداِصَماًما} ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ َفْأتُواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ ولُ َرسُ َعَليـْ
.َواِحًداِصَماًما،

ثـََنا-4342 ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ َعنِ ،ُعْثَمانَ ْبنِ اللَّهِ ْبدِ عَ َعنْ ،ُسْفَيانَ َعنْ ،ِهَشامٍ ْبنُ ُمَعاِويَةُ َحدَّ
،األَْنَصارِ ِيف فـَتَـَزوَُّجوااْلُمَهاِجُرونَ َقِدمَ : قَاَلتْ ،َسَلَمةَ أُمِّ َعنْ ،َبْكرٍ َأِيب ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ ابـَْنةِ َحْفَصةَ َعنْ ،َساِبطٍ اْبنِ 

َعنْ َفَأْسأََلهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ آِيت َحىتَّ : لَِزْوِجَهااْمَرأَةٌ فـََقاَلتِ ،َذِلكَ تـَْفَعلُ الَ األَْنَصارُ وََكاَنتِ ،َجيُبُّونَ وََكانُوا
َعلَْيهِ اللَّهُ َصلَّىلَّهِ الَرُسولُ َفَدَعاَها. أَنَاَفَسأَْلتُ ،َتْسأََلهُ أَنْ فَاْسَتْحَيتْ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبَّ فَأََتتِ . َذِلكَ 
َهافـََقرَأَ ،َوَسلَّمَ  .َواِحًداِصَماًما،َواِحًداِصَماًما} ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ فَْأُتواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {َعَليـْ

َثِين -4343 ثـََنا: قَالَ ،ِإْسَحاقَ ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ ثـََناحَ : قَالَ ،َأْمحَدَ أَبُوَحدَّ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ،ُسْفَيانُ دَّ
َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،َسَلَمةَ أُمِّ َعنْ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ ،َساِبطٍ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ،ُعْثَمانَ 
.بَِنْحوِهِ 

ثـََنا-4344 ثـََنا: قَاالَ ،اْلُمثـَىنَّ َواْبنُ ،َبشَّارٍ اْبنُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،َمْهِديٍّ اْبنُ َحدَّ َعنْ ،الثـَّْورِيُّ ُسْفَيانُ َحدَّ
النَِّيبِّ َعنِ ،ةَ َسَلمَ أُمِّ َعنْ ،الرَّْمحَنِ َعْبدِ ابـَْنةِ َحْفَصةَ َعنْ ،َساِبطٍ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ،ُخثـَْيمٍ ْبنِ ُعْثَمانَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ 

.َواِحًداِصَماًما،َواِحًداِصَماًما: قَالَ } ِشْئُتمْ َأىنَّ َحْرَثُكمْ فَْأُتواَلُكمْ َحْرثٌ ِنَساؤُُكمْ : {َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى
ثـََنا: قَالَ ،اْلَبْحرَاِينُّ َمْعَمرٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدََّثِين -4345 َثِين : قَالَ ،احلَْْضَرِميُّ ِإْسَحاقَ ْبنُ يـَْعُقوبُ َحدَّ َحدَّ

َثِين : قَالَ ،وَهْيبٌ  َعنْ َأْسأََلكِ أَنْ أُرِيدُ ِإينِّ : ِحلَْفَصةَ قـُْلتُ : قَالَ ،َساِبطِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ،ُعْثَمانَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
؟أَْدبَارِِهنَّ ِيف النَِّساءِ ِغْشَيانِ َعنْ َأْسأَُلكِ : قـُْلتُ َلكَ بََداَعمَّابـَُينَّ يَاَسلْ : قَاَلتْ ،أََلكِ َأسْ أَنْ ِمْنكِ َأْسَتِحيَوأَنَاَشْيءٍ 
ثـَْتِين : قَاَلتْ  اْلُمَهاِجرِينَ ِمنَ َرُجلٌ فـَتَـَزوَّجَ ،ُجيَبُّونَ اْلُمَهاِجُرونَ وََكانَ ،ُجتَيبِّ الَ األَْنَصارُ َكاَنتِ : قَاَلتْ ،َسَلَمةَ أُمُّ َحدَّ
.ِهَشامٍ ْبنِ ُمَعاِويَةَ َعنْ ،ُكَرْيبٍ َأِيب َحِديثِ َحنْوَ ذََكرَ ُمثَّ . األَْنَصارِ ِمنَ اْمَرأَةً 

Hadis no. 19

1. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Makkiyyi>n bab Baqiyyah

H{adi>s\ Ka‘ab ibn Ma>lik al-Ans}a>ri>.

ثـََنا-15795 ُموَسىَحدََّثِين : قَالَ ،َهلِيَعةَ اْبنُ َأْخبَـَرنَا: قَالَ ،اهللاِ َعْبدُ َأْخبَـَرنَا: قَالَ ،زِيَادٍ ْبنُ َعتَّابُ َحدَّ
ِإَذاَرَمَضانَ ِيف النَّاسُ َكانَ : قَالَ ،أَبِيهِ َعنْ ُحيَدِّثُ ،َماِلكٍ ْبنِ َكْعبِ ْبنَ اهللاِ َعْبدَ مسَِعَ أَنَّهُ ،َسِلَمةَ َبِين َمْوَىل ،ُجبَـْريٍ ْبنُ 

طَّابِ ْبنُ ُعَمرُ فـََرَجعَ ،اْلَغدِ ِمنَ يـُْفِطرَ َحىتَّ َوالنَِّساءُ ،َوالشَّرَابُ ،الطََّعامُ َعَلْيهِ َحرُمَ فـََنامَ فََأْمَسى،الرَُّجلُ َصامَ  ِمنْ اخلَْ
َلةٍ َذاتَ مَ َوَسلَّ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِعْندِ  ،ِمنْتُ َقدْ ِإينِّ : فـََقاَلتْ فََأرَاَدَها،نَاَمتْ َقدْ اْمرَأَتَهُ فـََوَجدَ ِعْنَدهُ َسِهرَ َوَقدْ ،لَيـْ
َاَوَقعَ ُمثَّ ِمنْتِ َما: قَالَ  فَأَنـَْزلَ َفَأْخبَـَرهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل ُعَمرُ فـََغَدا،َذِلكَ ِمْثلَ َماِلكٍ ْبنُ َكْعبُ َوَصَنعَ ،ِ
}.َعْنُكمْ َوَعَفاَعَلْيُكمْ فـََتابَ أَنـُْفَسُكمْ َختَْتانُونَ ُكْنُتمْ أَنَُّكمْ اللَّهُ َعِلمَ : {تـََعاَىل اللَّهُ 

2. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 187.

َثِين -2941 ثـََنا: قَالَ ،ثـَىنَّ اْلمُ َحدَّ َثِين : قَالَ ،َهلِيَعةَ اْبنِ َعنِ ،اْلُمَباَركِ اْبنُ َأْخبَـَرنَا: قَالَ ،ُسَوْيدٌ َحدَّ َحدَّ
ِيف النَّاسُ َكانَ قَالَ ،أَبِيهِ َعنْ ُحيَدِّثُ ،َماِلكٍ ْبنِ َكْعبِ ْبنَ اللَّهِ َعْبدَ مسَِعَ أَنَّهُ ،َسَلَمةَ َبِين َمْوَىل ،ُجبَـْريٍ ْبنُ ُموَسى
ْبنُ ُعَمرُ فـََرَجعَ . اْلَغدِ ِمنَ يـُْفِطرَ َحىتَّ َوالنَِّساءُ ،َوالشَّرَابُ ،الطََّعامُ َعَلْيهِ ُحرِّمَ فـََنامَ فََأْمَسىالرَُّجلُ َصامَ ِإَذاَرَمَضانَ 
طَّابِ  َلةٍ َذاتَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِعْندِ ِمنْ اخلَْ ِإينِّ : فـََقاَلتْ ،فََأرَاَدَهانَاَمتْ َقدْ اْمرَأَتَهُ فـََوَجدَ ،ِعْنَدهُ َمسَرَ َوَقدْ لَيـْ
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َاَوَقعَ ُمثَّ ِمنْتِ َما: فـََقالَ ِمنْتُ َقدْ  طَّابِ ْبنُ ُعَمرُ فـََغَدا. َذِلكَ ِمْثلَ َماِلكٍ ْبنُ َكْعبُ َوَصَنعَ ،ِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ ِإَىل اخلَْ
فَاآلنَ َعْنُكمْ َوَعَفاَعَلْيُكمْ فـََتابَ أَنـُْفَسُكمْ َختَْتانُونَ ُكْنُتمْ أَنَُّكمْ اللَّهُ َعِلمَ : {ذِْكرُهُ تـََعاَىل اللَّهُ فَأَنـَْزلَ ،َفَأْخبَـرَهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 

.اآليَةَ }. بَاِشُروُهنَّ 
Hadis no. 20

1. Hadis riwayat Muslim kitab al-S{iya>m bab Anna al-Dukhu>l fi> al-S{aum

Yah}s}ul bi T{ulu>‘ al-Fajr, no. bab 8.

ثـََنا-2585 ثـََناَشْيَبةَ َأِىب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ ْبنِ َعِدىِّ َعنْ الشَّْعِىبِّ َعنِ ُحَصْنيٍ َعنْ ِإْدرِيسَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
َ َحىتَّ (نـََزَلتْ اَلمَّ قَالَ -عنهاهللارضى-َحامتٍِ  َعِدىُّ َلهُ قَالَ ) اْلَفْجرِ ِمنَ اَألْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ

َرُسولُ فـََقالَ النـََّهارِ ِمنَ اللَّْيلَ أَْعِرفُ َأْسَودَ َوِعَقاالً أَبـَْيضَ ِعَقاالً ِعَقاَلْنيِ ِوَساَدِتىَحتْتَ َأْجَعلُ ِإىنِّ اللَّهِ َرُسولَ يَاَحامتٍِ ْبنُ 
َاَلَعرِيضٌ ِوَساَدَتكَ ِإنَّ «- وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ  .»النـََّهارِ َوبـََياضُ اللَّْيلِ َسَوادُ ُهوَ ِإمنَّ

2. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-S{aum bab Waqt al-Sah}u>r, no. bab 17.

ثـََنا-2351 ثَـ ُمَسدَّدٌ َحدَّ ثـََناَشْيَبةَ َأِىب ْبنُ ُعْثَمانُ َوَحدَّثـََناحُمنَْريٍ ْبنُ ُحَصْنيُ َناَحدَّ اْلَمْعَىن -ِإْدرِيسَ اْبنُ َحدَّ
َ َحىتَّ (اآليَةُ َهِذهِ نـََزَلتْ َلمَّاقَالَ َحامتٍِ ْبنِ َعِدىِّ َعنْ الشَّْعِىبِّ َعنِ ُحَصْنيٍ َعنْ - اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ

ْ فـََلمْ فـََنَظْرتُ ِوَساَدِتىَحتْتَ فـََوَضْعتُـُهَماَأْسَودَ َوِعَقاالً أَبـَْيضَ ِعَقاالً َأَخْذتُ قَالَ ). اَألْسَودِ  لَِرُسولِ َذِلكَ َفذََكْرتُ أَتـَبَـنيَّ
َاَطوِيلٌ َلَعرِيضٌ ِوَساَدكَ ِإنَّ «فـََقالَ َفَضِحكَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ  َا«ُعْثَمانُ قَالَ . »َوالنـََّهارُ اللَّْيلُ ُهوَ ِإمنَّ ُهوَ ِإمنَّ

.»النـََّهارِ َوبـََياضُ اللَّْيلِ َسَوادُ 
3. Hadis riwayat al-Tirmi>z\i> kitab Tafsi>r al-Qur’a>n, bab Surah al-Baqarah,

no. bab 3

ثـََنا-3233 ثـََناَمِنيعٍ ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ َلمَّاقَالَ َحامتٍِ ْبنُ َعِدىُّ َأْخبَـرَنَاالشَّْعِىبِّ َعنِ ُحَصْنيٌ َأْخبَـَرنَامٌ ُهَشيْ َحدَّ
َ َحىتَّ (نـََزَلتْ  َا«-وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبُّ ِىل قَالَ ) اْلَفْجرِ ِمنَ اَألْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ َذاكَ ِإمنَّ
.َصِحيحٌ َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ . »اللَّْيلِ َسَوادِ ِمنْ لنـََّهارِ ابـََياضُ 

ثـََنا-3235 ثـََناُعَمرَ َأِىب اْبنُ َحدَّ َرُسولَ َسأَْلتُ قَالَ َحامتٍِ ْبنِ َعِدىِّ َعنْ الشَّْعِىبِّ َعنِ ُجمَاِلدٍ َعنْ ُسْفَيانُ َحدَّ
َ َحىتَّ (فـََقالَ الصَّْومِ نِ عَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ  ِعَقاَلْنيِ فََأَخْذتُ قَالَ ) اَألْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ

ُسْفَيانُ َحيَْفْظهُ ملَْ َشْيًئا-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ ِىل فـََقالَ إِلَْيِهَماأَْنظُرُ َفَجَعْلتُ َأْسَودُ َواآلَخرُ أَبـَْيضُ َأَحُدُمهَا
َا«قَالَ  .َصِحيحٌ َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ . »َوالنـََّهارُ اللَّْيلُ ُهوَ ِإمنَّ

4. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-S{iya>m bab Ta’wi>l Qaul Allah ‘Wa Kulu>

wa Isyrabu>’, no. bab 29.
ثـََناقَالَ ْجرٍ حُ ْبنُ َعِليُّ َأْخبَـرَنَا-2169 َرُسولَ َسَألَ أَنَّهُ َحامتٍِ ْبنِ َعِديِّ َعنْ الشَّْعِيبِّ َعنْ ُمطَرِّفٍ َعنْ َجرِيرٌ َحدَّ

َ َحىتَّ { تـََعاَىل قـَْولِهِ َعنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ  اللَّْيلِ َسَوادُ ُهوَ قَالَ }اْألَْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنْ اْألَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمْ يـََتبَـنيَّ
النـََّهارِ َوبـََياضُ 

صحيح: األلباينالشيخقال
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5. Hadis al-Bukha>ri> kitab al-S{aum bab Qaul Allah ‘Wa Kulu> wa Isyrabu>’,

no. bab 16.

ثـََنا- 1783 َهالٍ ْبنُ َحجَّاجُ َحدَّ ثـََناِمنـْ َعِديِّ َعنْ الشَّْعِيبِّ َعنْ الرَّْمحَنَعْبدِ ْبنُ ُحَصْنيُ َأْخبَـَرِين قَالَ ُهَشْيمٌ َحدَّ
َ َحىتَّ { نـَزََلتْ َلمَّاقَالَ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ َحامتٍِ ْبنِ  َأْسَودَ ِعَقالٍ ِإَىل َعَمْدتُ }اْألَْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنْ اْألَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمْ يـََتبَـنيَّ

اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولِ َعَلىفـََغَدْوتُ ِيل َيْسَتِبنيُ َفَال اللَّْيلِ ِيف أَْنظُرُ َفَجَعْلتُ ِوَساَدِيت َحتْتَ َماَفَجَعْلتُـهُ أَبـَْيضَ ِعَقالٍ َوِإَىل 
َافـََقالَ َذِلكَ َلهُ َفذََكْرتُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ  النـََّهارِ َوبـََياضُ اللَّْيلِ َسَوادُ َذِلكَ ِإمنَّ

Kitab Tafsi>r al-Qur’a>n bab Qaulih wa Kulu> wa Isyrabu>, no. bab 28.

ثـََنا-4149 ثـََناِإْمسَاِعيلَ ْبنُ ُموَسىَحدَّ َعِديٌّ َأَخذَ قَالَ َعِديٍّ َعنْ الشَّْعِيبِّ َعنْ ُحَصْنيٍ َعنْ َعَوانَةَ أَبُوَحدَّ
ِوَساِديَحتْتَ َجَعْلتُ اللَّهِ َرُسولَ يَاقَالَ َأْصَبحَ فـََلمَّاَيْسَتِبيَنافـََلمْ َنظَرَ اللَّْيلِ بـَْعضُ َكانَ َحىتَّ َأْسَودَ َوِعَقاًال أَبـَْيضَ ِعَقاًال 

ِوَساَدِتكَ َحتْتَ َواْألَْسَودُ اْألَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َكانَ َأنْ َلَعرِيضٌ ِإًذاِوَساَدكَ ِإنَّ قَالَ ِعَقاَلْنيِ 
ثـََنا-4150 ثـَنَ َسِعيدٍ ْبنُ قـُتَـْيَبةُ َحدَّ َعْنهُ اللَّهُ َرِضيَ َحامتٍِ ْبنِ َعِديِّ َعنْ الشَّْعِيبِّ َعنْ ُمطَرِّفٍ َعنْ َجرِيرٌ اَحدَّ

أَْبَصْرتَ ِإنْ اْلَقَفاَلَعرِيضُ إِنَّكَ قَالَ اْخلَْيطَانِ َأُمهَا}اْألَْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنْ اْألَبـَْيضُ اْخلَْيطُ { َمااللَّهِ َرُسولَ يَاقـُْلتُ قَالَ 
النـََّهارِ َوبـََياضُ اللَّْيلِ َسَوادُ ُهوَ َبلْ َال قَالَ ُمثَّ ْيَطْنيِ اخلَْ 

6. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Ku>fiyyi>n bab Baqiyyah

H{adi>s\ ‘Adi> ibn H{a>tim.

ثـََنا-19370 اآليَةُ َهِذهِ نـَزََلتْ َلمَّا: قَالَ َحامتٍِ ْبنُ ِديُّ عَ َأْخبَـرَنَا،الشَّْعِيبِّ َعنِ ،ُحَصْنيٌ َأْخبَـَرنَا،ُهَشْيمٌ َحدَّ
َ َحىتَّ َواْشرَبُواوَُكُلوا: { َواآلَخرُ ،َأْسَودُ َأَحُدُمهَاِعَقاَلْنيِ ِإَىل َعَمْدتُ : قَالَ اَألْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ } األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ

ِمنَ األَبـَْيضَ َوالَ ،األَبـَْيضِ ِمنَ اَألْسَودَ ِيل تُِبنيُ َفالَ إِلَْيِهَماأَْنظُرُ َجَعْلتُ ُمثَّ : قَالَ ،ِوَساِديَحتْتَ َفَجَعْلتُـُهَما،أَبـَْيضُ 
َكانَ ِإنْ : فـََقالَ ،َصنَـْعتُ بِالَِّذيفََأْخبَـْرتُهُ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولِ َعَلىَغَدْوتُ َأْصَبْحتُ فـََلمَّا،اَألْسَودِ 
َا،َلَعرِيًضاِإًذاِوَساُدكَ  .اللَّْيلِ َسَوادِ ِمنْ النـََّهارِ بـََياضُ َذِلكَ ِإمنَّ

7. Hadis riwayat al-Da>rimi> kitab al-S{aum bab Mata> Yumsik al-Mutasah}h}ir

min al-T{a‘a>m wa al-Syara>b, no. bab 7.

: قـُْلتُ : قَالَ َحامتٍِ ْبنِ َعِديِّ َعنْ , الشَّْعِيبِّ َعنِ ،ُحَصْنيٍ َعنْ , َشرِيكٌ َحدَّثـََنا،َولِيدِ الْ أَبُوَأْخبَـَرنَا-1694
َ َفَماَأْسَودَ َوَخْيطًاأَبـَْيضَ َخْيطًاِوَساَدِيت َحتْتَ َجَعْلتُ َلَقدْ اهللاِ َرُسولَ يَا َاِوَسادِ الْ َلَعرِيضُ ِإنَّكَ : فـََقالَ َشْيءٌ ِيل تـَبَـنيَّ َوِإمنَّ

َ َحىتَّ َواْشرَبُواوَُكُلوا{تـََعاَىل قـَْولِهِ ِيف النـََّهارِ ِمنَ اللَّْيلُ َذِلكَ  أَِمتُّواُمثَّ اْلَفْجرِ ِمنَ اَألْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ
ُ َكَذِلكَ تـَْقَربُوَهاَفالَ اهللاِ ُحُدودُ تِْلكَ اْلَمَساِجدِ ِيف َعاِكُفونَ مْ َوأَنتُ تـَُباِشُروُهنَّ َوالَ الَّلْيلِ ِإَىل الصَِّيامَ  لِلنَّاسِ آيَاتِهِ اللَّهُ يـُبَـنيِّ
}.يـَتـَُّقونَ َلَعلَُّهمْ 

شريكأجلمنحسنإسناده: أسدسليمحسنيقال
8. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 187.
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ثـََنا-2986 ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ : تـََعاَىل اللَّهِ قـَْولَ أَرَأَْيتَ : َلهُ ،َوِقيلَ ،َعيَّاشٍ ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ
ِقيلَ النـََّهارِ َوجمَِيءُ اللَّْيلِ ابُ َذهَ َهَذا: قَالَ ،اْلَقَفاَلَعرِيضُ إِنَّكَ : قَالَ } اْلَفْجرِ ِمنَ اَألْسَودِ اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ {
ثـََنا،نـََعمْ : قَالَ ؟َحامتٍِ ْبنِ َعِديِّ َعنْ ،الشَّْعِيبُّ : َلهُ  .ُحَصْنيٌ َحدَّ

ثـََنا-2987 ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَحدَّ نْ عَ ،الشَّْعِيبِّ َعنِ ،َسِعيدٍ ْبنِ ُجمَاِلدِ َعنْ ،ِغَياثٍ ْبنُ َحْفصُ َحدَّ
َ َحىتَّ َواْشَربُواوَُكُلوا: {اللَّهِ قـَْولُ ،اللَّهِ َرُسولَ يَاقـُْلتُ : قَالَ ،َحامتٍِ ْبنِ َعِديِّ  اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َلُكمُ يـََتبَـنيَّ

.اللَّْيلِ َوَسَوادُ ،النـََّهارِ بـََياضُ ُهوَ : قَالَ اْلَفْجرِ ِمنَ } اَألْسَودِ 
ثـََنا: قَالَ ،ِإْمسَاِعيلَ ْبنُ َماِلكُ َحدَّثـََنا: قَالَ ،ُكرَْيبٍ أَبُوثـََناَحدَّ -2989 يًعاَعْليةَ اْبنُ دوَّادُ َحدَّ َعنْ ،مجَِ

اْخلَْيطِ ِمنَ األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ َما: َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ لَِرُسولِ قـُْلتُ قَالَ ،َحامتٍِ ْبنِ َعِديِّ َعنْ ،الشَّْعِيبِّ َعنِ ،ُمَطرِّفٍ 
،اللَّْيلِ َسوَّادُ َوَلِكنَّهُ الَ : قَالَ ُمثَّ ،اْخلَْيَطْنيِ أَْبَصْرتَ ِإنْ اْلَقَفاَلَعرِيضُ ِإنَّكَ فـََقالَ ؟َوَأْسَودُ ،أَبـَْيضُ َخْيطَانِ َأُمهَا،اَألْسَودِ 
.النـََّهارِ َوبـََياضُ 

Hadis no. 21

1. Hadis riwayat Muslim kitab al-S{iya>m bab Baya>n anna al-Dukhu>l fi al-

S{aum Yah}s}ul bi T{ulu‘ al-Fajr, no. bab 8.

ثـََنا-2596 ثـََنافـَرُّوخَ ْبنُ َشْيَبانُ َحدَّ أَنَّهُ َواِلِدىَحدََّثِىن اْلُقَشْريِىِّ َسَواَدةَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ اْلَواِرثِ َعْبدُ َحدَّ
َوالَ السَُّحورِ ِمنَ ِبَاللٍ نَِداءُ َأَحدَُكمْ يـَُغرَّنَّ الَ «يـَُقولُ -وسلمعليهاهللاصلى-ُحمَمًَّدامسَِْعتُ يـَُقولُ ُجْنُدبٍ ْبنَ َمسَُرةَ مسَِعَ 
.»َيْسَتِطريَ َحىتَّ اْلبَـَياضُ َهَذا

ثـََنا-2597 ثـََناَحْربٍ ْبنُ ُزَهيـْرُ َوَحدَّ َثِىن ُعَليَّةَ اْبنُ ِإْمسَاِعيلُ َحدَّ ْبنِ َمسَُرةَ َعنْ أَبِيهِ َعنْ َسَواَدةَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
- اْلبَـَياضُ َهَذاَوالَ ِبَاللٍ أََذانُ يـَُغرَّنَُّكمْ الَ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ -عنهاهللارضى- ُجْنَدبٍ 
.»َهَكَذاَيْسَتِطريَ َحىتَّ -الصُّْبحِ ِلَعُمودِ 

َثِىن -2598 ثـََناالزَّْهرَاِىنُّ الرَّبِيعِ أَبُوَوَحدَّ ثـََنا-َزْيدٍ اْبنَ يـَْعِىن -َمحَّادٌ َحدَّ َعنْ اْلُقَشْريِىُّ َسَواَدةَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
َسُحورُِكمْ ِمنْ يـَُغرَّنَُّكمْ الَ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ -عنهاهللارضى-ُجْنَدبٍ ْبنِ َمسُرَةَ َعنْ أَبِيهِ 
.ُمْعَرتًِضايـَْعِىن قَالَ بَِيَدْيهِ َمحَّادٌ َوَحَكاهُ . »َهَكَذاَيْسَتِطريَ َحىتَّ َهَكَذااْلُمْسَتِطيلُ األُُفقِ بـََياضُ َوالَ ِبَاللٍ أََذانُ 

ثـََنا-2599 ثـََناُمَعاذٍ ْبنُ اللَّهِ ُعبَـْيدُ َحدَّ ثـََناَأِىب َحدَّ - ُجْنَدبٍ ْبنَ َمسُرَةَ مسَِْعتُ قَالَ َسَواَدةَ َعنْ ُشْعَبةُ َحدَّ
اْلبَـَياضُ َهَذاَوالَ ِبَاللٍ نَِداءُ يـَُغرَّنَُّكمْ الَ «قَالَ أَنَّهُ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َعنِ ُحيَدِّثُ َخيُْطبُ َوُهوَ -عنهاهللارضى
.»اْلَفْجرُ يـَنـَْفِجرَ َحىتَّ -قَالَ أَوْ -اْلَفْجرُ يـَْبُدوَ َحىتَّ 

Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-S{aum bab Waqt al-Sah}u>r, no. bab 17.

ثـََنا-2348 ثـََناُمَسدَّدٌ َحدَّ ْبنَ َمسُرَةَ مسَِْعتُ قَالَ أَبِيهِ َعنْ اْلُقَشْريِىِّ َسَواَدةَ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َزْيدٍ ْبنُ َمحَّادُ َحدَّ
األُُفقِ بـََياضُ َوالَ ِبَاللٍ أََذانُ َسُحورُِكمْ ِمنْ َميْنَـَعنَّ الَ «- وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولُ قَالَ يـَُقولُ َوُهوَ َخيُْطبُ ُجْنُدبٍ 
.»َيْسَتِطريَ َحىتَّ َهَكَذاالَِّذى

2. Hadis riwayat al-Tirmi>z\i> kitab al-S{aum bab Bayan al-Fajr, no. bab 15
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ثـََنا-706 ثـََناقَاالَ ِعيَسىْبنُ َويُوُسفُ َهنَّادٌ َحدَّ اْلُقَشْريِىُّ ُهوَ َحْنظََلةَ ْبنِ َسَواَدةَ َعنْ ِهَاللٍ َأِىب َعنْ وَِكيعٌ َحدَّ
اْلَفْجرُ َوالَ ِبَاللٍ أََذانُ ُسُحورُِكمْ ِمنْ َميْنَـَعنَُّكمْ الَ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ قَالَ قَالَ ُجْنَدبٍ ْبنِ َمسُرَةَ َعنْ 

.َحَسنٌ َحِديثٌ َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ . »األُُفقِ ِىف اْلُمْسَتِطريُ اْلَفْجرُ َوَلِكنِ اْلُمْسَتِطيلُ 
صحيح: األلباينالشيخقال

3. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Bas}riyyi>n bab Wa min

H{adi>s\ Samurah ibn Jundab ‘an al-Nabi saw.

ثـََنا-20149 : قَالَ ،َمسَُرةَ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،َسَواَدةَ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ َحدََّثِين : قَالَ ،ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ َحدَّ
.َيْسَتِطريَ َحىتَّ ،الصُّْبحِ لَِعُمودِ ،اْلبَـَياضُ َهَذاَوالَ ،ِبَاللٍ أََذانُ يـَُغرَّنَُّكمْ الَ : مَ َوَسلَّ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ قَالَ 

ثـََنا-20158 ثـَنَا،وَِكيعٌ َحدَّ قَالَ : قَالَ ،ُجْنُدبٍ ْبنِ َمسُرَةَ َعنْ ،َحْنظََلةَ ْبنِ َسَواَدةَ َعنْ ،ِهَاللٍ أَبُوَحدَّ
اْلُمْسَتِطريُ اْلَفْجرُ َوَلِكنِ ،اْلُمْسَتِطيلُ اْلَفْجرُ َوالَ ،ِبَاللٍ أََذانُ ُسُحورُِكمْ ِمنْ َميْنَـَعنَُّكمْ الَ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاهللاِ َرُسولُ 

.األُُفقِ ِيف 
4. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 187.

ثـََنا: قَالَ ،ُكَرْيبٍ أَبُوَناَحدَّثَـ -2996 َعنْ ،ِهَاللٍ َأِيب َعنْ ،أَُساَمةَ َوأَبُو،ُصبَـْيحٍ ْبنُ َوِإْمسَاِعيلُ ،وَِكيعٌ َحدَّ
أََذانُ ُسُحورُِكمْ ِمنْ نَـُعُكمْ ميَْ الَ : َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ قَالَ : قَالَ ،ُجْنُدبٍ ْبنِ َمسَُرةَ َعنْ ،َحْنظََلةَ ْبنِ َسَواَدةَ 
.األُُفقِ ِيف اْلُمْسَتِطريُ اْلَفْجرَ َوَلِكنَّ ،اْلُمْسَتِطيلُ اْلَفْجرُ َوالَ ِبَاللٍ 

ثـََنا-2997 ثـََنا: قَالَ ،ُكرَْيبٍ أَبُوَحدَّ ثـََنا: قَالَ ،اَألَسِديُّ ِهَشامٍ ْبنُ ُمَعاِويَةُ َحدَّ ،َواَدةَ سَ َعنْ ،ُشْعَبةُ َحدَّ
،ِبَاللٍ نَِداءُ يـَُغرَّنَُّكمْ الَ : يـَُقولُ ،َوُهوَ مسََِعهُ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ يَْذُكرُ ،ُجْنُدبٍ ْبنَ َمسَُرةَ مسَِْعتُ : قَالَ 
َفِجرُ ،اْلَفْجرُ يـَْبُدوَ َحىتَّ اْلبَـَياضُ َهَذاَوالَ  .َويـُنـْ

.اللَّْيلِ َسوَّادُ ُهوَ : اَألْسَودُ َواْخلَْيطُ ،الشَّْمسِ َضْوءُ ُهوَ : األَبـَْيضُ اْخلَْيطُ : آَخُرونَ َوقَالَ 
Hadis no. 22

1. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-S{aum bab Fi> al-Rajul Yasma‘ al-Nida>

wa al-Ina> ‘ala> Yadih, no. bab 18.

ثـََنا-2352 ثـََناَمحَّادٍ ْبنُ اَألْعَلىَعْبدُ َحدَّ قَالَ ُهَريـْرَةَ َأِىب َعنْ َسَلَمةَ َأِىب َعنْ َعْمرٍوْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ َمحَّادٌ َحدَّ
ِمْنهُ َحاَجَتهُ يـَْقِضىَ َحىتَّ َيَضْعهُ َفالَ يَِدهِ َعَلىَواِإلنَاءُ النَِّداءَ َأَحدُُكمُ مسَِعَ ِإَذا«-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ قَالَ 
«.

2. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Muks\iri>n min al-S{ah}a>bah

bab Musnad Abu> Hurairah.

ثـََنا-9474 ثـََنا،َغسَّانُ َحدَّ ،ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ ،َسَلَمةَ َأِيب َعنْ ،َعْمرٍوْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ ،َسَلَمةَ ْبنُ َمحَّادُ َحدَّ
َأَحدُُكمُ مسَِعَ ِإَذا: قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،احلََْسنِ َعنِ ،يُوُنسَ َوَعنْ ،َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ 

.ِمْنهُ يـَْقِضيَ َحىتَّ يََدْعهُ َفالَ ،يَِدهِ َعَلىَواِإلِ◌نَاءُ ،اَألَذانَ 
ثـََنا-10629 ثـََنا،َرْوحٌ َحدَّ النَِّيبِّ َعنِ ،ُهَريـْرَةَ َأِيب َعنْ ،َسَلَمةَ َأِيب َعنْ ،َعْمرٍوْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ ،َمحَّادٌ َحدَّ

.ِمْنهُ َحاَجَتهُ يـَْقِضيَ َحىتَّ َيَضْعهُ َفالَ ،يَِدهِ َعَلىَواِإلِ◌نَاءُ النَِّداءَ َأَحدُُكمُ مسَِعَ ِإَذا: قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى
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3. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 187.

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،اَألْهَوازِيُّ ِإْسَحاقَ ْبنُ َأْمحَدُ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،عباَدةَ ْبنُ َرْوحُ َحدَّ َعْمرٍوْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ ،َمحَّادٌ َحدَّ
َفالَ يَِدهِ َعَلىَواِإلنَاءُ النَِّداءَ َأَحدُُكمُ مسَِعَ ِإَذا: قَالَ أَنَّهُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ،ُهَريـَْرةَ َأِيب َعنْ ،َسَلَمةَ َأِيب َعنْ ،

.ِمْنهُ َحاَجَتهُ يـَْقِضيَ َحىتَّ َيَضُعهُ 
Hadis no. 23

1. Hadis riwayat al-Bukha>ri> kitab al-H{aid } bab Muba>syarah al-H{a>id}, no. bab

4

ثـََنا-291 َعْبدِ َعنْ الشَّْيَباِينُّ ُهوَ ِإْسَحاقَ أَبُوَأْخبَـَرنَاقَالَ ُمْسِهرٍ ْبنُ َعِليُّ َأْخبَـرَنَاقَالَ َخِليلٍ ْبنُ ِإْمسَاِعيلُ َحدَّ
أَنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ فََأرَادَ َحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكاَنتْ قَاَلتْ َعاِئَشةَ نْ عَ أَبِيهِ َعنْ اْألَْسَودِ ْبنِ الرَّْمحَنِ 

َميِْلكُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ َكانَ َكَماِإْربَهُ َميِْلكُ َوأَيُُّكمْ قَاَلتْ يـَُباِشُرَهاُمثَّ َحْيَضِتَهافـَْورِ ِيف تـَتَّزِرَ أَنْ أََمَرَهايـَُباِشَرَها
ِإْربَهُ 

ثـََنا-292 ثـََناقَالَ النـُّْعَمانِ أَبُوَحدَّ ثـََناقَالَ اْلَواِحدِ َعْبدُ َحدَّ ثـََناقَالَ الشَّْيَباِينُّ َحدَّ قَالَ َشدَّادٍ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
َحاِئضٌ َوِهيَ فَاتـََّزَرتْ أََمَرَهاِنَسائِهِ ِمنْ اْمرَأَةً يـَُباِشرَ أَنْ أَرَادَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ تـَُقولُ َمْيُمونَةَ مسَِْعتُ 

2. Hadis riwayat Muslim kitab al-H{aid} bab Muba>syarah al-H{a>id} Fauq al-

Iza>r, no. bab 1

ثـََنا- 705 اآلَخرَانِ َوقَالَ َأْخبَـَرنَاِإْسَحاقُ قَالَ ِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ َوِإْسَحاقُ َحْربٍ ْبنُ َوُزَهيـْرُ َشْيَبةَ َأِىب ْبنُ ْكرِ بَ أَبُوَحدَّ
ثـََنا - اللَّهِ َرُسولُ أََمَرَهاَحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكانَ قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ اَألْسَودِ َعنِ إِبـْرَاِهيمَ َعنْ َمْنُصورٍ َعنْ َجرِيرٌ َحدَّ
.يـَُباِشُرَهاُمثَّ بِِإزَارٍ فـََتْأتَزِرُ -وسلمعليهاهللاصلى

ثـََنا- 706 ثـََناَشْيَبةَ َأِىب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَوَحدَّ ُحْجرٍ ْبنُ َعِلىُّ َوَحدََّثِىن حالشَّْيَباِىنِّ َعنِ ُمْسِهرٍ ْبنُ َعِلىُّ َحدَّ
َعاِئَشةَ َعنْ أَبِيهِ َعنْ اَألْسَودِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ِإْسَحاقَ أَبُوَأْخبَـَرنَاُمْسِهرٍ ْبنُ َعِلىُّ َأْخبَـَرنَا- َلهُ َواللَّْفظُ -السَّْعِدىُّ 

. يـَُباِشُرَهاُمثَّ َحْيَضِتَهارِ فـَوْ ِىف تَْأَتزِرَ أَنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ أََمَرَهاَحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكانَ قَاَلتْ 
.ِإْربَهُ َميِْلكُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َكانَ َكَماِإْربَهُ َميِْلكُ َوأَيُُّكمْ قَاَلتْ 

3. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-Taha>rah bab al-Rajul Yus}i>b minha> ma>

Du>na al-Jima>‘, no. bab 108.

ثـََناحَ -268 ثـََناِإبـْرَاِهيمَ ْبنُ ُمْسِلمُ دَّ َكانَ قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ اَألْسَودِ َعنِ إِبـْرَاِهيمَ َعنْ َمْنُصورٍ َعنْ ُشْعَبةُ َحدَّ
.يـَُباِشُرَهاَمرَّةً َوقَالَ اَزْوُجهَ ُيَضاِجُعَهاُمثَّ تـَتَّزِرَ أَنْ َحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَايَْأُمرُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ 

ثـََنا-273 ثـََناَشْيَبةَ َأِىب ْبنُ ُعْثَمانُ َحدَّ َعنْ أَبِيهِ َعنْ اَألْسَودِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ الشَّْيَباِىنِّ َعنِ َجرِيرٌ َحدَّ
يـَُباِشرُنَاُمثَّ نـَتَّزِرَ أَنْ َحْيِضَنافـَْوحِ ِىف يَْأُمرُنَا-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َكانَ قَاَلتْ -عنهااهللارضى- َعاِئَشةَ 
.ِإْربَهُ َميِْلكُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َكانَ َكَماِإْربَهُ َميِْلكُ َوأَيُُّكمْ 

Kitab al-Nika>h} bab Itya>n al-H{a>id} wa Muba>syaratuha>, no. bab 47.
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ثـََنا-2169 ثـََناقَاالَ َوُمَسدَّدٌ اْلَعَالءِ ْبنُ مَّدُ حمَُ َحدَّ َخالَِتهِ َعنْ َشدَّادٍ ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ الشَّْيَباِىنِّ َعنِ َحْفصٌ َحدَّ
أََمَرَهاَحاِئضٌ َوِهىَ َسائِهِ نِ ِمنْ اْمرَأَةً يـَُباِشرَ َأنْ أَرَادَ ِإَذاَكانَ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ أَنَّ اْحلَاِرثِ بِْنتِ َمْيُمونَةَ 

.يـَُباِشُرَهاُمثَّ تـَتَّزِرَ َأنْ 
4. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-T{aha>rah bab Mubasyarah al-H{aid}, no.

bab 180.

ثـََناقَالَ قـُتَـْيَبةُ َأْخبَـرَنَا-287 قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ َرْحِبيلَ شُ ْبنِ َعْمرِوَعنْ ِإْسَحاقَ َأِىب َعنْ اَألْحَوصِ أَبُوَحدَّ
.يـَُباِشُرَهاُمثَّ ِإزَاَرَهاَتُشدَّ أَنْ َحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَايَْأُمرُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ َكانَ 

قَاَلتْ َعاِئَشةَ َعنْ اَألْسَودِ َعنِ إِبـْرَاِهيمَ َعنْ َمْنُصورٍ َعنْ َجرِيرٌ أَنـَْبأَنَاقَالَ إِبـْرَاِهيمَ ْبنُ ِإْسَحاقُ َأْخبَـرَنَا-288
.يـَُباِشُرَهاُمثَّ تـَتَّزِرَ َأنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ أََمَرَهاَحاَضتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكاَنتْ 

5. Hadis riwayat Ibn Ma>jah kitab al-T{aha>rah bab Ma> li al-Rajul min

Imra’atih Iz\a> ka>nat H{a>id}, no. bab 121

ثـََنا- 635 ثـََنا،اجلَْرَّاحِ ْبنُ اهللاِ َعْبدُ َحدَّ ثـََنا) ح(اْلَكرِميِ َعْبدِ َعنْ ،اَألْحَوصِ أَبُوَحدَّ ْبنُ َحيَْىي َسَلَمةَ أَبُوَوَحدَّ
ثـََنا،َخَلفٍ  ثـََنا) ح(ِإْسَحاقَ ْبنِ ُحمَمَّدِ َعنْ ،اَألْعَلىَعْبدُ َحدَّ ثـََنا،َشْيَبةَ َأِيب ْبنُ َبْكرِ بُوأَ َوَحدَّ َعنِ ،ُمْسِهرٍ ْبنُ َعِليُّ َحدَّ

يًعا؛الشَّْيَباِينِّ  ،َحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكاَنتْ : قَاَلتْ ،َعاِئَشةَ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،اَألْسَودِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ مجَِ
َصلَّىاهللاِ َرُسولُ كانَ َكَما, ِإْربَهُ َميِْلكُ وأيُّكمْ ،يـَُباِشُرَهاُمثَّ ،َحْيَضِتَهافـَْورِ ِيف تَْأَتزِرَ أَنْ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبُّ أََمَرَها
.؟ِإْربَهُ َميِْلكُ َوسلَّمَ علْيهِ اللَّهُ 

ثـََنا- 636 ثـََنا،َشْيَبةَ َأِيب ْبنُ َبْكرِ أَبُوَحدَّ َعاِئَشةَ َعنْ ،اَألْسَودِ َعنِ ،إِبـْرَاِهيمَ َعنْ ،َمْنُصورٍ َعنْ ،يرٌ َجرِ َحدَّ
.يـَُباِشُرَهاُمثَّ ،بِِإزَارٍ تَْأتَزِرَ أَنْ وَسلَّمَ َعلْيهِ اهللاَصلَّىالنَِّيبُّ أََمَرَها،َحاَضتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكاَنتْ : قَاَلتْ ،

6. Hadis riwayat al-Da>rimi> kitab al-T{aha>rah bab Muba>syarah al-H{a>id}, no.

bab 107.

ثـََنا،الزَّْهرَاِينُّ ُعَمرَ ْبنُ ِبْشرُ َأْخبَـرَنَا-1047 َعْمرِوَمْيَسرَةَ َأِيب َعنْ , ِإْسَحاقَ أَبُوَحدَّثـََنا،اَألْحَوصِ أَبُوَحدَّ
َحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَايَْأُمرُ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ انَ كَ : قَاَلتْ عنهااهللارضيَعاِئَشةَ َعنْ , ُشَرْحِبيلَ ْبنِ 
َهاَتُشدَّ َأنْ  .يـَُباِشُرَهاُمثَّ ،ِإزَاَرَهاَعَليـْ

صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال
7. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 222.

َثِين -4262 ثـََنا: قَالَ ،الشََّواِربِ َأِيب اْبنُ ِبهِ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،زِيَادٍ ْبنُ اْلَواِحدِ َعْبدُ َحدَّ الشَّْيَباِينُّ ُسَلْيَمانُ َحدَّ
َثِين ، ثـََنا: قَالَ ،السَّاِئبِ أَبُوَوَحدَّ ثـََنا: قَالَ ،َحْفصٌ َحدَّ ثـََنا: قَالَ ،الشَّْيَباِينُّ َحدَّ ،اْهلَادِ ْبنِ َشدَّادِ ْبنُ اللَّهِ دُ َعبْ َحدَّ

َحاِئضٌ َوِهيَ ِنَسائِهِ ِمنْ اْمرَأَةً يـَُباِشرَ أَنْ أَرَادَ ِإَذاَوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولُ َكانَ : تـَُقولُ ،َمْيُمونَةَ مسَِْعتُ : قَالَ 
.فَاتـََّزَرتْ أََمَرَها

َثِين -4264 ثـََنا: قَالَ ،وَِكيعٍ ْبنُ نُ ُسْفَياَحدَّ َعنْ ،اَألْسَودِ َعنِ ،ِإبـْرَاِهيمَ َعنْ ،َمْنُصورٍ َعنْ ،َجرِيرٌ َحدَّ
.يـَُباِشُرَهاُمثَّ بِِإزَارٍ فَاتـََّزَرتْ أََمَرَهاَحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكاَنتْ : قَاَلتْ ،َعاِئَشةَ 
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ثـََنا-4265 ثـََنا: قَالَ ،وَِكيعٍ ْبنُ ُسْفَيانُ َحدَّ ،اَألْسَودِ ْبنِ الرَّْمحَنِ َعْبدِ َعنْ ،الشَّْيَباِينِّ َعنِ ،اْلُمَحاِرِيبُّ َحدَّ
.يـَُباِشُرَهاُمثَّ تَْأتَزِرَ أَنْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبُّ أََمَرَهاَحاِئًضاَكاَنتْ ِإَذاِإْحَدانَاَكاَنتْ : قَاَلتْ ،َعاِئَشةَ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ 

Hadis no. 24

1. Hadis riwayat al-Bukha>ri> kitab al-T{ala>q bab Ma> Tuh}iddu al-Mutawaffa>

‘anha> Jauzuha> Arba‘at Asyhur wa ‘Asyra>, no. bab 46, bab al-Kuh}l li al-

H{a>ddah, no. bab 47, bab Ma> Talbas al-H{a>ddah S|iya>b al-‘As}b, no. 49 dan

bab Wa al-Laz\i>na Yutawaffauna minkum wa Yaz\aru>na Azwa>j, no. 50.

ثـََنا-5334 َحْزمٍ ْبنِ َعْمرِوْبنِ ُحمَمَّدِ ْبنِ َبْكرِ َأِىب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َماِلكٌ َأْخبَـرَنَايُوُسفَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
َزْوجِ َحِبيَبةَ أُمِّ َعَلىَدَخْلتُ زَيـَْنبُ قَاَلتْ الثَّالَثَةَ اَألَحاِديثَ َهِذهِ َأْخبَـرَْتهُ أَنـََّهاَسَلَمةَ َأِىب ابـَْنةِ َزيـَْنبَ َعنْ نَاِفعٍ ْبنِ ُمحَْيدِ َعنْ 
أَوْ َخُلوقٌ ُصْفَرةٌ ِفيهِ ِبِطيبٍ َبةَ َحِبيأُمُّ َفَدَعتْ ،َحْربٍ ْبنُ ُسْفَيانَ أَبُوأَبُوَهاتـُُوىفَِّ ِحنيَ - وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ 
رُهُ  َهاَمسَّتْ ُمثَّ ،َجارِيَةً ِمْنهُ َفَدَهَنتْ َغيـْ رَ ،َحاَجةٍ ِمنْ بِالطِّيبِ ِىل َماَواللَّهِ قَاَلتْ ُمثَّ ،ِبَعارَِضيـْ - اللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ َأىنِّ َغيـْ
َعَلىِإالَّ ،لََيالٍ َثَالثِ فـَْوقَ َميِّتٍ َعَلىحتُِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ْمرَأَةٍ الِ حيَِلُّ الَ «يـَُقولُ -وسلمعليهاهللاصلى
»َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوجٍ 

ُمثَّ ،ِمْنهُ َفَمسَّتْ ِطيبٍ بِ َفَدَعتْ ،َأُخوَهاتـُُوىفَِّ ِحنيَ َجْحشٍ ابـَْنةِ زَيـَْنبَ َعَلىَفَدَخْلتُ زَيـَْنبُ قَاَلتْ -5335
الَ «اْلِمْنَربِ َعَلىيـَُقولُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ َأىنِّ َغيـْرَ َحاَجةٍ ِمنْ بِالطِّيبِ ِىل َماَواللَّهِ أََماقَاَلتْ 
»َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوجٍ َعَلىِإالَّ لََيالٍ َثَالثِ فـَْوقَ َميِّتٍ ىَعلَ حتُِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمَرأَةٍ حيَِلُّ 

الَ «قَالَ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبَّ أَنَّ َحِبيَبةَ أُمِّ َعنْ ُحتَدِّثُ َسَلَمةَ أُمِّ ابـَْنةَ َزيـَْنبَ َومسَِْعتُ -5339
»َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوِجَهاَعَلىِإالَّ ،أَيَّامٍ َثالَثَةِ فـَْوقَ حتُِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ نُ تـُْؤمِ ُمْسِلَمةٍ ِالْمَرأَةٍ حيَِلُّ 

ثـََنا-5342 ثـََنادَُكْنيٍ ْبنُ اْلَفْضلُ َحدَّ قَاَلتْ ةَ َعِطيَّ أُمِّ َعنْ َحْفَصةَ َعنْ ِهَشامٍ َعنْ َحْربٍ ْبنُ السََّالمِ َعْبدُ َحدَّ
،َزْوجٍ َعَلىِإالَّ ،َثَالثٍ فـَْوقَ حتُِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمرَأَةٍ حيَِلُّ الَ «-وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبُّ قَالَ 

.»َعْصبٍ ثـَْوبَ ِإالَّ َمْصُبوًغاثـَْوبًاتـَْلَبسُ َوالَ َتْكَتِحلُ الَ فَِإنـََّها
ثـََنا-5345 ْبنُ ُمحَْيدُ َحدََّثِىن َحْزمٍ ْبنِ َعْمرِوْبنِ َبْكرِ َأِىب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ ُسْفَيانَ َعنْ َكِثريٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ

َهاَفَمَسَحتْ ،ِبِطيبٍ َدَعتْ أَبِيَهانَِعىُّ َجاَءَهاَلمَّاُسْفَيانَ َأِىب ابـَْنةِ َحِبيَبةَ أُمِّ َعنْ َسَلَمةَ أُمِّ ابـَْنةِ زَيـَْنبَ َعنْ نَاِفعٍ  ِذرَاَعيـْ
بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمَرأَةٍ حيَِلُّ الَ «يـَُقولُ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبَّ مسَِْعتُ َأىنِّ َلْوالَ . َحاَجةٍ ِمنْ بِالطِّيبِ ِىل َماَوقَاَلتْ 
»َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوجٍ َعَلىِإالَّ ،--َثَالثٍ فـَْوقَ َميِّتٍ َعَلىحتُِدُّ --اآلِخرِ َواْليَـْومِ 

2. Hadis riwayat al-Tirmi>z\i> kitab al-T{ala>q bab Fi> ‘Iddah al-Mutawaffa> ‘anha>

Jauzuha>, no. bab 18.

ثـََنا-1235 ثـََنااألَْنَصارِىُّ َحدَّ ُحمَمَّدِ ْبنِ َبْكرِ َأِىب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ أََنسٍ ْبنُ َماِلكُ أَنـَْبأَنَاِعيَسىْبنُ َمْعنُ َحدَّ
َِذهِ َأْخبَـرَْتهُ أَنـََّهاَسَلَمةَ َأِىب بِْنتِ َزيـَْنبَ َعنْ نَاِفعٍ ْبنِ ُمحَْيدِ َعنْ َحْزمٍ ْبنِ َعْمرِوْبنِ  َزيـَْنبُ قَاَلتْ قَالَ الثَّالَثَةِ اَألَحاِديثِ ِ

ُصْفرَةُ ِفيهِ ِبِطيبٍ َفَدَعتْ َحْربٍ ْبنُ ُسْفَيانَ أَبُوأَبُوَهاتـُُوىفَِّ ِحنيَ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َزْوجِ ةَ َحِبيبَ أُمِّ َعَلىَدَخْلتُ 
َهاَمسَّتْ ُمثَّ َجارِيَةً بِهِ َفَدَهَنتْ َغيـْرُهُ أَوْ َخُلوقٍ  اللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ َأىنِّ َغيـْرَ ةٍ َحاجَ ِمنْ بِالطِّيبِ ِىل َماَواللَّهِ قَاَلتْ ُمثَّ بَِعارَِضيـْ
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َعَلىِإالَّ أَيَّامٍ َثالَثَةِ فـَْوقَ َميِّتٍ َعَلىحتُِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمرَأَةٍ حيَِلُّ الَ «يـَُقولُ -وسلمعليهاهللاصلى-
.»َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوجٍ 

ُمثَّ ِمْنهُ َفَمسَّتْ ِبِطيبٍ َفَدَعتْ َأُخوَهاتـُُوىفَِّ ِحنيَ َجْحشٍ بِْنتِ َزيـَْنبَ َعَلىَفَدَخْلتُ َزيـَْنبُ قَاَلتْ -1236
تـُْؤِمنُ أَةٍ ِالْمرَ حيَِلُّ الَ «يـَُقولُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ َأىنِّ َغيـْرَ َحاَجةٍ ِمنْ الطِّيبِ ِىف ِىل َماَواللَّهِ قَاَلتْ 
.»َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوجٍ َعَلىِإالَّ لََيالٍ َثَالثِ فـَْوقَ َميِّتٍ َعَلىحتُِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ 

3. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-T{ala>q bab Ih}da>d al-Mutawaffa> ‘anha>

Jauzuha>, no. bab 43.

َسَلَمةَ َأِىب بِْنتِ َزيـَْنبَ َعنْ نَاِفعٍ ْبنِ ُمحَْيدِ َعنْ َبْكرٍ َأِىب ْبنِ اللَّهِ َعْبدِ َعنْ َماِلكٍ َعنْ اْلَقْعَنِىبُّ ثـََناَحدَّ -2301
َِذهِ َأْخبَـرَْتهُ أَنـََّها فِيهِ ِبِطيبٍ َفَدَعتْ ُسْفَيانَ أَبُوأَبُوَهاتـُُوىفَِّ ِحنيَ َحِبيَبةَ أُمِّ َعَلىَدَخْلتُ َزيـَْنبُ قَاَلتْ الثَّالَثَةِ اَألَحاِديثِ ِ

رُهُ أَوْ َخُلوقٌ ُصْفرَةٌ  َهاَمسَّتْ ُمثَّ َجارِيَةً ِمْنهُ َفَدَهَنتْ َغيـْ مسَِْعتُ َأىنِّ َغيـْرَ َحاَجةٍ ِمنْ بِالطِّيبِ ِىل َماَواللَّهِ قَاَلتْ ُمثَّ بَِعارَِضيـْ
لََيالٍ َثَالثِ فـَْوقَ َميِّتٍ َعَلىحتُِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمرَأَةٍ حيَِلُّ الَ «ولُ يـَقُ - وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ 

ِبِطيبٍ َدَعتْ فَ َأُخوَهاتـُُوىفَِّ ِحنيَ َجْحشٍ بِْنتِ َزيـَْنبَ َعَلىَوَدَخْلتُ َزيـَْنبُ قَاَلتْ . »َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوجٍ َعَلىِإالَّ 
رَ َحاَجةٍ ِمنْ بِالطِّيبِ ِىل َماَواللَّهِ قَاَلتْ ُمثَّ ِمْنهُ َفَمسَّتْ  َعَلىَوُهوَ يـَُقولُ - وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ مسَِْعتُ َأىنِّ َغيـْ
. »َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َزْوجٍ َعَلىِإالَّ لََيالٍ َثَالثِ فـَْوقَ َميِّتٍ َعَلىدَّ حتُِ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمَرأَةٍ حيَِلُّ الَ «اْلِمْنَربِ 
ِإنَّ اللَّهِ َرُسولَ يَافـََقاَلتْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل اْمرَأَةٌ َجاَءتِ تـَُقولُ َسَلَمةَ أُمَّ أُمِّىَومسَِْعتُ َزيـَْنبُ قَاَلتْ 
َهاتـُُوىفَِّ ابـَْنِىت  نَـَهااْشَتَكتْ َوَقدِ َزْوُجَهاَعنـْ أَوْ َمرَّتـَْنيِ . »الَ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ أَفـََنْكُحُلَهاَعيـْ
َا«-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ قَالَ ُمثَّ . »الَ «يـَُقولُ َذِلكَ ُكلُّ َثالَثًا َكاَنتْ َوَقدْ َوَعْشرٌ َأْشُهرٍ ةُ أَْربـَعَ ِهىَ ِإمنَّ

فـََقاَلتْ احلَْْولِ رَْأسِ َعَلىبِاْلبَـْعرَةِ تـَْرِمىَوَمالِزَيـَْنبَ فـَُقْلتُ ُمحَْيدٌ قَالَ . »احلَْْولِ رَْأسِ َعَلىبِاْلبَـْعَرةِ تـَْرِمىاْجلَاِهِليَّةِ ِىف ِإْحَداُكنَّ 
َهاتـُُوىفَِّ ِإَذااْلَمْرأَةُ َكاَنتِ َزيـَْنبُ  َاَشرَّ َولَِبَستْ ِحْفًشاَدَخَلتْ َزْوُجَهاَعنـْ َاَمتُرَّ َحىتَّ َشْيًئاَوالَ ِطيًباَمتَسَّ وَملَْ ثَِياِ ُمثَّ َسَنةٌ ِ
َافـَتَـْرِمىبـَْعَرةً فـَتُـْعَطىرُجُ ختَْ ُمثَّ َماتَ ِإالَّ ِبَشْىءٍ تـَْفَتضُّ فـََقلََّمابِهِ فـَتَـْفَتضُّ طَائِرٍ أَوْ َشاةٍ أَوْ ِمحَارٍ ِبَدابَّةٍ تـُْؤَتى تـُرَاِجعُ ُمثَّ ِ
.َصِغريٌ بـَْيتٌ احلِْْفشُ َداُودَ أَبُوقَالَ . َغْريِهِ أَوْ ِطيبٍ ِمنْ َشاَءتْ َمابـَْعدُ 

4. Hadis riwayat al-Da>rimi> kitab al-T{ala>q bab Fi> Ih}da>d al-Mar’ah ‘ala> al-

Jauz, no. bab 12 dan al-Nahy li al-Mar’ah ‘an al-Zi>nah fi> al-‘Iddah, no.

bab 13.

َعنِ ،َعاِئَشةَ َعنْ , ُعْرَوةَ َعنْ ،الزُّْهرِيِّ َعنِ ،َكِثريٍ ْبنُ ُسَلْيَمانُ أَنـَْبأَنَا،َكِثريٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـرَنَا-2283
َثالَثَةِ فـَْوقَ َأَحدٍ َعَلىحتَِدَّ َأنْ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ أَوْ ،اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ ْؤِمنُ تُـ ِالْمرَأَةٍ حيَِلُّ الَ : قَالَ وسلمعليهاهللاصلىالنَِّيبِّ 
.َزْوِجَهاَعَلىِإالَّ أَيَّامٍ 

صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال
ثـََنا،اْلَقاِسمِ ْبنُ َهاِشمُ َأْخبَـَرنَا-2284 َأِيب بِْنتَ زَيـَْنبَ مسَِْعتُ : قَالَ ،نَاِفعٍ نِ بْ ُمحَْيدِ َعنْ ،ُشْعَبةُ َحدَّ

يًماأَوْ ،َماتَ َهلَاَأًخاأَنَّ ُسْفَيانَ َأِيب بِْنتِ َحِبيَبةَ أُمِّ َعنْ ُحتَدِّثُ َسَلَمةَ  يََديـَْهاَمتَْسحُ َفَجَعَلتْ ُصْفَرةٍ ِإَىل فـََعِمَدتْ َهلَامحَِ
َا: َوقَاَلتْ  َثَالثٍ فـَْوقَ حتَِدَّ أَنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمَرأَةٍ حيَِلُّ الَ : قَالَ وسلمعليهاهللاصلىالنيبنَّ ألَ َهَذاأَفْـَعلُ ِإمنَّ

.َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ حتَِدُّ فَِإنـََّهاَزْوِجَهاَعَلىِإالَّ 
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صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال
ثـََنا،يُوُسفَ ْبنُ مَّدُ حمَُ َأْخبَـَرنَا-2286 أُمِّ نْ ,َ ِسريِينَ بِْنتِ َحْفَصةَ َعنْ , َحسَّانَ ْبنِ ِهَشامِ َعنْ ،زَائَِدةُ َحدَّ

َأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َعَلْيهِ دُّ حتَِ فَِإنـََّهاَزْوجٍ ِإالَّ َعَلىأَيَّامٍ َثالَثَةِ فـَْوقَ اْلَمْرأَةُ حتَِدُّ الَ : قَالَ وسلمعليهاهللاصلىالنَِّيبِّ َعنِ ،َعِطيَّةَ 
ِمنْ اْغَتَسَلتْ ِإَذاُطْهرَِهاأَْدىنَ ِيف ِإالَّ ِطيًباَمتَسُّ َوالَ ،َتْكَتِحلُ َوالَ ،َعْصبٍ ثـَْوبَ ِإالَّ َمْصُبوًغاثـَْوبًاتـَْلَبسُ الَ َوَعْشرًا

.َوأَْظَفارٍ ُكْستٍ ِمنْ نـُْبَذةً حمَِيِضَها
عليهمتفقحديثهذا: أسدسليمحسنيقال

5. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 234
ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،َبشَّارٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ ،نَاِفًعامسَِْعتُ : قَالَ ،َسِعيدٍ ْبنَ َحيَْىي مسَِْعتُ : قَالَ ،اْلَوهَّابِ َعْبدُ َحدَّ

اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َعنِ ُحتَدِّثُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىالنَِّيبِّ َزْوجَ ،ُعَمرَ ابـَْنةَ َحْفَصةَ مسََِعتْ أَنـََّها،ُعبَـْيدٍ َأِيب ابـَْنةِ َصِفيَّةَ َعنْ 
َأْشُهرٍ أَْربـََعةَ َعلَْيهِ حتُِدُّ فَِإنـََّهاَزْوجٍ َعَلىِإالَّ َثَالثٍ فـَْوقَ حتُِدَّ َأنْ اآلِخرِ َواْليَـْومِ بِاللَّهِ تـُْؤِمنُ ِالْمرَأَةٍ حيَِلُّ الَ : قَالَ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ 

.تـَزَّيَّنَ َوالَ ،َتْكَتِحلَ َوالَ ،َزْعَفرَانٍ َوالَ ،ِبَوْرسٍ َمْصُبوًغاثـَْوبًاتـَْلَبسَ َوالَ َتِطيبَ الَ أَنْ ِعْنَدنَاَواِإلْحَدادُ : َحيَْىي قَالَ .َوَعْشرًا
Hadis no. 25

1. Hadis riwayat Ma>lik kitab al-T{ala>q bab Maqa>m al-Mutawaffa> ‘anha>

Jauzuha> fi> Baitiha> h}atta> Tah}ill, no. bab 31.

َثِىن -1250 َكْعبِ بِْنتِ َزيـَْنبَ َعمَِّتهِ َعنْ ُعْجَرةَ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسِعيدِ َعنْ َماِلكٍ َعنْ َحيَْىي َحدَّ
- اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َجاَءتْ أَنـََّهاَأْخبَـرَتْـَها-اْخلُْدرِىِّ َسِعيدٍ َأِىب ُأْختُ َوِهىَ -ِسَنانٍ ْبنِ َماِلكِ بِْنتَ اْلُفرَيـَْعةَ أَنَّ ُعْجرَةَ ْبنِ 

َكانُواِإَذاَحىتَّ أَبـَُقواَلهُ أَْعُبدٍ طََلبِ ِىف َخرَجَ َزْوَجَهافَِإنَّ ُخْدَرةَ َبِىن ِىف أَْهِلَهاِإَىل تـَْرِجعَ َأنْ َتْسأَلُهُ -وسلمعليهاهللاصلى
فَِإنَّ ُخْدَرةَ َبِىن ِىف أَْهِلىِإَىل أَْرِجعَ أَنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َفَسأَْلتُ قَاَلتْ . فـََقتَـُلوهُ حلََِقُهمْ اْلَقُدومِ ِبَطَرفِ 
فَاْنَصَرْفتُ قَاَلتْ . »نـََعمْ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ قَاَلتْ . نـََفَقةَ َوالَ َميِْلُكهُ َمْسَكنٍ ِىف يـَتـْرُْكِىن ملَْ َزْوِجى
. »قـُْلتِ َكْيفَ «فـََقالَ َلهُ فـَُنوِديتُ ِىب أََمرَ أَوْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ نَاَداِىن احلُْْجَرةِ ِىف ُكْنتُ ِإَذاَحىتَّ 

ُلغَ َحىتَّ بـَْيِتكِ ِىف اْمُكِثى«فـََقالَ َزْوِجىَشْأنِ ِمنْ َلهُ ذََكْرتُ الَِّىت اْلِقصَّةَ َعَلْيهِ فـََردَّْدتُ  قَاَلتْ . »َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ
فَاتـَّبَـَعهُ َفَأْخبَـْرتُهُ َذِلكَ َعنْ َفَسأََلِىن ِإَىلَّ أَْرَسلَ فَّانَ عَ ْبنُ ُعْثَمانُ َكانَ فـََلمَّا-قَاَلتْ -َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ ِفيهِ فَاْعَتَدْدتُ 

.بِهِ َوَقَضى
2. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Nisa> bab H{adi>s\ Furai‘ah

binti Ma>lik.

ثـََنا-27087 بِْنتِ فـُرَيـَْعةَ َعنْ َكْعٍب،بِْنتُ زَيـَْنبُ ثـَْتِين َحدَّ : قَالَ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ َسِعيٍد،ْبنُ َحيَْىي َحدَّ
ُدورِ ِمنْ َشاِسَعةٍ َدارٍ ِيف َوأَنَانـَْعُيهُ فَأَتَاِين فـََقتَـُلوُه،اْلَقُدومِ ِبَطَرفِ فََأْدرََكُهمْ َلهُ أَْعَالجٍ طََلبِ ِيف َزْوِجيَخرَجَ : قَاَلتْ َماِلكٍ 
أَْهِلي،ُدورِ ِمنْ َشاِسَعةٍ َدارٍ ِيف أَتَاِين َزْوِجينـَْعيَ ِإنَّ : فـَُقْلتُ َلُه،َذِلكَ َفذََكْرتُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاِ ىَصلَّ النَِّيبَّ فَأَتـَْيتُ أَْهِلي،

َشْأِين،بـَْعضِ ِيف ِيب أَْرَفقَ َلَكانَ َوَأْخَواِيل أَْهِليِإَىل َحتَوَّْلتُ فـََلوْ َلُه،اْلَمْسَكنُ َولَْيسَ ِلَورَثَِتِه،َمالَ َوَال نـََفَقًة،ِيل يَدَعْ وَملَْ 
ِيف اْمُكِثي: " فَقالَ -َفُدِعيتُ ِيب أََمرَ أَوْ -َدَعاِين -احلُْْجَرةِ ِإَىل أَوْ -اْلَمْسِجدِ ِإَىل َخَرْجتُ فـََلمَّا،"َحتَوَِّيل : " قَالَ 
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ُلغَ َحىتَّ َزْوِجكِ نـَْعيُ ِفيهِ أَتَاكِ الَِّذيبـَْيِتكِ  َفَأْرَسلَ : قَاَلتْ َوَعْشرًا،َأْشُهرٍ أَْربـََعةَ ِفيهِ فَاْعَتَدْدتُ : قَاَلتْ ،"َأَجَلهُ ْلِكَتابُ ايـَبـْ
بِِه،فََأَخذَ َفَأْخبَـْرتُهُ ُعْثَمانُ ِإَيلَّ 

ثـََنا- 27363 ثـََنا: قَالَ اْلُمَفضَِّل،ْبنُ ِبْشرُ َحدَّ َعنْ اْألَْنَصارِيُّ،رَةَ ُعجْ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنُ َسْعدُ َحدَّ
َهااْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب ُأْختَ ِسَناٍن،ْبنِ َماِلكِ بِْنتَ فـَُريـَْعةَ أَنَّ َكْعٍب،بِْنتِ زَيـَْنبَ َعمَِّتهِ  ثـَتـْ طََلبِ ِيف َخرَجَ َزْوَجَهاأَنَّ : َحدَّ

َفَكرَِهتِ أَْهِلَها،َدارِ َعنْ َشاِسَعةٍ اْألَْنَصارِ ُدورِ ِمنْ َدارٍ ِيف َوِهيَ نـَْعُيهُ تَاَهافَأَ فـََقتَـُلوُه،اْلَقُدومِ ِبَطَرفِ َفَأْدرََكُهمْ َلهْ أَْعَالجٍ 
ْنَصارِ اْألَ ُدورِ ِمنْ َدارٍ ِيف َوأَنَاَزْوِجينـَْعيُ أَتَاِين اِهللا،َرُسولَ يَا: فـََقاَلتْ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اهللاُ َصلَّىالنَِّيبَّ فَأََتتِ ِفيَها،اْلِعدَّةَ 

َاأَْهِلي،ُدورِ َعنْ َشاِسَعةٍ  َفقُ نـََفَقةٍ ِيف يـَتـْرُْكِين وَملَْ َميِْلُكُه،َال َمْسَكنٍ ِيف تـَرََكِين ِإمنَّ ،يـُنـْ أَنْ رَأَْيتَ فَِإنْ َماًال،ِمْنهُ أَِرثْ وَملَْ َعَليَّ
يًعا،أََمرُنَافـََيُكونَ َوأَِهِليبِِإْخَوِيت َأحلَْقَ  ِإَذاَحىتَّ ِبَذِلَك،َمْسُروَرةً َفَخَرْجتُ بَِأْهِليَأحلَْقَ أَنْ ِيل فََأِذنَ ِإَيلَّ،َأَحبُّ هُ فَِإنَّ مجَِ

: " فـََقالَ َعَلْيهِ َفَأَعْدتُ ،"َزَعْمِت؟َكْيفَ : " ِيل فـََقالَ -َفُدِعيتُ ِيب أََمرَ أَوْ -َدَعاِين اْلَمْسِجدِ أَوِ - احلُْْجَرةِ ِيف ُكْنتُ 
ُلغَ َحىتَّ نـَْعُيهُ ِفيهِ َجاَءكِ الَِّذيَزْوِجكِ َمْسَكنِ ِيف ِثياْمكُ  َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ فَاْعَتَدْدُت ِفيهِ : قَاَلتْ ،"َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ

3. Hadis riwayat al-Nasa>’i> kitab al-T{ala>q bab Maqa>m al-Mutawaffa> ‘anha>

Jauzuha> fi> Baitiha> h}atta> Tah}ill no. bab 60 dan bab ‘Iddah al-Mutawaffa>

‘anha> Jauzuha> min Yaum Ya’ti>ha> al-Khabar, no. bab 62.

ثـََناقَالَ اْلَعَالءِ ْبنُ ُحمَمَّدُ َأْخبَـَرنَا- 3541 نِ بْ َوُحمَمَّدِ َسِعيدٍ ْبنِ َوَحيَْىي ُجَرْيجٍ َواْبنِ ُشْعَبةَ َعنْ ِإْدرِيسَ اْبنُ َحدَّ
فـََقتَـُلوهُ أَْعَالجٍ طََلبِ ِىف َخرَجَ َزْوَجَهاأَنَّ َماِلكٍ بِْنتِ اْلَفارَِعةِ َعنِ َكْعبٍ بِْنتِ َزيـَْنبَ َعنْ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ ِإْسَحاقَ 

لَهُ َفذََكُروا-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َأُخوَهاَوَمَعَهاَفَجاَءتْ قَاِصَيةٍ َدارٍ ِىف وََكاَنتْ ُجرَْيجٍ َواْبنُ ُشْعَبةُ قَالَ -
.»َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـُْلغَ َحىتَّ بـَْيِتكِ ِىف اْجِلِسى«فـََقالَ َدَعاَهاَرَجَعتْ ِإَذاَحىتَّ َهلَافـََرخَّصَ 

ثـََناقَالَ قـُتَـْيَبةُ َأْخبَـَرنَا- 3542 ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ ُحمَمَّدٍ ْبنِ يَزِيدَ َعنْ يبٍ َحبِ َأِىب ْبنِ يَزِيدَ َعنْ اللَّْيثُ َحدَّ
ِلَرُسولِ َذِلكَ َفذََكَرتْ فـََقتَـُلوهُ َلهُ لِيَـْعَمُلواُعُلوًجاَتَكاَرىَزْوَجَهاأَنَّ َماِلكٍ بِْنتِ اْلُفرَيـَْعةِ َعنِ َكْعبٍ بِْنتِ زَيـَْنبَ َعمَِّتهِ َعنْ 
َوأَقُومُ َويـََتاَماىَ أَْهِلىِإَىل أَفَأَنـَْتِقلُ رِْزقٌ ِمْنهُ َعَلىَّ َجيْرِىَوالَ َلهُ َمْسَكنٍ ِىف َلْستُ ِإىنِّ اَلتْ َوقَ - وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ 

.»بَـرُ اخلَْ بـََلَغكِ َحْيثُ اْعَتدِّى«قَالَ قـَْوَهلَاَعَلْيهِ فََأَعاَدتْ . »قـُْلتِ َكْيفَ «قَالَ ُمثَّ . »افْـَعِلى«قَالَ َعَلْيِهمْ 
ثـََناقَالَ قـُتَـْيَبةُ َأْخبَـرَنَا-3543 ِىف َخرَجَ َزْوَجَهاأَنَّ فـَُريـَْعةَ َعنْ زَيـَْنبَ َعنْ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ َمحَّادٌ َحدَّ

أَْهِلىِإَىل النـُّْقَلةَ َلهُ َفذََكْرتُ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبَّ فَأَتـَْيتُ -قَاَلتْ -اْلَقدُّومِ ِبَطَرفِ فـَُقِتلَ َلهُ أَْعَالجٍ طََلبِ 
ُلغَ َحىتَّ أَْهِلكِ ِىف اْمُكِثى«فـََقالَ نَاَداِىن أَقْـبَـْلتُ فـََلمَّاِىل فـََرخَّصَ -قَاَلتْ -َحاِهلَاِمنْ َحاالً لَهُ َوذََكَرتْ  َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ

«.
صحيح: األلباينالشيخقال

ثـََناقَالَ َمْنُصورٍ ْبنُ َحقُ ِإسْ َأْخبَـرَنَا-3532 َحدَّثـَْتِين قَالَ ِإْسَحقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ ُسْفَيانَ َعنْ الرَّْمحَنِ َعْبدُ َحدَّ
ثـَْتِين قَاَلتْ َكْعبٍ بِْنتُ َزيـَْنبُ  النَِّيبَّ فَأَتـَْيتُ مِ بِاْلَقُدو َزْوِجيقَاَلْت تـُُويفَِّ اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب ُأْختُ َماِلكٍ بِْنتُ فـَُريـَْعةُ َحدَّ
َحىتَّ َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ بـَْيِتكِ ِيف اْمُكِثيفـََقالَ َدَعاَهاُمثَّ َهلَافََأِذنَ َشاِسَعةٌ َداَرنَاِإنَّ َلهُ َفذََكْرتُ َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّى
ُلغَ  َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ

صحيح: األلباينالشيخقال
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4. Hadis riwayat al-Da>rimi> kitab al-T{ala>q bab Khuru>j al-Mutawaffa> ‘anha>

Jauzuha>, no. bab 14.
ثـََنا،اْلَمِجيدِ َعْبدِ ْبنُ اهللاِ ُعبَـْيدُ َأْخبَـرَنَا-2287 َعنْ ُعْجرَةَ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ ،َماِلكٌ َحدَّ

يَْأَذنَ أَنْ وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولَ َسأََلتْ أَنـََّهاَأْخبَـرَتْـَهاَماِلكٍ بِْنتَ اْلُفرَيـَْعةَ َأنَّ ُعْجَرةَ ْبنِ َكْعبِ تِ بِنْ زَيـَْنبَ َعمَِّتهِ 
فـََقالَ قـَتَـُلوهُ اْلَقُدومِ ِبَطَرفِ َكانَ ِإَذاَحىتَّ َفَأْدرََكُهمْ أَبـَُقوالَهُ أَْعُبدٍ طََلبِ ِيف َخرَجَ َقدْ َزْوَجهافَِإنَّ أَْهِلَهاِإَىل تـَْرِجعَ أَنْ َهلَا

ُلغَ َحىتَّ بـَْيِتكِ ِيف اْمُكِثي: وسلمعليهاهللاصلىاهللاِ َرُسولُ  َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ
أَْربـََعةَ ِفيهِ فَاْعَتدَّتْ َأَجَلهُ ِكَتابُ الْ يـَبـُْلغَ َحىتَّ اْمُكِثي: فـََقالَ نـََفَقةٍ َوالَ ،أَْمِلُكهُ بـَْيتٍ ِيف يََدْعِين ملَْ إِنَّهُ : فـَُقْلتُ 

.بِهِ َوَقَضىَذِلكَ فَاتـََّبعَ فََأْخبَـْرتُهُ َذِلكَ َعنْ َفَسأََلِين ِإَيلَّ أَْرَسلَ ُعْثَمانُ َكانَ فـََلمَّا: قَاَلتْ َوَعْشرًاَأْشُهرٍ 
صحيحإسناده: أسدسليمحسنيقال

5. Hadis riwayat Abu> Da>ud kitab al-T{ala>q bab Fi> al-Mutawaffa> ‘anha>

Tantaqil, no. bab 44.

ثـََنا-2302 َعنْ ُعْجرَةَ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ َماِلكٍ َعنْ اْلَقْعَنِىبُّ َمْسَلَمةَ ْبنُ اللَّهِ َعْبدُ َحدَّ
أَنـََّهاَأْخبَـَرتْـَها-اْخلُْدرِىِّ َسِعيدٍ َأِىب ُأْختُ َوِهىَ -ِسَنانٍ ْبنِ َماِلكِ بِْنتَ َعةَ اْلُفَريْـ َأنَّ ُعْجرَةَ ْبنِ َكْعبِ بِْنتِ َزيـَْنبَ َعمَِّتهِ 

أَْعُبدٍ طََلبِ ِىف َخرَجَ َزْوَجَهافَِإنَّ ُخْدَرةَ َبِىن ِىف أَْهِلَهاِإَىل تـَْرِجعَ أَنْ َتْسأَُلهُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولِ ِإَىل َجاَءتْ 
فَِإىنِّ أَْهِلىِإَىل أَْرِجعَ أَنْ -وسلمعليهاهللاصلى- اللَّهِ َرُسولَ َفَسأَْلتُ فـََقتَـُلوهُ َحلَِقُهمْ اْلَقدُّومِ ِبطََرفِ َكانُواِإَذاَحىتَّ أَبـَُقواَلهُ 
َحىتَّ َفَخَرْجتُ قَاَلتْ . »نـََعمْ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ قَاَلتْ . نـََفَقةٍ َوالَ َميِْلُكهُ َمْسَكنٍ ِىف يـَتـْرُْكِىن ملَْ 
الَِّىت اْلِقصَّةَ َعَلْيهِ فـََرَدْدتُ . »قـُْلتِ َكْيفَ «فـََقالَ َلهُ َفُدِعيتُ ِىب أََمرَ أَوْ َدَعاِىن اْلَمْسِجدِ ِىف أَوْ احلُْْجرَةِ ِىف ُكْنتُ ِإَذا

ُلغَ َحىتَّ بـَْيِتكِ ِىف اْمُكِثى«لَ فـََقاقَاَلتْ َزْوِجىَشْأنِ ِمنْ ذََكْرتُ  َأْشُهرٍ أَْربـََعةَ ِفيهِ فَاْعَتَدْدتُ قَاَلتْ . »َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ
.بِهِ َوَقَضىفَاتـَّبَـَعهُ َفَأْخبَـْرتُهُ َذِلكَ َعنْ َفَسأََلِىن ِإَىلَّ أَْرَسلَ َعفَّانَ ْبنُ ُعْثَمانُ َكانَ فـََلمَّاقَاَلتْ . َوَعْشرًا

6. Hadis riwayat al-Tirmi>z\i> kitab al-T{ala>q bab Aina Ta’taddu al-Mutawaffa>

‘anha> Jauzuha>, no. bab 23

ثـََنا-1204 َعمَِّتهِ َعنْ ُعْجَرةَ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ َماِلكٌ أَنـَْبأَنَاَمْعنٌ أَنـَْبأَنَااألَْنَصارِىُّ َحدَّ
َرُسولَ َجاَءتْ أَنـََّهاَأْخبَـَرتْـَهااْخلُْدرِىِّ َسِعيدٍ َأِىب أُْختُ َوِهىَ ِسَنانٍ ْبنِ َماِلكِ بِْنتَ اْلُفَريـَْعةَ أَنَّ ُعْجَرةَ ْبنِ َكْعبِ تِ بِنْ َزيـَْنبَ 

ِإَذاَحىتَّ أَبـَُقواَلهُ أَْعُبدٍ طََلبِ ِىف َخرَجَ َهاَزْوجَ َوأَنَّ ُخْدَرةَ َبِىن ِىف أَْهِلَهاِإَىل تـَْرِجعَ أَنْ َتْسأَلُهُ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ 
ملَْ َزْوِجىفَِإنَّ أَْهِلىِإَىل أَْرِجعَ أَنْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولَ َفَسأَْلتُ قَاَلتْ . فـََقتَـُلوهُ حلََِقُهمْ اْلَقُدومِ ِبطََرفِ َكانَ 
ُركْ  ِإَذاَحىتَّ فَاْنَصَرْفتُ قَاَلتْ . »نـََعمْ «-وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ فـََقالَ قَاَلتْ . َقةً نـَفَ َوالَ َميِْلُكهُ َمْسَكًناِىل يـَتـْ
قـُْلتِ َكْيفَ «فـََقالَ لَهُ فـَُنوِديتُ ِىب أََمرَ أَوْ -وسلمعليهاهللاصلى-اللَّهِ َرُسولُ نَاَداِىن اْلَمْسِجدِ ِىف أَوْ احلُْْجرَةِ ِىف ُكْنتُ 

ُلغَ َحىتَّ بـَْيِتكِ ِىف اْمُكِثى«قَالَ َزْوِجىَشْأنِ ِمنْ َلهُ ذََكْرتُ الَِّىت اْلِقصَّةَ َعَلْيهِ فـََرَدْدتُ قَاَلتْ . » قَاَلتْ . »َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ
أَنـَْبأَنَا.بِهِ َوَقَضىفَاتـَّبَـَعهُ َفَأْخبَـْرتُهُ َذِلكَ َعنْ َفَسأََلِىن ِإَىلَّ أَْرَسلَ ُعْثَمانُ َكانَ فـََلمَّاقَاَلتْ . َوَعْشرًاَأْشُهرٍ أَْربـََعةَ ِفيهِ فَاْعَتَدْدتُ 

َهَذاِعيَسىأَبُوقَالَ . ِمبَْعَناهُ َحنَْوهُ َفذََكرَ ُعْجَرةَ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنُ َسْعدُ أَنـَْبأَنَاَسعِيدٍ ْبنُ َحيَْىي أَنـَْبأَنَاَبشَّارٍ ْبنُ ُحمَمَّدُ 
- وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َأْصَحابِ ِمنْ اْلِعْلمِ أَْهلِ َأْكَثرِ ِعْندَ احلَِْديثِ َهَذاَعَلىَواْلَعَملُ . َصِحيحٌ َحَسنٌ َحِديثٌ 
تـَُهاتـَنـَْقِضىَ َحىتَّ َزْوِجَهابـَْيتِ ِمنْ تـَْنَتِقلَ أَنْ لِْلُمْعَتدَّةِ يـََرْواملَْ َوَغْريِِهمْ  َوَأْمحَدَ َوالشَّاِفِعىِّ الثـَّْورِىِّ ُسْفَيانَ قـَْولُ َوُهوَ . ِعدَّ
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َشاَءتْ َحْيثُ تـَْعَتدَّ أَنْ لِْلَمْرأَةِ َوَغْريِِهمْ -وسلمعليهاهللاصلى-النَِّىبِّ َأْصَحابِ ِمنْ اْلِعْلمِ أَْهلِ بـَْعضُ َوقَالَ . َوِإْسَحاقَ 
.َأَصحُّ اَألوَّلُ َواْلَقْولُ ِعيَسىبُوأَ قَالَ . َزْوِجَهابـَْيتِ ِىف تـَْعَتدَّ ملَْ َوِإنْ 

صحيح: األلباينالشيخقال
7. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-Baqarah/2: 234.

ثـََنا  ثـََنا: قَالَ ُكَرْيبٍ أَبَاَحدَّ ْبنِ َكْعبِ ْبنِ ِإْسَحاقَ ْبنِ َسْعدِ َعنْ ،ُسَلْيَمانَ ْبنِ فـَُلْيحِ َعنْ ،ُحمَمَّدٍ ْبنُ يُوُنسُ َحدَّ
فَاْسَتْأَذْنتُ ،َدارٍ ِيف َوأَنَاَزْوِجيقُِتلَ : قَاَلتْ ،اْخلُْدرِيِّ َسِعيدٍ َأِيب ُأْختِ ،َماِلكٍ ابـَْنةِ اْلُفَريـَْعةِ َعنْ َعمَِّتهِ َعنْ ،ُعْجرَةَ 
َحىتَّ فـُرَيـَْعةُ يَا: فـََقالَ ،إِلَْيهِ فـََرَجْعتُ ،تـََولَّْيتُ أنْ بـَْعدَ نَاَداِين ُمثَّ ِيل فََأِذنَ ،النـُّْقَلةِ ِيف َوَسلَّمَ َعَلْيهِ اللَّهُ َصلَّىاللَّهِ َرُسولَ 
ُلغَ  .َأَجَلهُ اْلِكَتابُ يـَبـْ

Hadis no. 26

1. Hadis riwayat Ah}mad ibn H{anbal Musnad al-Ans}a>r bab H{adi>s\ ‘Abdulla>h

ibn ‘Amr ibn al-‘A<s} ‘an Ubay ibn Ka‘ab.

ثـََنا-21108 ثـََنا،اهللاِ َعْبدُ َحدَّ اْلُمثـَىنَّ َعنِ ،الثـََّقِفيُّ اْلَوهَّابِ َعْبدُ َأْخبَـَرنَا،اْلُمَقدَِّميُّ َبْكرٍ َأِيب ْبنُ ُحمَمَّدُ َحدَّ
َعلَْيهِ اللَّهُ َصلَّىلِلنَِّيبِّ قـُْلتُ : قَالَ ،،َكْعبٍ ْبنِ ُأَيبِّ َعنْ ،َعْمرٍوْبنِ اهللاِ َعْبدِ َعنْ ،أَبِيهِ َعنْ ،ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِوَعنْ ،

َهالِْلُمتَـَوىفَّ أَوْ ،َثالَثًالِْلُمطَلََّقةِ } َمحَْلُهنَّ َيَضْعنَ أَنْ َأَجُلُهنَّ اَألْمحَالِ َوأُوَالتُ : {َوَسلَّمَ  ،َثالَثًالِْلُمطَلََّقةِ ِهيَ : قَالَ ؟َعنـْ
َهاَوىفَّ َولِْلُمتَـ  .َعنـْ

املثىنأجلمنضعيفإسناده: األرنؤوطشعيبتعليق
2. Hadis riwayat al-T{abari> dalam Tafsirnya atas Q.S. al-T{ala>q/65: 4.

ثـََنا ثـََنا: قَالَ ،ُكرَْيبٍ أَبُوَحدَّ ْبنِ َسعِيدِ َعنْ ،ُشَعْيبٍ ْبنِ َعْمرِوَعنْ ،َهلِيَعةَ اْبنِ َعنِ ،َداُودَ ْبنُ ُموَسىَحدَّ
قـُْلتُ : قَالَ } َمحَْلُهنَّ َيَضْعنَ أَنْ َأَجُلُهنَّ اَألْمحَالِ َوأُوَالتُ : {اآليَةُ َهِذهِ نـَزََلتْ َلمَّا: قَالَ ،َكْعبٍ ْبنِ ُأَيبِّ َعنْ ،اْلُمَسيِّبِ 

َهااْلُمتَـَوىفَّ ،اللَّهِ َرُسولَ يَا:  .نـََعمْ : الَ قَ ،َواْلُمطَلََّقةُ َزْوُجَهاَعنـْ
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