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MOTTO 

 

ُذرِّيػَّتَػُهْم َكَما َكالَِّذيَن آَمُنوا َكاتػَّبَػَعتػُْهْم ُذرِّيػَّتُػُهْم بِِإميَاٍف َأْلَْْقَنا ِِبِْم 
 أَلَتػَْناُهْم ِمْن َعَمِلِهْم ِمْن َشْيٍء ُكلُّ اْمرٍِئ ِبَا َكَسَب َرِهين 

 

“Dan orang-orang yang beriman, beserta anak cucu mereka yang 

mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan 

anak cucu mereka  (di dalam surga), dan kami tidak mengurangi 

sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terkait apa 

yang dikerjakannya.” (QS. Aṭ-Ṭur: 21) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



vii 

TRANSLITERASI  

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulisan 

Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian 

dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan 

tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda 

sekaligus.  Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan 

huruf latin:  

Huruf 

Arab 

Nama  Huruf Latin  Nama  

 alif  tidak dilambangkan tidak ا

dilambangkan 

 Ba b  Be ب

 Ta t  Te ت

 Sa ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج

 Ha ḥ ha (dengan titik di ح

bawah) 

  Kha Kh ka dan ha خ

 dal  d  De د

 Zal Z zet (dengan titik ذ

diatas) 

 Ra r  Er ر

  Zai z  zet ز

 Sin S Es س

  Syin Sy es dan ye ش

 Sad ṣ es (dengan titik di ص

bawah) 
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 Dad ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za ẓ zet (dengan titik ظ

di bawah) 

 ain „ koma terbalik (di„ ع

atas) 

 Gain g  Ge غ

 Fa F Ef ؼ

 Qaf q  Ki ؽ

 Kaf k  Ka ؾ

 Lam L El ؿ

 Mim m  Em ـ

 Nun N En ف

 Wau w  We ك

 Ha h  Ha ق

 Hamzah ` Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

2. Vokal  

Vocal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri 

dari vocal tunggal atau menoftong, dan vocal rangkap atau 

diftong. 

a. Vocal tunggal 

Vocal tunggal bahasa Arab yang dilambangkan 

berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
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Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

------  َ------  Fathah A A 

------  َ ------ Kasrah I I 

------  َ ------ Dhammah U U 

b. Vocal rangkap  

Vocal rangkap bahasa Arab yang dilambangkan 

berupa gabungan antara harakat dan huruf. Transliterasinya 

berupa gabungan huruf, yaitu: 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 

---  َ----  fathah dan ya Ai a dan i 

- ---  َ--  fathah dan wau Au a dan u 

Contoh:  

Rajala    ََرَجل  yakhruju   ََُيْرُج
 Fa‟ala    َفَػَعل  qaumun    قَػْوـن 
La‟ana   ََلَعن  

 

3. Maddah 

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa 

harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda: 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

--  َ --   َ- -- fathah dan alif atau 

ya 

Ā a dan garis di 

atas 

----  َ ----- kasrah dan ya Ī i dan garis di 

atas 

----  َ-----  dhammah dan wau Ū u dan garis di 

atas 

Contoh:  

Qāla   :  قَاَؿ  al-Rajūlun    : ُجْوؿن  اْلر    

Nisā‟a   :   ُمَتَشبِِّهْيَ  : Mutasyabbihīna    ِنَساءَ  
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4. Ta Marbutoh 

Transliterasi untuk ta marbutoh ada dua, yaitu: 

a. Ta marbutoh hidup: yaitu ta marbutoh yang hidup atau 

mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhammah, 

transliterasinya adalah /t/.  

b. Ta marbutoh mati: yaitu ta marbutoh yang mati atau mendapat 

harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.  

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutoh diikuti oleh 

kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua 

kata itu terpisah, maka ta marbutoh itu ditransliterasikan 

dengan ha (h).  

Contoh: 

Syu‟bah Maulā „Abdillāh   :    شعبة موىل عبداهلل

Al-Madīnah Al-Munawwarah  :  املدينة منورة 

5. Syaddah atau Tasydid 

Syaddah atau Tasydid yang dalam system penulisan Arab 

dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda 

tasydid, dalam transliterasinya tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf sama dengan huruf yang 

diberi tanda syaddah.  

Contoh: 

Ḥaddaṡanā   :  حّدثنا 

Rabbanā   :  ربّنا 
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6. Kata sandang  

Kata sandang dalam system penulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf اؿ namun dalam transliterasinya ini kata sandang 

dibedakan atas kata sandang yang dikuti huruf syamsiah dan kata 

sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.  

a. Kata sandang mengikuti huruf syamsiah 

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah 

ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti 

dengan huruf yang sama dengan huruf langsung mengikuti 

kata sandang itu.  

b. Kata sandang diikuti huruf qamariah 

Kata sandang yang diikuti huruf qamariah ditransliterasikan 

sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula 

dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiah maupun 

huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan kata sandang.  

Contoh: 

Ar-Rajulu  : الرجوؿ 

An-Nisa‟a : النساء 

Al-Isnad  :   االسناد

7. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hazah ditransliterasikan 

dengan apostrof, namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang 
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terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal 

kata, ia tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif. 

Contoh: 

Anna  : اف    

Syai‟un : شيئ    

An-Nisā‟a : الّنساء 
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ABSTRAK 

 

Khadījah r.a. binti Khuwalid adalah salah satu perempuan 

terbaik ahli surga. Dialah pemimpin perempuan dunia pada masanya. 

Nama dan nasabnya adalah Khadījah binti Khuwailid bin As‟ad bin 

„Abdul Uzzā bin Qushay bin Kilāb. Khadījah r.a merupakan 

perempuan  cerdas yang mempunyai karir gemilang, sukses dan 

terpandang. Selain kesuksesan dan kekayaan yang dimilikinya, dia 

juga mempunyai keturunan yang mulia. 

Khadījah r.a dan Rasulullah Saw  hidup bersama selama 15 

tahun sebelum beliau diangkat menjadi Rasul dan 10 tahun 

sesudahnya. Dialah istri satu-satunya yang hidup paling lama dengan 

Rasul bila dibandingkan dengan istri-istri Rasul yang lain. Oleh 

karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa Khadījah r.a sangat paham 

secara detail informasi tentang Rasulullah Saw. Namun realita yang 

ada tidak banyak diketahui informasi-informasi terkait Rasulullah Saw 

melalui istri pertamanya, Khadījah r.a. bahkan bila dibandingkan 

dengan „Āisyah yang telah meriwayatkan lebih dari 2000 hadis, hadis 

riwayat Khadījah r.a sangat sedikit bahkan nyaris tidak ada. 

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan 

memaparkan kontribusi Khadījah r.a dalam meriwayatkan hadis, 

beberapa tema hadis yang diriwayatkan oleh Khadījah r.a. serta 

menganalisis kualitasnya dari segi sanad maupun muatan hadis. 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library 

research). Penulis mengambil data dari kitab As-Sīrah An-

Nabawiyyah Li Ibn Isḥāq, Musnad Abī Ya‟lā, Mu‟jam Al-Kabīr, 

Mu‟jam Al-Ausaṭ, Al- Mustadrak alā Aṣ-Ṣahīhain, Ma‟rifah Aṣ-

Ṣaḥābah, dan Dalāil An-Nubuwwah. Sedangkan data sekunder yang 

jadi penunjang adalah kitab-kitab rijāl al-ḥadīṡ, kitab ulūm al-ḥadīṡ, 

artikel, tulisan ilmiah, dan lain sebagainya. Metode pengumpulan data 

yang digunakan adalah dengan cara mencari kata kunci hadis pada 

aplikasi maktabah syamilah. Sedangkan metode analisis datanya 

menggunakan kritik sanad dan kritik matan. 

Hasil penelitian yang penulis peroleh yaitu hadis yang 

pertama tentang keturunan Khadījah r.a berkualitas ḍa’īf. Dikarenakan 

sanadnya mengalami keterputusan (inqiṭā’) pada thabaqat kedua. 

Meskipun semua periwayat dalam hadis tersebut dinilai ta’dil oleh 

para kritikus hadis. Dari segi kuantitas, hadis tersebut masuk dalam 
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kategori hadis Ahad, dan dilihat dari jumlah rawi antara Nabi hingga 

Mukharrij-nya, maka sanad ini berkualitas nazil. Hadis kedua tentang 

Asbāb an-Nuzūl surah Aḍ-Ḍuḥā ayat 3, sanadnya juga berkualitas 

ḍa’īf dan merupakan hadis marfū’. dilihat secara horizontal, hadis 

tersebut mempunyai kualitas hadis Ahad yang termasuk pada kategori 

gharīb. Sedangkan jika dilihat secara vertikal, maka kualitas sanad 

hadis tersebut berkulitas nazil. Dan yang terakhir, hadis tentang 

Malaikat Jibril yang tidak nampak di depan Khadījah r.a yang tidak 

memakai jilbab. Kualitas sanadnya hampir sama dengan sanad hadis 

pada sub bab sebelumnya (bab Asbāb an-Nuzūl surah Aḍ-Ḍuḥā ayat 

3). Sehingga kesimpulannya sanad hadis ini berkualitas ḍa’īf. Hadis 

ini juga disandarkan kepada Rasulullah, sehingga disebut hadis 

marfu’. Pada Thabaqah pertama, hadis tersebut diriwayatkan oleh 

seorang sahabat, sehingga termasuk dalam kategori hadis Ahad. 

Kualitas sanad hadis tersebut berkualitas nazil. Sedangkan terkait 

kualitas matan hadis-hadis riwayat Khadījah r.a, semua matan 

berkualitas ṣaḥīḥ. 
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