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BAB 3: 

TAKHRĪJ HADIS TENTANG TAHNĪK 

 

 

3.1 Sanad dan Matan Hadis 

Pada penelitian ini digunakan metode takhrīj dengan penelusuran kata hadis 

melalui lafadz matan baik permulaan, pertengahan, atau akhiran ( المتنظ بالفا ).
1
  

Metode takhrīj ini yang paling mudah adalah dengan menggunakan kamus hadis 

al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fāzh al-Ḫadīts al-Nabawi  yang disusun oleh A. J. 

Wensinck dan telah di-tahqiq oleh Muhammad Fu’ad Abdul Baqi’. Setelah 

meneliti melalui Mu’jam melalui kata سمو ,تمر ,حنك dan نفس, maka diperoleh 

informasi sebagai berikut: 

No. Lafadz Rumus Hadis Juz/Jilid Halaman 

1 
2
، عقيقة 45مناقب األنصار  خ   حنك

-23أدب  ،، م  109**، أدب 1

، 4م ،، ح  44مناقب  ،، ت  28

399 ،6 ،93 ،347  

I 523 

2 
3
**، مناقب األنصار 1عقيقة  خ   تمر

-23أدب  ،، م  109، أدب 45

، 4م ،، ح  44مناقب  ،، ت  26،28

399 ،6 ،93 ،347  

I 281 

سمو 3
4  

44مناقب  ت    II 545 

نفس 4
5

44مناقب  ت     VI 505 

 

Berdasarkan informasi dari tabel di atas, maka hadis tentang tahnīk 

diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis sebagai berikut: 

                                                           
1
 Abdul Majid Khon, Ulumul Hadis (Jakarta: AMZAH, 2009), 119. 

 
2
 A.J Wensick, Mu’jam  al–Mufahras Li al-fāzh al–Hadīts al–Nabawī, Jilid 1, 523. 

 
3
 Ibid., Jilid 1, 281. 

 
4
 Ibid., Jilid 2, 545. 

 
5
 Ibid., Jilid 6, 505. 
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1. Bukhāri dalam kitab Manāqib al-Anshar bab no. 45, ‘Āqiqah bab no. 1, dan 

Adab bab no. 109. 

2. Muslim dalam kitab Adab hadis no. 23-26 dan 28. 

3. Al-Tirmidzī dalam kitab Manāqib bab no. 44. 

4. Ahmad bin Hanbal pada juz 4 halaman 399, juz 6 halaman 93 dan 347. 

Setelah melakukan pelacakan kepada kitab-kitab yang diinformasikan 

tersebut, maka sanad dan matan hadisnya yang akan diteliti adalah sebagai 

berikut: 

  

1. Hadis Riwayat al-Tirmidzi, Kitab Manāqib, Bab Manāqib ‘Abdillah ibni al-

Zubair 

ثَ َنا أَبُو َعاِصٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَِّل، عَ  ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق اجلَْوَهِريُّ ِن اْبِن أَِِ َحدَّ

ًحا، فَ َقاَل: ََي َعاِئَشُة َما ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَُّ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى ِف بَ ْيِت الزُّبَ ْْيِ ِمْصَبا

اُه َعْبَد هللِا  وُه َحَّتَّ ُأَْسِمَيُه. َفَسمَّ  6َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ ُأَرى َأْْسَاَء ِإالَّ َقْد نُِفَسْت َفاَل ُتَسمُّ
“’Abdullah bin Ishaq al-Jauhari telah menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Abū ‘Ashim telah menceritakan kepada kami, dari ‘Abdullah bin 

Muammal, dari Ibnu Abī Mulaikah, dari ‘Aisyah, bahwasanya Nabi SAW 

melihat di rumah Zubair sebuah lampu, lalu beliau berkata: “Wahai 

‘Aisyah aku tidak menyangka kalau Asma’ telah melahirkan, oleh karena itu  

janganlah ia diberi nama sehingga aku sendiri yang menamainya, maka 

Rasulullah memberinya nama dengan ‘Abdullah, dan men-tahnīk-nya 

dengan sebuah kurma”. 

 

2. Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal, Jilid 4, Hadis Abū Musa al-Asy’ari 

ثَ َنا َعْبُد  ثَ َنا أَبُو ُأَسامَ َحدَّ ٍد، َحدَّ ْعُتُه َأََن ِمْن َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُُمَمَّ : َوْسَِ ٍد، قَاَل َعْبُد اَّللَِّ َة، َعْن بُ َرْيِد اَّللَِّ ْبُن ُُمَمَّ

َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم  بُ ْرَدَة، َعْن أَِِ بُ ْرَدَة، َعْن أَِِ ُموَسى قَاَل: ُوِلَد ِل ُغاَلٌم، فَأَتَ ْيُت بِِه النَِّبَّ  ْبِن أَِِ 

اُه ِإبْ َراِهيَم، َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ »  7َفَسمَّ
“’Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Dia berkata “Aku 

mendengar dari ‘Abdullah bin Muhammad, Abū Usamah menceritakan 

                                                           
6
 Al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, 1251. 

 
7
 Abū ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal (Beirut: 

Darul Kutubul Ilmiah, 1993), Jilid 4, 488. 
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kepada kami dari Buraid bin Abī Burdah dari Abū Burdah dari Abū musa, 

Dia berkata:“Pernah dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki, lalu aku 

membawanya ke hadapan Nabi SAW, maka beliau memberinya nama 

Ibrahim dan men-tahnīk-nya dengan sebuah kurma”. 

 

 

3.2 Takhrīj Hadis 

Setelah menemukan hadis-hadis yang membahas tahnīk. Maka langkah 

selanjutnya adalah menentukan kualitas hadis-hadis tersebut dengan cara 

melakukan takhrīj hadis. Hadis yang membahas tentang tahnīk dalam kutub al-

tis’ah terdapat pada kitab Shahīh Bukhāri, Shahīh Muslim, Sunan al-Tirmidzī 

dan Musnad Ahmad bin Hanbal. 

 Seperti yang telah disebutkan pada pembahasan batasan masalah dalam BAB 

1, bahwasanya penelitian ini hanya akan melakukan takhrīj pada riwayat al-

Tirmidzī dan Ahmad bin Hanbal sebagai berikut: 

 

3.2.1 Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzī 

ثَ َنا أَبُو َعاِصٍم، َعْن َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَِّل، عَ  ، قَاَل: َحدَّ ثَ َنا َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق اجلَْوَهِريُّ ِن اْبِن أَِِ َحدَّ

ُ َعَلْيِه َوَسلََّم رََأى ِف بَ ْيِت الزُّبَ ْْيِ ِمْصَبا ًحا، فَ َقاَل: ََي َعاِئَشُة َما ُمَلْيَكَة، َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ النَِّبَّ َصلَّى اَّللَّ

اُه َعْبَد هللِا  وُه َحَّتَّ ُأَْسِمَيُه. َفَسمَّ  8َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ ُأَرى َأْْسَاَء ِإالَّ َقْد نُِفَسْت َفاَل ُتَسمُّ
“’Abdullah bin Ishaq al-Jauhari telah menceritakan kepada kami, dia 

berkata: Abū ‘Ashim telah menceritakan kepada kami, dari ‘Abdullah bin 

Muammal, dari Ibnu Abī Mulaikah, dari ‘Aisyah, bahwasanya Nabi SAW 

melihat di rumah Zubair sebuah lampu, lalu beliau berkata: “Wahai 

‘Aisyah aku tidak menyangka kalau Asma’ telah melahirkan, oleh karena 

itu  janganlah ia diberi nama sehingga aku sendiri yang menamainya, 

maka Rasulullah memberinya nama dengan ‘Abdullah, dan men-tahnīk-

nya dengan sebuah kurma”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Al-Tirmidzī, Sunan al-Tirmidzī, 1251. 
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3.2.1.1 Skema Sanad Hadis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ثَ َنا  الرتمذي : َحدَّ

 

ُ َعَلْيِه  َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  

 

 َعاِئَشةَ  : قَالَ 

 اْبِن أَِِ ُمَلْيَكةَ  : َعنْ 

 َعْبِد هللِا ْبِن اْلُمَؤمَّلِ  : َعنْ 

 أَبُو َعاِصمٍ  : َعنْ 

ثَ َنا  َعْبُد هللِا ْبُن ِإْسَحاَق اجلَْوَهِريُّ  : َحدَّ
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3.2.1.2 Biografi Perawi Hadis 

 

No. Nama Perawi Wafat Guru Murid Jarḫ wa al- 

Ta’dil 

1 ‘Aisyah
9
 W. 57 

H/58 H 

Nabi SAW,  

Sa’ad bin Abī 

Waqqas Abū 

Bakar, Umar 

bin Khattab, 

Fatimah al-

Zahra’ dll 

‘Abdullah 

bin ‘Amir 

bin Rabi’ah, 

‘Abdullah 

bin Abbas, 

‘Abdullah 

bin Abdillah 

bin Abī 

Mulaikah, 

‘Abdullah 

bin ‘Akim 

al-Jahni, dll 

al-Shahābah 

Kulluhum 

‘Udul. 

2 ‘Abdullah bin 

‘Abdillah bin Abī 

Mulaikah
10

 

W: 118 

H. 

‘Urwah bin 

al-Zubair, 

Uqbah bin al-

Harits, Abī 

Mahzurah, 

Asma‘ binti 

Abī Bakar, 

‘Aisyah binti 

Abī Bakar, 

Ummu 

Salamah, dll 

‘Abdullah 

bin Utsman 

bin Khatsim, 

‘Abdullah 

bin Lahi’ah, 

‘Abdullah 

bin al-

Muamal, 

Abū Ya’kub 

‘Adullah bin 

Yahya, dll 

Ibnu Ḫajar al-

Asqalāni: 

Tsiqah Faqih, 

al-Zahabi: 

Lam 

Yudzkaruha 

3 ‘Abdullah bin al-

Muammal
11

 

W: 160 

H. 

Hamid Maula 

‘Afra’, 

Hamid Maula 

Qais bi 

Sa’ad, 

Abdullah 

Sa’id bin 

Sulaiman al-

Wasithi, 

Sufyan al-

Tsauri, Abū 

‘Ashim al-

Yahya bin 

Ma’in: Dhaif, 

Abū Zur’ah 

dan Abū 

Hatim: Laisa 

                                                           
9
 Jamaluddin bin Abī  al-Hajjāj Yusuf al-Mizzī, Tahdzib al-Kamal Fi Asma’ al-Rijāl (Beirut: Dar al-

Fikr, 1994), jilid 22, 372. 

 
10

 Ibid., Jilid 6, 338. 

 
11

 Ibid., Jilid 10, 570. 
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bin Abī 

Mulaikah, 

Abdurrahman 

bin Abī 

Habab, 

Ikrimah bin 

Khalid al-

Makhzumi, 

dll 

Dhohaq, 

Abū 

Qotadah, 

Abdul Azizi 

bin Imran al-

Zuhri, 

Muhammad 

bin Idris al-

Syafi’I, dll 

bi Qawi, 

Ibnu Hajar: 

Dhaif al-

Hadits 

 

4 Abū ‘Ashim
12

 W. 212 

H 

Abdullah bin 

Muslim bin 

Hurmuz, 

‘Abdullah 

bin al-

Muammal 

al-

Makhzumi, 

Abdul Hamid 

bin Ja’far, 

Abdurrahman 

bin Amru al-

Auza’I, dll 

Abbas bin 

‘Abdul 

‘Azim al-

Anzuri, 

Abbas bin 

Muhammad 

al-Duri, 

‘Abdullah 

bin Ishal al-

Jauhari, 

Abū Bakar 

Abdullah bin 

Muhammad 

bin Abī 

Syaibah, dll 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah Tsabt, 

al-Zahabi: 

al-Hafizh, 

Abū Hatim: 

Shuduq 

5 ‘Abdullah bin 

Ishaq al-Jauhari 

W. 257 

H 

Al-Husain 

bin Hafsal-

Ashbahani, 

Abī Zaid 

Sa’in bin al-

Rabi’, Abī 

‘Ashim al-

Dhohaq, 

Yahya bin 

Hamad al-

Syaibani, dll 

Abū Daud, 

Al-Tirmidzī, 

Ibnu Majah, 

Ibrahim bin 

Muhammad 

bin Ibrahīm 

al-Kinndi, 

Abū Bakar 

Ahmad bin 

Muhammad 

al-Shidqah, 

dll 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah, 

al-Zahabi: 

Lam 

Yadzkuruha 

                                                           
12

 Ibid., Jilid 9, 167. 
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6 Imam al-Tirmidzī 

(Muḫammad bin 

‘Isa)
13

 

W. 279 

H 

‘Abdullah bin 

Ahmad bin 

‘Abdullah bin 

Yusuf, 

‘Abdullah 

bin Ishaq al-

Jauhari, 

‘Abdulah bin 

Sa’id bin 

Husain al-

Kindi, dll 

Aḫmad bin 

‘Ali al-

Maqri, 

Aḫmad bin 

Yusuf al-

Sanafi, al-

Husain bin 

Yusuf al-

Farabi , 

Muḫammad 

bin Maḫmud 

‘Anbar,  dan 

lain-lain. 

Ibnu Hibban: 

Tsiqah,al-

ZAhabi: 

al-Hafizh 

      

3.2.1.3 Analisa Kualitas Sanad Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzī 

Berdasarkan skema sanad hadis di atas, sahabat yang menerima 

dari Nabi SAW adalah ‘Aisyah Ummul Mu’minin, tidak diragukan 

lagi bahwa ‘Aisyah bertemu dengan Nabi SAW. Beliau juga 

mengetahui banyak tentang Nabi SAW  karena beliau adalah istri 

Nabi SAW. 

Ditinjau dari sisi ke-‘adil-an beliau, jumhur ulama 

muhadditsīn dan fuqaha telah menyepakati tentang ke-‘adil-an para 

sahabat dan mereka lebih memilih tawaqquf tanpa 

mengomentarinya, sebab para ulama lebih melihat jasa-jasanya 

yang sangat besar bersama Nabi SAW dalam menyebarkan agama 

yang mulia ini.
14

 Jumhur ulama percaya bahwa para sahabat tidak 

mungkin berdusta tentang Nabi SAW, serta memiliki ketakwaan 

dan akhlak yang lebih dibanding dengan generasi sesudahnya, 

sehingga mereka hanya mengatakan kullu shahabi ‘udul.
15

 

                                                           
13

 Ibid., Jilid 17, 133. 

 
14

 M. Abdurrahman, Metode Kritik Hadis (Bandung: PT. Ramaja Rosdakarya, 2011), 38. 

 
15

 Muḫammad bin Muḫammad Abū Syahbah, Al-Wasit Fī ‘Ulum al-Muṣṯalah al-Hadīts (t.tmp: t.p., 

t.thn.), 499. 
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‘Aisyah, selain memiliki banyak guru tempat beliau 

mengambil hadis, juga memiliki banyak murid dari kalangan 

sahabat maupun tabi’in yang meriwayatkan hadis dari beliau. Salah 

satu di antara mereka adalah ‘Abdullah bin ‘Abdillah bin Abī 

Mulaikah. Kalau dilihat dari segi masa hidupnya, maka sangat 

mungkin bagi ‘Abdullah bin ‘Abdillah bin Abī Mulaikah untuk 

berguru dengan ‘Aisyah meski tidak lama, dan meriwayatkan hadis 

dari beliau. Demikian juga jika dilihat dari segi ke-‘adil-an, maka 

para ulama kritikus hadis, menilai bahwa ‘Abdullah bin ‘Abdillah 

bin Abī Mulaikah adalah perawi yang dinilai tsiqah faqih oleh 

ulama hadis, seperti yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar dan al-Zahabi 

menilai Lam Yudzkaruha. 

Adapun rawi selanjutnya ‘Abdullah bin al-Muammal yang 

merupakan salah satu dari muridnya ‘Abdullah bin ‘Abdillah bin 

Abī Mulaikah. Dilihat dari sisi persambungan sanad antara 

keduanya, maka bisa dikatakan sanadnya bersambung karena 

memungkinkan keduanya untuk bertemu sebagai guru dan murid 

dilihat dari selisih umur antara keduanya. Selain itu, jika kita 

melihat dari shigat tahammul wa al-ada’ dalam periwayatan hadis, 

maka shigat yang dipakai adalah kata عن. Pemakaian ‘an dalam 

kegiatan tahammaul wa al-ada’, dikenal dengan hadis mu’an’an. 

Ulama tidak sepakat apakah hadis ini digolongkan kepada hadis 

muttaṣil atau munqati’. Tetapi, pendapat yang kuat dan mayoritas 

ulama menerima hadis ini dan dihukum muttashil dengan dua 

syarat. Pertama, periwayat yang menggunakan ‘an tidak dihukum 

sebagai rawi yang mudallis.
16

 Kedua, bertemu, atau mungkin 

bertemu dengan orang yang menyampaikan hadis kepadanya. 

Dalam hal ini Imam al-Bukhāri dan al-Madini sepakat, akan tetapi 

                                                           
16

 Mudallis adalah hadis yang disampaikan oleh seorang perawi dari orang yang semasa dengannya 

dan ia bertemu sendiri dengan orang itu, meskipun ia tidak bisa mendengar langsung darinya. Atau 

dari orang yang semasa dengannya, tetapi tidak pernah bertemu, dan  ia menciptakan gambaran bahwa 

dia mendengar langsung dari orang tersebut. 



 

37 

 

Imam Muslim hanya mengisyaratkan seorang perawi ‘an dari 

mu’an’an cukup semasa hidupnya dengan orang yang 

menyampaikan hadis kepadanya.
17

 Tetapi jika ditinjau dari segi 

jarh wa ta’dil, para ulama kritikus hadis menilai (jarh) terhadap 

‘Abdullah bin al-Muammal dan dikatakan sebagai perawi yang 

dhaif, hal itu dinyatakan oleh Yahya bin Ma’in, sedangkan Abū 

Zur’ah dan Abū Hatim menyatakan laisa bi qawi dan dikatakan 

dhaif al-hadīts oleh Ibnu Hajar, banyak ulama yang menilai 

‘Abdullah bin al-Muammal dengan penilaian jarh seperti yang 

dikatakan Ibnu Hibban dalam kitabnya Siqat bahwa beliau tersalah. 

Selanjutnya Abū ‘Ashim, dilihat dari persambungan sanad, 

maka tercatat sebagai sanad yang bersambung dengan gurunya 

‘Abdullah bin al-Muammal. Hal ini bisa dilihat dari jarak umur 

antara keduanya yang memungkinkan bagi keduanya untuk saling 

bertemu. Sementara shigat tahammul wa al-ada’ yang dipakai 

adalah عن. Kemudian secara jarḫ dan ta’dil, tidak sedikit ulama 

kritikus hadis yang memuji (ta’dil) kepada beliau, secara umum 

mereka mengatakan bahwa Abū ‘Ashims adalah perawi yang 

tsiqah. 

Kemudian ‘Abdullah bin Ishaq al-Jauhari, juga tercatat 

sebagai sanad yang bersambung dengan gurunya Abū ‘Ashim. Hal 

ini terbukti dari jarak umur keduanya yang tidak terlalu jauh 

sehingga memungkinkan bagi mereka berdua untuk pernah 

bertemu. Sedangkan sighat yang digunakan dalam periwayatan 

adalah  َقَال. Dilihat dari segi jarḫ dan ta’dil, maka penilaian ulama 

kritikus hadis kepada beliau adalah tsiqah. 

Dengan memperhatikan persambungan sanad di atas, dari 

Imam al-Tirmidzī sampai kepada Rasulullah SAW, maka dapat 

dinyatakan bahwa rangkaian sanad di atas merupakan sanad yang 

bersambung. Hal ini dibuktikan dari tiap-tiap tingkatan mereka 

                                                           
17

 Abdul Majid, Ulumul Hadis (Jakarta: Amzah, 2008), 235-236. 
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tercatat sebagai guru dan murid dan diperkirakan masih hidup 

sezaman, serta sangat memungkinkan untuk mereka saling 

bertemu. Kemudian dikuatkan pula dengan sighat tahammul wa al-

ada’ yang digunakan. Tetapi ulama kritikus hadis juga menilai 

cacat (jarh) salah seorang perawi yang bernama ‘Abdullah bin al-

Muammal dengan mengatakan sebagai perawi yang dhaif, tetapi 

perawi-perawi lainnya selain ‘Abdullah bin al-Muammal dinilai 

mayoritas ulama kritikus hadis dengan penilaian ta’dil.  

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa 

hadis di atas adalah hadis yang dhaif, karena ada perawi yang dhaif 

menurut muhaditsin, namun banyak perawi hadis yang juga 

meriwayatkan hadis yang menceritakan hal tersebut dari jalur 

sahabat yaitu Asma’, sehingga menjadikan status hadis tersebut 

menjadi hasan li ghairihi. 

 

3.2.1.4 Analisa Kualitas Matan Hadis Riwayat Imam al-Tirmidzi 

Dilihat dari segi objek penelitian, matan dan sanad hadis memiliki 

kedudukan yang sama, yakni sama-sama penting untuk diteliti 

dalam hubungannya dengan status ke-hujjah-an hadis. Dalam 

urutan kegiatan penelitian, ulama hadis mendahulukan kegiatan 

penelitan sanad di atas penelitian matan. Langkah penelitian yang 

dilakukan oleh ulama hadis tersebut tidaklah berarti bahwa sanad 

lebih penting dibandingkan matan. Bagi ulama hadis, dua bagian 

riwayat hadis itu sama-sama penting, hanya saja penelitian matan 

akan mempunyai arti apabila sanad bagi hadis yang bersangkutan 

telah jelas memenuhi syarat.
18

 

Jika dilihat dari kualitas sanadnya maka hadis di atas telah 

memenuhi syarat untuk dapat diteliti matan-nya. Hal yang pertama 

dilakukan adalah melihat matan hadis lain yang semakna 

sebagaimana yang telah dicantumkan dalam sanad dan matan hadis 

                                                           
18

 M. Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi, 122. 
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tersebut bahwa yang memiliki makna yang sama dengan hadis ini 

adalah riwayat Bukhāri sebagaimana bunyi matan-nya:  

َة، قَاَلْت: َفَخَرْجُت َوَأََن ُمِتمٌّ، فَأَتَ ْيُت املَِديَنَة ف َ  نَ َزْلُت أَن ََّها ََحََلْت ِبَعْبِد اَّللَِّ ْبِن الزُّبَ ْْيِ ِبَكَّ

ِه، ُثَّ أَتَ ْيُت بِِه َرُسوَل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم فَ َوَضْعُتُه ِف َحْجرِ »قُ َباًء، فَ َوَلْدُت بُِقَباٍء، ُثَّ 

َدَعا بَِتْمَرٍة َفَمَضَغَها، ُثَّ تَ َفَل ِف ِفيِه، َفَكاَن َأوََّل َشْيٍء َدَخَل َجْوَفُه رِيُق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى 

َد ِف وََكاَن َأوََّل َمْوُلوٍد ُولِ « هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ َحنََّكُه ِِبلتَّْمَرِة، ُثَّ َدَعا َلُه فَ بَ رَّك َعَلْيهِ 

اإِلْساَلِم، فَ َفرُِحوا بِِه فَ َرًحا َشِديًدا، ِِلَن َُّهْم ِقيَل ََلُْم: ِإنَّ اليَ ُهوَد َقْد َسَحَرْتُكْم َفاَل يُوَلُد 

 19َلُكمْ 
“Lalu aku melakukan perjalanan, sedang waktu melahirkan sudah 

dekat, lalu aku mendatangi kota Madinah dan singgah di Quba’, 

dan aku melahirkan ‘Abdullah di Quba’. Kemudian aku 

mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau meletakkan ‘Abdullah di 

pangkuannya. Beliau meminta sebutir kurma dan mengunyahnya, 

lalu beliau meludahkannya di mulut ‘Abdullah. Sesuatu yang 

paling pertama masuk ke perutnya adalah liur Rasulullah SAW. 

Lalu beliau melakukan tahnīk kepadanya dengan kurma, 

mendoakan kebaikan untuknya, dan memohonkan keberkahan 

baginya. Dia (‘Abdullah bin al-Zubair) adalah bayi pertama yang 

dilahirkan di dalam Islam, kaum Muslimin bersuka ria dengan 

kelahirannya itu karena telah dikatakan sebelumnya kepada kaum 

Muslimin: Bahwa mereka tidak akan memperoleh keturunan 

karena orang-orang Yahudi telah menyihir mereka”. 

Matan hadis yang semakna dalam riwayat Muslim yaitu: 

فَ نَ َزْلُت ِبُقَباٍء فَ َوَلْدتُُه ِبُقَباٍء، ُثَّ أَتَ ْيُت َرُسوَل هللِا َصلَّى َفَخَرْجُت َوَأََن ُمِتمٌّ، فَأَتَ ْيُت اْلَمِديَنَة 

فَ َوَضَعُه ِف َحْجرِِه، ُثَّ َدَعا بَِتْمَرٍة َفَمَضَغَها، ُثَّ تَ َفَل ِف ِفيِه، َفَكاَن َأوََّل »هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم 

ى هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، ُثَّ َحنََّكُه ِِبلتَّْمَرِة، ُثَّ َدَعا َلُه َوبَ رََّك َشْيٍء َدَخَل َجْوَفُه رِيُق َرُسوِل هللِا َصلَّ 

ْساَلمِ   20َعَلْيِه، وََكاَن َأوََّل َمْوُلوٍد ُوِلَد ِف اإْلِ
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“Lalu aku melakukan perjalanan, sedang waktu melahirkan sudah 

dekat. Lalu aku mendatangi kota Madinah dan singgah di Quba’, 

dan aku melahirkan ‘Abdullah di Quba’. Kemudian aku 

mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau meletakkan ‘Abdullah di 

pangkuannya. Beliau meminta sebutir kurma dan mengunyahnya, 

lalu beliau meludahkannya di mulut ‘Abdullah, sesuatu yang 

paling pertama masuk ke perutnya adalah liur Rasulullah SAW. 

Lalu beliau melakukan tahnīk kepadanya dengan kurma, 

mendoakan kebaikan untuknya dan memohonkan keberkahan 

baginya. Dia (‘Abdullah bin al-Zubair) adalah bayi pertama yang 

dilahirkan di dalam Islam”. 

  

Matan yang semakna lainnya adalah hadis riwayat Ahmad 

bin Hanbal sebagai berikut: 

 َصلَّى َفَخَرْجُت َوَأََن ُمِتمٌّ، فَأَتَ ْيُت اْلَمِديَنَة، فَ نَ َزْلُت بُِقَباَء، فَ َوَلْدتُُه بُِقَباَء، ُثَّ أَتَ ْيُت بِِه النَِّبَّ 

َدَعا بَِتْمَرٍة، َفَمَضَغَها، ُثَّ تَ َفَل ِف ِفيِه، َفَكاَن َأوََّل »ِف ِحْجرِِه، ُثَّ  هللُا َعَلْيِه َوَسلََّم، فَ َوَضْعُتهُ 

ُثَّ َحنََّكُه بَِتْمَرٍة، ُثَّ َدَعا »قَاَلْت: « َما َدَخَل ِف َجْوِفِه رِيُق َرُسوِل اَّللَِّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

ْساَلمِ َلُه، َوبَ رََّك َعَلْيِه، وََكاَن   21«َأوََّل َمْوُلوٍد ُوِلَد ِف اإْلِ
 “Lalu aku melakukan perjalanan, sedang waktu melahirkan sudah 

dekat. Lalu aku mendatangi kota Madinah dan singgah di Quba’, 

dan aku melahirkan ‘Abdullah di Quba’. Kemudian aku 

mendatangi Rasulullah SAW, lalu beliau meletakkan ‘Abdullah di 

pangkuannya. Beliau meminta sebutir kurma dan mengunyahnya, 

lalu beliau meludahkannya di mulut ‘Abdullah, sesuatu yang paling 

pertama masuk ke perutnya adalah liur Rasulullah SAW. Lalu 

beliau melakukan tahnīk kepadanya dengan kurma, mendoakan 

kebaikan untuknya dan memohonkan keberkahan baginya. Dia 

(‘Abdullah bin al-Zubair) adalah bayi pertama yang dilahirkan di 

dalam Islam”. 

 

Sedangkan matan yang diriwayatkan al-Tirmidzī adalah: 

اُه َعْبَد هللِا  وُه َحَّتَّ ُأَْسِمَيُه. َفَسمَّ َوَحنََّكُه أََي َعاِئَشُة َما ُأَرى َأْْسَاَء ِإالَّ َقْد نُِفَسْت َفاَل ُتَسمُّ

 بَِتْمَرةٍ 
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 “Wahai ‘Aisyah aku tidak menyangka kalau Asma’ telah 

melahirkan, oleh karena itu  janganlah ia diberi nama sehingga 

aku sendiri yang menamainya, maka Rasulullah memberinya nama 

dengan ‘Abdullah, dan men-tahnīk-nya dengan sebuah kurma”. 

 

Dari keempat matan di atas, terdapat perbedaan redaksi. 

Hadis riwayat Bukhāri, Muslim dan Ahmad bin Hanbal memiliki 

matan yang berbeda dengan hadis riwayat al-Tirmidzī namun 

makna dari hadis tersebut sama yaitu Rasulullah SAW memberi 

nama anaknya Asma’ dan men-tahnīk  bayinya Asma’ tersebut 

dengan kurma. Adapun perbedaan bunyi matan-nya terjadi karena 

sahabat yang meriwayatkan hadis tersebut berbeda. Hadis riwayat 

Bukhāri, Muslim dan Ahmad bin Hanbal tersebut diriwayatkan dari 

Asma’ sedangkan hadis riwayat al-Tirmidzī diriwayatkan dari 

‘Aisyah. Riwayat hadis dari sahabat yang berbeda, maka akan 

berbeda bunyi matan-nya dikarenakan perbedaan tempat dan 

kondisi disaat menerima hadis tersebut dari Rasulullah SAW. 

Berdasarkan analisa diatas dapat disimpulkan bahwa matan-

nya berbeda namun tidak bertentangan satu sama lain, tidak 

bertentangan dengan al-Qur’an dan terbebas dari kejanggalan 

(syadz), dan juga tanpa ada unsur illat. Maka hadis ini memenuhi 

syarat sebagai hadis maqbul. 

 

3.2.2 Hadis Riwayat Imam Ahmad Bin Hanbal 

ْعُتُه َأََن ِمْن َعْبِد اَّللَِّ  : َوْسَِ ٍد، قَاَل َعْبُد اَّللَِّ ثَ َنا َعْبُد اَّللَِّ ْبُن ُُمَمَّ ثَ َنا أَبُو ُأَساَمَة، َعْن  َحدَّ ٍد، َحدَّ ْبِن ُُمَمَّ

بُ ْرَدَة، َعْن أَِِ بُ ْرَدَة، َعْن أَِِ ُموَسى قَاَل: ُوِلَد ِل ُغاَلٌم، فَأَتَ ْيُت ِبِه النَِّبَّ َصلَّى هللُا َعَلْيِه  بُ َرْيِد ْبِن أَِِ 

اُه ِإبْ َراِهيَم، َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ »َوَسلََّم   22 َفَسمَّ
 ‘Abdullah bin Muhammad menceritakan kepada kami, Dia berkata “Aku 

mendengar dari ‘Abdullah bin Muhammad, Abū Usamah menceritakan 

kepada kami dari Buraid bin Abī Burdah dari Abū Burdah dari Abū musa, 

Dia berkata:“Pernah dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki, lalu 

                                                           
22

 Ahmad bin Hanbal, Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal, Jilid 4, 488. 



 

42 

 

aku membawanya ke hadapan Nabi SAW, maka beliau memberinya nama 

Ibrahīm dan men-tahnīk-nya dengan sebuah kurma”. 

 

3.2.2.1 Skema Sanad Hadis 

 

 

\ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ثَ َنا  اَحد بن حنبل : َحدَّ

ُ َعَلْيِه  َوَسلَّمَ َرُسوُل اَّللَِّ َصلَّى اَّللَّ  

 

  قَالَ :  أَِِ ُموسَ  

َعنْ   بُ ْرَدةَ أَِِ  :   

 

بُ َرْيِد ْبِن أَِِ بُ ْرَدةَ   : َعنْ   

ثَ َنا  َحدَّ  أَبُو ُأَساَمةَ  : 

 

ْعُتهُ ْسَِ  دٍ  :   َعْبِد اَّللَِّ ْبِن ُُمَمَّ
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3.2.2.2 Biografi Perawi Hadis 

 

No. Nama Perawi Wafat Guru Murid Jarḫ wa al- 

Ta’dil 

1 Abū Musa al-

Asy’ari
23

 

W: 50 

H 
Nabi SAW, 

Ubai bin 

Ka’ab, 

‘Abdullah bin 

Mas’ud, Ali 

bin Abī 

Thalib, Umar 

bin Khattab, 

Mu’adz bin 

Jabal, dll 

Musa bin Abī 

Musa al-

Asy’ari, 

Masruq bin 

Ausin al-

Handzoli, 

Abu Burdah 

bin Abi 

Musa, Abū 

Bakrin bin 

Abī Musa, 

Abū ‘Aisyah 

al-Qurasyi, dll 

al-Shahābah 

Kulluhum 

‘Udul. 

2 Abū Burdah bin 

Abī Musa
24

 

W: 104 

H 

‘Ali bin Abī 

Thalib, 

Muawiyah 

bin Abī 

Sofyan, Abu 

Musa al-

Asy’ari, Abū 

Hurairah, 

‘Aisyah 

Ummul 

Mu’minin, 

dll 

Ibrahīm bin 

‘Abdirrahman, 

Ishaq bin 

Yahya bin 

Thalhah, 

Isma’il bin 

Abī Khalid, 

Abī Burdah 

Buraid bin 

‘Abdillah bin 

Abī Burdah, 

Bilal bin Abī 

Burdah, 

Dll 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah 

3 Buraid bin Abī 

Burdah
25

 

W: - Al-Hasan al-

Bashri, Atha’ 

bin Abī 

Rabah, Abī 

Ayyub, Abī 

Burdah bin 

Abī Musa 

Isma’il  bin 

Zakaria, Al-

Harits bin 

Nabhan, Abū 

Usamah 

Hamad bin 

Usamah, 

Sufyan Al-

Tsauri, Sufyan 

bin Uyaynah, 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah; 

al-Zahabi: 

Shuduq; 

al-Nasa’i: 

Laisa bihi 

Ba’sun 
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dll 

4 Abū Usamah
26

 W: 201 

H 

Usamah bin 

Zaid al-

Laitsi, Ismail 

bin Abī 

Khalid, 

Buraid bin 

Abī Burdah, 

Bisyru bin 

Khalid al-

Kufi, Bisyru 

bin Uqbah 

Abī Uqail, dll 

Abū Sa’id 

‘Abdullah bin 

Sa’id, 

‘Abdullah  bin 

Amir, 

‘Abdullah  in 

Amru  bin 

Aban, 

‘Abdullah 

bin 

Muhammad 

al-Musandi, 

dll 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah, 

Tsabt; 

al-Zahabi: 

al-Hafizh, 

Hujjah 

5 ‘Abdullah bin 

Muhammad
27

 

W: 235 

H 

Hatim bin 

Ismail al-

Madini, 

Husain bin 

Muhammad 

al-Marudzi, 

Abū Usamah 

Hamad bin 

Usamah, 

Hamid bin 

Abdīrrahman, 

Khalid bin 

Makhlud al-

Qathuni, dll 

Al-Bukhāri, 

Muslim, Abū 

Daud, Ibnu 

Majah, 

Ahmad bin 

Hanbal, Abū 

Syaibah 

Ibrahim bin 

Abī Bakar, 

Abū Bakar 

Ahmad bin 

‘Ali, Ahmad 

bin Yahya bin 

Jabir, dll 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah, 

Hafizh; 

al-Zahabi: 

al-Hafizh 

6 Ahmad bin 

Hanbal
28

 

W: 241 

H 

Sufyan bin 

Uyainah, al-

Syafi’i, 

‘Abdullah 

bin 

Muhammad, 

Yahya bin 

Sa’id al-

Qathan, 

‘Abdurrazaq 

al-Thayalisi. 

Waki’ bin al-

Jarrah, al-

Bukhāri, 

Muslim, Abū 

Dawud, Aki 

bin al-Madini, 

Ibnu Mahdi, 

dan lain-lain. 

 

 

 

Ibnu Hajar: 

Tsiqah 

      

 
                                                           
26

 Ibid., Jilid 5, 155. 

 
27

 Ibid., Jilid 10, 497. 

 
28

 Ibid., Jilid 1, 437. 



 

45 

 

3.2.2.3 Analisa Kualitas Sanad Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal 

Berdasarkan skema sanad hadis di atas, sahabat yang menerima 

dari Nabi SAW adalah Abū Musa al-Asy’ari, tidak diragukan lagi 

bahwa Abū Musa al-Asy’ari bertemu dengan Nabi SAW, semasa 

hidupnya beliau adalah orang kepercayaan Rasulullah SAW, juga 

menjadi kepercayaan dan kesayangan khalifah dan sahabat-sahabat 

lainnya. 

Ketika Rasulullah SAW masih hidup, Abū Musa diangkat 

bersama dengan Mu’adz bin Jabal sebagai penguasa di Yaman. 

Setelah Rasul wafat, beliau kembali ke Madinah untuk memikul 

tanggung jawabnya dalam jihad besar yang sedang dijalani oleh 

tentara Islam terhadap Persi dan Romawi.
29

 

Berkenaan dengan ke-‘adil-an beliau, jumhur ulama 

muḫadditsīn dan fuqaha telah menyepakati tentang ke-‘adil-an para 

sahabat dan mereka lebih memilih tawaqquf tanpa 

mengomentarinya, sebab para ulama lebih melihat jasa-jasanya 

yang sangat besar bersama Nabi SAW dalam menyebarkan agama 

yang mulia ini.
30

 Jumhur ulama percaya bahwa para sahabat tidak 

mungkin berdusta tentang Nabi SAW, serta memiliki ketakwaan 

dan akhlak yang lebih dibanding dengan generasi sesudahnya, 

sehingga mereka hanya mengatakan kullu ṣahabi ‘udul.
31

 

Abū Musa al-Asy’ari, selain memiliki banyak guru tempat 

beliau mengambil hadis, juga memiliki banyak murid dari kalangan 

sahabat maupun tabi’in yang meriwayatkan hadis dari beliau, yang 

salah satu di antara mereka adalah Abū Burdah bin Abī Musa. 

Kalau dilihat dari segi umur, maka sangat mungkin bagi Abū 

Burdah untuk berguru dengan Abū Musa al-Asy’ari, dan 

meriwayatkan hadis dari beliau. Demikian juga jika dilihat dari segi 
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ke-‘adil-an, maka para ulama kritikus hadis, menilai bahwa Abū 

Burdah adalah perawi yang dinilai Tsiqah oleh ulama hadis, seperti 

yang dinyatakan oleh Ibnu Hajar. 

Adapun rawi selanjutnya Buraid bin Abī Burdah, yang 

merupakan anak dari Abū Burdah bin Abī Musa. Dengan ini sangat 

mungkin terjadinya periwayatan hadis di antara kedua perawi 

tersebut, karena selain hubungan antara guru dan murid, kedua 

perawi tersebut juga memiliki hubungan ayah dan anak. Selain itu, 

jika kita melihat dari shigat tahammul wa al-ada’ dalam 

periwayatan hadis, maka shigat yang dipakai adalah kata عن. 

Kemudian dari segi jarḫ dan ta’dīl, maka penilaian para kritikus 

hadis terhadap Buraid bin Abī Burdah adalah tsiqah, sebagaimana 

yang dikatakan oleh Ibnu Hajar, sedangkan Ibnu Hajar menilainya 

Shuduq.  

Selanjutnya Abū Usamah, dari persambungan sanad, maka 

tercatat sebagai sanad yang bersambung dengan gurunya Buraid 

bin Abī Burdah. Hal ini bisa dilihat dari jarak umur antara 

keduanya yang tidak begitu jauh, yang memungkinkan bagi 

keduanya untuk saling bertemu. Sementara shigat tahammul wa al-

ada’ yang dipakai adalah عن. Kemudian secara jarḫ dan ta’dil, tidak 

sedikit ulama kritikus hadis yang memuji (ta’dil) kepada beliau, 

yang secara umum mereka mengatakan bahwa Abū Usamah adalah 

perawi yang tsiqah. 

Kemudian ‘Abdullah bin Muhammad, juga tercatat sebagai 

sanad yang bersambung dengan gurunya Abū Usamah. Hal ini 

terbukti dari jarak umur keduanya yang tidak terlalu jauh, dan 

memungkinkan bagi mereka pernah bertemu. Sedangkan sighat 

yang digunakan dalam periwayatan adalah  ْعُته ْسَِ . Dan dari segi jarḫ 

dan ta’dil, maka penilaian ulama kritikus hadis kepada beliau 

adalah tsiqah. 
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Dengan memperhatikan persambungan sanad di atas, dari 

Imam Ahmad bin Hanbal sampai kepada Rasulullah SAW, maka 

dapat dinyatakan bahwa rangkaian sanad di atas merupakan sanad 

yang bersambung. Hal ini dibuktikan dari tiap-tiap tingkatan 

mereka tercatat sebagai guru dan murid dan diperkirakan masih 

hidup sezaman, serta sangat mungkin rasanya saling bertemu. 

Kemudian dikuatkan pula dengan sighat tahammul wa al-ada’ 

yang digunakan. Selain itu ulama kritikus hadis juga menilai 

masing-masing perawi, yang mana pada tiap-tiap tingkatan 

mayoritas mereka menilai dengan penilaian ta’dil.  

Oleh karena itu, dalam hal ini penulis menyimpulkan bahwa 

secara kualitas hadis dari jalur Imam Ahmad bin Hanbal shahīh, 

dan dapat dijadikan sebagai hujjah. 

 

3.2.2.4 Analisa Kualitas Matan Hadis Riwayat Ahmad bin Hanbal 

Matan hadis yang memiliki makna yang sama dengan hadis 

riwayat Ahmad bin hanbal adalah riwayat Bukhāri dan Muslim. 

Sebagaimana Matan riwayat Bukhāri adalah: 

اُه ِإبْ َراِهيَم، َفَحنََّكُه بَِتْمَرٍة، َوَدَعا :لَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلَّمَ ِل ُغاَلٌم، فَأَتَ ْيُت بِِه النَِّبَّ صَ ُوِلَد  َفَسمَّ

 َلُه ِِبْلبَ رََكِة، َوَدفَ َعُه ِإَِلَّ، وََكاَن َأْكبَ َر َوَلِد أَِِ ُموَسى
“Pernah dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki, lalu aku 

membawanya ke hadapan Nabi SAW, maka beliau memberinya 

nama Ibrahīm dan men-tahnīk-nya dengan sebuah kurma, dan 

mendoakan keberkahan untuknya. Setelah itu beliau 

menyerahkannya kepadaku. Dia adalah anak Abu Musa yang 

paling tua”. 

 

Matan hadis diriwayatkan oleh Muslim adalah: 

اهُ   ِإبْ َراِهيَم َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ  ُوِلَد ِل ُغاَلٌم فَأَتَ ْيُت بِِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسمَّ

“Pernah dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki, lalu aku 

membawanya ke hadapan Nabi SAW, maka beliau memberinya 

nama Ibrahīm dan men-tahnīk-nya dengan sebuah kurma”. 
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Sedangkan matan hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad bin 

Hanbal adalah: 

اهُ   َوَحنََّكُه بَِتْمَرةٍ ِإبْ َراِهيَم  ُوِلَد ِل ُغاَلٌم فَأَتَ ْيُت بِِه النَِّبَّ َصلَّى هللاُ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَسمَّ

“Pernah dikaruniakan kepadaku seorang anak laki-laki, lalu aku 

membawanya ke hadapan Nabi SAW, maka beliau memberinya 

nama Ibrahīm dan men-tahnīk-nya dengan sebuah kurma”. 

 

Dari ketiga matan hadis tersebut memiliki makna dan lafadz 

yang sama, hanya saja matan riwayat Bukhāri terdapat 

penambahan lafadz dari riwayat Muslim dan Ahmad bin Hanbal, 

tetapi hal itu tidak merubah makna dan tidak membuat 

pertentangan diantara matan tetapi lebih menunjukan kelengkapan 

lafadz hadis dari redaksi periwayatan Bukhāri, dan juga tidak 

bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam al-Qur’an. 

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hadis dari 

segi kualitas matan terbebas dari kejanggalan (syadz) dan juga 

tanpa illat. Maka hadis tersebut memenuhi syarat sebagai hadis 

yang maqbul. 


