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Muqaddimah Penerjemah

بسم هللا الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم على أَشرف األنبياء،احلمد هلل رب العاملني
ٍ  نبينا،واملرسلني
حممد وعلى آله وأصحابه واملهتدين هب ْديه إىل يوم

.الدين

Segala puji bagi Allah rabb semesta alam, sholawat
dan salam semoga senantiasa tercurah kepada nabi
dan rasul yang paling mulia, Nabi kita Muhammad,
serta kepada keluarganya, sahabat – sahabatnya, dan
orang – orang yang mendapat petunjuk dengan
perkataannya hingga hari kiamat kelak.
Alhamdulillah akhirnya selesai juga penerjemahan
kitab Nukhbah al-Fikr ini dengan izin Allah
subhanahu wa ta’ala. Sebuah kitab yang mungil
namun padat berisi yang mengulas ringkasan istilah –
istilah dalam bidang periwayatan hadits. Kitab ini
adalah salah satu kitab pendahuluan kepada luasnya
ilmu mustholah al-hadits yang dibahas panjang lebar
dalam kitab yang lain.
Semoga terjemah kitab Nukhbah al-Fikr ini
bermanfaat bagi kami, keluarga kami, dan juga bagi
kaum muslimin di Indonesia pada umumnya hingga
yaumil akhir kelak.
Walhamdulillahi rabbil ‘alamin.
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Tangerang Selatan,
21 Ramadhan 1437 H

Abu Harits Abdurrahman
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ِبِس ِم ه
اَّلل ال هر ْمحَ ِن ال هرِح ِيم
ْ

 وصلهى هللاخ َعلى َسيِ ِد َن خحمَ هم ٍد اله ِذي،احلَ ْمد هلل اله ِذي َلْ يَ َز ْل َعالِما قَديرا
ٍ
ِ
ِ  وعلى،ْأر َسلَهخ إِىل النهاس كافهة بَ ِشريا ونَ ِذيرا
وسله َم
َ آل خحمَ همد
َ وص ْحبه
َ
.تَ ْسلِيما َكثِريا
:أَ هما بَ ْع خد

ِ طالح ْأه ِل احل ِد
ت
ِ اص
ْ يث قَ ْد َكثخ َر
ْ َ وبخ ِسط،ت
َ ِهصان
ْ يف ِف
َ فإ هن الت
َ
ِ
ِ
ِ وا ْختخ
،ك
ْ ص َر
َ ِص لَهَ امله هم ِم ْن ذل
سأَل َِن ْبع خ
َ ض ا ِإل ْخ َوان أَ ْن أخل
َ
َ َ ف،ت
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
.سالك
ِ اء االنْد َر
َ اج ِف تل
َ فَأ
َ َج ْب تخهخ َإىل خس َؤاله َر َج
َ َْك امل
Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi
Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah yang senantiasa Maha Tahu dan Maha
Kuasa, semoga sholawat dan salam yang banyak tercurah
kepada sayyidina Muhammad yang telah diutus-Nya kepada
manusia seluruhnya dengan membawa kabar gembira dan
peringatan, dan juga kepada keluarga Muhammad dan
sahabat – sahabatnya.
Amma ba’du:
Telah banyak tulisan – tulisan mengenai istilah – istilah ahlul
hadits, yang luas pembahasannya maupun ringkasannya.
Sebagian ikhwan memintaku untuk membuat ikhtisar bagi
mereka mengenai hal – hal yang penting dari hal itu. Maka
aku mengabulkan permintaan mereka dengan harapan
termasuk dalam jalan – jalan (ahlul hadits) itu.

: الَبَ خر إ هما أَ ْن يَ خكو َن لَهخ:فأقول
خ
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ٍ طخرق بال عَ َد ٍد خم َع ه1.ني
خ

ِ ْ َص ٍر ِِبَا فَ ْو َق االثْ ن
.ني
ْ  أ َْو َم َع َح2 . ْأو هبِِ َما3-

ِ  أَو بِو4.اح ٍد
َ ْ

ِ شر
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ  والث.وط ِه
ور َو خه َو
 املَ ْش خه خ:هان
 املختَ َوات خر املخفي خد للْعل ِْم الْيَقين ب خ خ:فاألَ هو خل
ِ
ٍ يض َعلَى َرأ
 ِخالفا،يح
ِ ص ِح
س َش ْرطا لِل ه
 والثهالِ خ.ْي
ال خْم ْستَف خ
َ  َول َْي، ال َْع ِز خيز:ث
ِ
ِ
ِ
 وفيها،آحاد
َ -س َوى األ هو ِل-  َوخكلُّها.يب
 الغَ ِر خ: وال هراب خع.ل َم ْن َز َع َمهخ
ِ ُّ لِتَ وق،ود
ِ َح
ِ االست ْد
وال
ال َْم ْقبخ خ
ْ عن أ
ْ ف
ْ الل هبا َعلى البَ ْحث
َ ول وال َْم ْر خد خ
ِ
ِ
ي ابلقرائ ِن على
لم النهظَ ِر ه
َ  َوقَ ْد يَ َقع فيها َما يخفي خد الع، خدو َن األ هول،خرَواِتا
.ال خْم ْختَار
. أ َْو ال،سنَ ِد
َص ِل ال ه
ْ  إ هما أَ ْن تَ خكو َن ِِف أ:ثه الغَرابَةخ

Maka aku katakan: Al-Khabar mungkin memiliki beberapa
jalan tanpa jumlah yang tertentu atau dengan jalan lebih dari
dua jalan, atau dua jalan saja, atau dengan satu jalan saja.
Yang pertama adalah: al-Mutawatir yang berfaidah pada ilmu
yang yaqin dengan syarat – syaratnya.
Yang kedua adalah: al-Masyhur atau al-Mustafidh menurut satu
pendapat.
Yang ketiga adalah: al-Aziz, dan tidaklah (diriwayatkan dari
dua jalan) syarat untuk shahih, hal ini berbeda dengan
pendapat sebagian orang.
Yang keempat adalah: al-Gharib.
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Semua hadits tersebut selain hadits kategori pertama (alMutawatir) adalah hadits ahad. (Di dalam hadits ahad) ada
yang maqbul (diterima) dan ada yang mardud (ditolak). Hal
tersebut tergantung pada hal – hal yang ditunjukkan pada
pembahasan kondisi – kondisi para perawinya, namun tidak
demikian halnya dengan hadits kategori pertama (alMutawatir). Dengan indikasi – indikasi yang ada, hadits ahad
dapat memberikan faidah ilmu nadhari (ilmu/keyakinan yang
didapat setelah melakukan penelitian, sedangkan hadits
mutawatir memiliki faidah ilmu yaqin dharuri yaitu otomatis
yakin tanpa perlu penelitian) dengan indikasi - indikasinya
menurut pendapat yang terpilih. Kemudian hadits Gharib
(riwayat dari satu jalan saja): mungkin berada pada asal sanad
(sahabat sendirian dalam meriwayatkan) ataupun tidak (pada
tingkat sahabat lebih dari satu jalan namun pada tingkat di
bawahnya ada yang hanya satu jalan).

ِ وي ِق ُّل إطْال خق ال َفرِدية،ِب
َ ُّ ِ الْ َف ْر خد الن ْس: والثان. ال َف ْر خد املخطْلَ خق:فاألَ هو خل
ْ
ِ َع
. ليه
(Gharib) yang pertama: Al-Fard Al-Muthlaq. (Gharib) yang
kedua: Al-Fard Al-Nisbi, jarang sekali penggunaan kata AlFard untuknya (untuk al-Nisbi).

ِ و َخب ر ْاْلح
ِ  مت،اد بِنَ ْق ِل َع ْد ٍل ََتِم الضهب ِط
 غَ ِْري خم َعله ٍل َوَال،سنَ ِد
هص ِل ال ه
ْ خ
َ َ َخ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ َش
ِ
ِ
، صاف
 خه َو ال ه:اذ
 َوتَتَ َف َاو خ.،يح ل َذاته
َ ت خرتَبخهخ بِتَ َف خاوت َهذه ْاأل َْو
صح خ
ِ وِمن ثَه قخ ِدم
. ثخه َش ْرطخ خه َما، ثخه خم ِسلِ ٍم،يح الْبخ َخا ِر ِي
َ َ
ْ َ
صح خ
Khabar ahad itu shahih lii dzaatihi apabila dinukil oleh perawi

yang adil, sempurna hafalannya (هبط
ْ )الض, bersambung
sanadnya, selain mua’llal (suatu waktu perawi membuat
kesalahan dengan membuat perubahan atau kesalahan pada
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hadits atau sanadnya, hal tersebut hanya bisa diketahui
dengan membandingkan hadits dengan jalan yang lainnya)
dan selain syadz (hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang
tsiqah/terpercaya namun kontradiksi dengan hadits yang
diriwayatkan oleh perawi lain yang lebih tsiqah). Perbedaan
tingkatannya (yaitu tingkatan hadits shahih) berbeda – beda
sesuai dengan perbedaan sifat – sifat ini. Karena hal tersebut,
Shahih Al-Bukhari diletakkan pertama, kemudian Shahih
Muslim, kemudian hadits yang memenuhi syarat keduanya.

فَِإ ْن َخ ه
،س خن لِ َذاتِِه
ف الض ْهب خ
َ َ فَا ْحل:ط
Apabila hafalannya lebih ringan atau di bawah dari level
Dhabt (هبط
ْ  )الض: maka haditsnya adalah hasan lii dzaatihi.

ِِ ِ
.ص هح خح
َ َوبِ َكثْ َرة طخخرقه يخ

ِ ُجعا فَلِلتهرد
ِ
.اديْ ِن
ُّد ِِف النهاقِ ِل َح ْي خ
َ َ َوإِهال فَبِا ْعتِبَا ِر إِ ْسن،ث الته َف ُّر خد
َ فَِإ ْن خ
َ
Suatu hadits (hasan lii dzaatihi), akan menjadi shahih
(dinamakan dengan shahih lii ghairihi) dengan banyaknya jalur
periwayatan.

Apabila berkumpul status hadits (misal seperti perkataan atTirmidizi hadits hasan shahih) maka hal itu disebabkan
karena kebimbangan pada orang yang menukil. Hal ini
adalah pada kondisi hanya satu jalur periwayatan yang ada
atau sebaliknya hal tersebut untuk menjelaskan adanya dua
sanad.

ف
َ ِ فَِإ ْن خخول.َوِزََي َدةخ َرا ِوي ِه َما َم ْقبخولَة َما َلْ تَ َق ْع خمنَافِيَة لِ َم ْن خه َو أ َْوثَ خق
ِ
ِ
ِ
 َوخم َقابِلخهخ ال ه،ظ
ح
ح ال َْم ْح خفو خ
 َو َم َع الض ْهعف فَال هراج خ،ُّشاذ
ِِب َْر َج َح فَال هراج خ
. َوخم َقابِلخهخ ال خْم ْن َك خر،وف
ال َْم ْع خر خ
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Ziyadah atau tambahan perawi keduanya (yakni perawi hadits
shahih dan hasan) adalah maqbul (diterima) selama tidak ada
hadits yang menafikan dari yang lebih tsiqah (terpercaya).
Apabila hadits dari perawi tsiqah bertentangan dengan hadits
yang lebih rajih, hadits yang rajih disebut Al-Mahfudh,
sementara yang bertentangan dengannya disebut Syadz.
Apabila hadits dari perawi tsiqah bertentangan dengan hadits
dhaif/lemah, maka hadits yang rajih disebut dengan al-Ma’ruf
sementara yang bertentangan dengannya disebut al-Munkar.

 َوإِ ْن خو ِج َد َم ْت يخ ْشبِ خههخ فَ خه َو. إِ ْن َوافَ َقهخ غَْي خرهخ فَ خه َو ال خْمتَابِ خع:ِب
ُّ َِوالْ َف ْر خد النِ ْس
ِش
ِ ِ
ال ه
.ار
َ ِ َوتَتَ بُّ خع الطُّخر ِق لِ َذل.اه خد
ك خه َو اال ْعتبَ خ
Al-Fard Al-Nisbi: apabila ada perawi lain yang meriwayatkan
hadits yang sesuai (muwafaqah), maka hadits yang lain
tersebut disebut al-Mutaabi’. Apabila terdapat matan hadits
lain yang menyerupai hadits Al-Fard Al-Nisbi, maka hadits
yang menyerupai tersebut disebut Asy-Syaahid. Menyelidiki
jalan – jalan periwayatan untuk (hadits yang disangka
bahwasanya ia adalah hadits Al-Fard) disebut dengan Al-

ِ ).
I’tibar (اال ْعتِبَار

ِ َ  إِ ْن سلِم ِمن الْمعار:ول
:ض ِِبِثْلِ ِه
ثخه ال َْم ْقبخ خ
َ  َوإِ ْن خعوِر،.ضة فَ خه َو ال خْم ْح َك خم
َ ََ َ َ خ
ِ
ِ ف ا ْحل ِد
.يث
َ فَِإ ْن أ َْم َك َن ا ْْلَ ْم خع فَ خم ْختَل خ
ِ
ِ
ِ
،يح
س خ
َ َأ َْو َال وثَب
 َوإِهال فَالته ْرج خ.وخ
 َو ْاْل َخ خر ال َْم ْن خ،ت ال خْمتَأَخ خر فَ خه َو النهاس خخ
.ف
هوقُّ خ
َ ثخه الت

Kemudian hadits Maqbul (hadits yang diterima): apabila
hadits tersebut selamat dari kontradiksi dengan hadits lain,

maka hadits tersebut disebut al-Muhkam (ك خم
َ )ال خْم ْح. Apabila

hadits tersebut kontradiksi dengan hadits yang semisal
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dengannya:
maka
apabila
memungkinkan
untuk
menggabungkan keduanya maka disebut Mukhtalif al-Hadits
(حلَ ِديث
ْا

ف
) خُمْتَلِ خ.

Apabila tidak memungkinkan untuk

menggabungkan
keduanya
maka
hadits
yang
akhir/belakangan disebut dengan An-Nasikh (yang
menghapus) dan yang lain disebut Mansukh (yang dihapus).
Apabila tidak memungkinkan (untuk mengetahui yang mana
yang akhir/belakangan) maka ditarjih salah satu hadits.
Apabila tidak memungkinkan untuk mentarjihnya maka
hadits tersebut didiamkan saja atau di tawaquf kan (هوقُّف
َ )الت.

ِ
ِ ثخه ال َْم ْر خد خ
.س ْق ٍط أ َْو طَ ْع ٍن
َ  إ هما أَ ْن يَ خكو َن ل:ود

Kemudian hadits Mardud (hadits yang ditolak): hadits mardud

mungkin karena Saqth (س ْقطَ ada perawi yang tidak
disebutkan)
perawinya).

atau

Tha’n

(طَ ْعن-cacat/kelemahan

pada

ِ اد
ِ  أَو ِمن،ف
ِ ِ يء ال ه
ِآخ ِره
ِ  إ هما أ ْن يكو َن ِمن مب:ط
ٍ ِصن
س ْق خ
فال ه
َ سنَد م ْن خم
ْ ْ
ََ ْ
.ك
َ ِغري ذَل
ْ  أ َْو،بَع َد التهابِعي
ِ  والث. املخَعله خق:فاأل هو خل
. املخْر َس خل:هان

ِ َ إ ْن كا َن ابْثن ني ف:ث
 َوإِاله،ض خل
والثهالِ خ
َ  فخهو ال خْم ْع،هوايل
َ َْ
َ صاعدا َم َع الت
.فال خْم ْن َق ِط خع
As-Saqth (س ْقط
)ال ه: mungkin saja (sanad yang tidak disebutkan
itu) dari permulaan sanad penulis (yaitu penulis langsung
berkata: “Rasulullah bersabda…) atau dari akhir sanad
setelah tabi’in (misalnya seorang tabi’in berkata: “Rasulullah
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bersabda…” tanpa menyebutkan dari sahabat siapa beliau
menukil) atau selain dari yang demikian itu.
Yang pertama: disebut Al-Mu’allaq (ق
)ال خْم َعله خ.
Yang kedua: disebut Al-Mursal (ل
)ال خْم ْر َس خ.

Yang ketiga: disebut Al-Mu’dhal (ل
َ  )ال خْم ْعbila ada dua atau
ضخ
lebih perawi yang tidak disebutkan secara berurutan.

Atau selain dari yang demikian itu maka hadits itu disebut

ِ
Al-Munqathi’ (ع
ال خْم ْن َقط خ-terputus).

ِ ثخه قَ ْد ي خكو خن
.واضحا أ َْو َخ ِفيا
َ

ِ  وِمن ثه، ي ْدر خك بع َدِم التهالقي:فاأل هو خل
.هأريخ
ِ يج إِ َىل الت
ْ ْ َ
َ َ خ
َ احت

ِ ِ وي ِر خد ب، الْم َدلهس:هان
ِ َوالث
 َوَك َذا،ال
َ َ َوق، َك َع ْن:صيغَ ٍة ََتْتَ ِم خل اللُّ ِق هي
ََ خ خ
ِ الَِف ُّي ِمن مع
.ْق
ْ ال خْم ْر َس خل
َ اص ٍر لْ يَل
َْ خ

Kemudian As-Saqth itu ada yang wadhih (jelas) atau Khaffi
(tersembunyi). Saqth yang wadhih diketahui karena ketiadaan
talaqi (pertemuan langsung), dan oleh karena itu dibutuhkan
pengetahuan mengenai tarikh (sejarah). Saqth yang
tersembunyi: disebut dengan al-mudallas (penyembunyi
kesalahan) dan haditsnya diriwayatkan dengan kata yang
menunjukkan kemungkinan adanya pertemuan (padahal
tidak pernah bertemu), seperti (عن-dari fulan…) dan (قال-

telah berkata fulan…). Demikian juga dengan Al-Mursal
Khafi, (yaitu hadits) dari orang yang hidup semasa namun
tidak pernah bertemu.
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: إ هما أ ْن يَ خكو َن:ث الطعن

ِ لِ َك ِذ1ِ  ْأو فخ ْح-3 .ك
.ش غَلَ ِط ِه
َ ِ أ َْو تخ ْه َمتِ ِه بِذل-2 .ب ال هرا ِوي
. أ َْو َو ِْْه ِه-6 . أ َْو فِ ْس ِق ِه-5 .أ َْو غَ ْفلَتِ ِه4-

ِ  أو س-01 . أَو بِ ْدعتِ ِه-9 . أَو جهالَتِه-8 .أَو خُمَالََفتِه7.وء ِح ْف ِظ ِه
َ ْ
ََ ْ
ْ
خ
Kemudian At-Tha’n (cacat/kelemahan pada perawinya)
mungkin karena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dustanya perawi.
Tuduhan atas dusta.
Kesalahan yang keji.
Kelalaiannya.
Kefasiqannya.
Keragu-raguannya.
Kontradiksinya.
Tidak dikenal (jahil).
Bid’ah nya.
Buruknya hafalannya.

ِ  والث،ضوعخ
ٍ  َعلَى َرأ، املخْن َك خر:ث
.ْي
 ال َْم ْت خر خ:هان
 والثهالِ خ.وك
 ال َْم ْو خ:فاأل هو خل
ِ
ِ
.س
وَك َذا ال هراب خع والَام خ

Yang pertama: disebut hadits al-Maudhu’ (ضوعخ
)ال َْم ْو خ. Yang
kedua: disebut hadits al-Matruk (وك
)ال َْم ْت خر خ. Yang ketiga:
disebut hadits al-Munkar (ك خر
َ  )املخْنmenurut satu pendapat,
demikian juga dengan sebab yang keempat (kelalaian perawi)
dan kelima (kefasiqan perawi).
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ِ ِ
ِ
ِ
ِ
.ْمعله خل
َ  فَال: إِن اطُّل َع َعلَيْه ِابل َق َرائ ِن َو َُجْ ِع الطُّخرق:ثه ال َْو ْه خم

Kemudian (yang keenam) al-Wahm (keragu-raguan): apabila
hadits tersebut muncul dengan beberapa indikasi dan
beberapa jalur: maka disebut dengan hadits al-Mu’allal.

ِ َ فَم ْدرج اإلسن:اق
ِ
 أ َْو بِ َد ْم ِج.اد
ْ َ إ ْن كان:ثه ال خْم َخالََفةخ
ْ ت بِتَ غْي ِري السيَ ِ خ َ خ
ٍ مو
.ج ال َْم ْت
ٍ قوف ِِب ْر
َْ
 فَ خم ْد َر خ:فوع
ِ  فَالْم ِزي خد ِف مت: أَو بِزَي َدةِ را ٍو. فَالْمقلخوب:أَو بِتَ ْق ِد ٍمي أَو ََت ِْخ ٍري
هص ِل
خ
ْ
ْ
َ
َ َ ْ َ خ
ِ
.األسانيد
.-ال َع ْمدا ْامتِ َحان
 َوقَ ْد ي َق خع ا ِإلبْ َد خ- ب
ْ  فَال خْم:أ َْو ِبِِبْ َدالِ ِه َوال خم َرِج َح
ضطَ ِر خ
ٍ
ٍ
ِ ِ ِ
.ف
ف َوال خْم َح هر خ
ص هح خ
َ  فَال خْم: أو حروف َم َع بَ َقاء السيَاق،أ َْو بِتَ ْغي ٍري َح ْرف

Kemudian (yang ketujuh) al-Mukhalafah: apabila karena
perubahan urutan sanad: maka disebut mudrajul al-isnad.
Apabila karena penggabungan hadits mauquf (hadits tentang
perkataan/perbuatan sahabat) dengan hadits marfu’ (hadits
yang disandarkan kepada Rasulullah): maka disebut mudrajul
al-matan. Apabila karena pendahuluan atau pengakhiran:
maka disebut al-maqlub (terbalik). Apabila karena tambahan
rawi: maka disebut al-mazidu fii muttashil al-asaanid (tambahan
dalam bersambungnya sanad – sanad). Apabila karena
penggantian rawi dan tidak ada yang dirajihkan (yaitu hadits
dengan jalur sanad yang berbeda – beda padahal semestinya
jalur sanadnya sama): maka disebut dengan mudhtharib
(penggantian rawi ini kadang sengaja dilakukan untuk
mengetes keilmuan seseorang). Apabila al-Mukhalafah karena
perubahan huruf namun urutan sanadnya tetap: maka
disebut al-mushahhaf wal muharraf (kesalahan karena penulisan
dan pengucapan).
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ِ ٍِ ِ ِ ِ
ِ ْ وز تَ َع ُّم خد تَغْي ِري ال َْم
ِ ت ِابلنه ْق
.يل ال َْم َع ِان
َوال ََيخ خ
ص َواملخَرادف إاله ل َعال ِبَا خُي خ
ِ يب وب ي
ِ فِإن َخ ِفي الْم ْعَن
.ان ال خْم ْش ِك ِل
ْ َ َ َ
َ َ ِ يج إِ َىل َش ْر ِح الْغَ ِر
َ احت

Tidak boleh dengan sengaja mengubah matan (teks hadits)
dengan pengurangan dan penggantian kata dengan kata yang
mirip kecuali bagi orang yang mengetahui perubahan makna
– makna tersebut. Apabila makna suatu kata tidak jelas,
maka perlu syarah (penjelasan) atas kata yang asing dan
penjelasan atas kata – kata yang sulit tersebut.

ي قَ ْد تَ ْكثخ خر نعخوتخهخ فَ يخ ْذ َك خر بِغَ ِْري َما ا ْشتَ َه َر بِ ِه
َ  َو َسبَ بخ َها أَ هن ال هرا ِو:ثه اْلََهالَةخ
ِ
ِ  وصنه خفوا،ض
ِ فيه الْمو
.ض َح
َ َ ٍ لغَ َر
ْخ
ِ
ِِ
.الو ْح َدا َن
َ  َو،وقَ ْد يَ خكو خن خمقالًّ فَالَ يَ ْكثخر األ ْخ خذ َع ْنهخ
صنه خفوا فيه خ
ِ ،أَو ال يس همى ا ْختِصارا
.ات
وفيه املخْب َه َم خ
َ
َْ خ

ِ
ِ هع ِد
.األص ِح
ْ  َو ْلو أ ْخهبِ َم بِلَ ْفظ الت،هم
َ  عَلَى،يل
َوال يخ ْقبَ خل ال خْم ْب خ

ِ ان فَص
ِ َ أَو اثن،ني
ِ ْ هول ال َْع
:اعدا َوَلْ يخ َوثه ْق
فِإ ْن خِس َي وان َف َر َد َواحد َع ْنهخ فَ َم ْج خ
َ

.ور
خ
 خ،فمجهول احلال
وه َو ال َْم ْستخ خ

Kemudian (yang kedelapan) al-Jahalah (tidak dikenal):
sebabnya karena perawi memiliki banyak sifat, perawi
tersebut kadang disebutkan dengan sifatnya yang tidak
masyhur/tidak umum untuk suatu tujuan. Para ahli hadits
telah menulis mengenai hal ini dalam al-muwadhihat. Sebab
lainnya adalah karena perawi hanya sedikit meriwayatkan
hadits sehingga tidak banyak yang mengambil hadits darinya.
Para ahli hadits telah menulis mengenai hal ini dalam alwuhdan. Sebab lain lagi karena nama perawi tidak disebutkan
untuk meringkasnya. Para ahli hadits menulis mengenai hal
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ini dalam al-mubhamat (yang tidak jelas). Hadits yang almubham tidak diterima, meskipun nama perawi tersebut
disamarkan dengan lafadz ta’dil (misal: “seorang yang
terpercaya telah meriwayatkan…) ini menurut pendapat yang
kuat. Apabila disebutkan nama perawinya namun orang yang
meriwayatkan darinya hanya sendirian, maka perawi dengan
kondisi demikian disebut dengan majhul al-‘ain. Apabila
terdapat dua atau lebih meriwayatkan darinya namun tidak
ada yang mengkonfirmasi ketsiqahannya, maka perawi
dengan kondisi demikian disebut dengan majhul al-hal. Majhul
al-hal ini juga disebut dengan al-mastur.

. أو ِِبخَف ِس ٍق، إ هما ِبخ َك ِف ٍر:ثه البِ ْد َعةخ

ِ  ال ي ْقبل:فاأل هو خل
.ور
صاحبَها خ
َ َ َخ
اْلمه خ

ِ
 إاله إِ ْن َرَوى َما يخ َق ِوي،األصح
َ  ِف، يخ ْقبَ خل َم ْن َل ي خك ْن َداعية:والثهان
ِ
.هسائِي
ح اْلوزجانُّ َش ْي خ
َ  َوبِه، َعلَى ال خْم ْختَا ِر،ُّب ْد َعتخهخ فَ يخ َرد
َ ص هر
َ خ الن
Kemudian (yang kesembilan) al-bid’ah: mungkin disebabkan
karena kafir atau fasiq.
Yang pertama (yaitu karena kafir): tidak diterima haditsnya
menurut jumhur.
Yang kedua (yaitu karena fasiq): haditsnya diterima selama ia
tidak menyebarkan kebid’ahannya menurut pendapat yang
kuat. Kecuali bila ia meriwayatkan sesuatu yang menguatkan
kebid’ahannya maka haditsnya tidak diterima menurut
pendapat yang terpilih. Demikianlah Al-Juzjaani syaikhnya
an-Nasa’i menyatakannya.

ٍ شاذُّ َعلَى َرأ
 إ ْن كا َن الزما فَ خه َو ال ه:ثه خسوءخ احلِْف ِظ
 أ َْو طا ِرائ،ْي
.ط
فاملخ ْختَلِ خ
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ِ
ه
ِ ِ ِ
:س
 َوَك َذا ال َْم ْستخ خ،َوَم ََت تخوب َع َسيِءخ ا ْحل ْفظ ِبخْعتَ ٍََب
 َوال خْم َدل خ، َوال خْم ْر َس خل،ور
ِ
. بَ ْل ابل َْم ْج خموع،سنا ال لِ َذاتِِه
َ
َ ص َار َحديثخ خه ْم َح
Kemudian (yang kesepuluh) buruknya hafalan: apabila
buruknya hafalan adalah tetap, maka ia disebut Asy-Syadz
menurut satu pendapat, atau apabila bersifat sementara
(karena usia dsb) maka disebut al-Mukhtalith.
Ketika hadits yang diriwayatkan oleh orang yang buruk
hafalannya diikuti dengan hadits yang mu’tabar (terpercaya),
demikian juga dengan hadits yang diriwayatkan oleh almastur, al-mursal, dan al-mudallas: maka haditsnya berubah
menjadi hasan bukan karena hadits itu sendiri namun karena
sifat kolektifnya.

 أ َْو،ص ِرُيا
ْ َ إ هما أَ ْن يَ ْن تَ ِه َي إِ َىل النِهِب صلهى هللاخ عليه وسلم ت:ث اإلسناد
. أ َْو ت ْق ِري ِره، أ َْو فِ ْعلِ ِه، ِم ْن قَ ْولِه:خح ْكما
،هِب صلى هللا عليه وسلم
ِ ص َح
أ َْو إِ َىل ال ه
 َم ْن ل َِقي النِ ه: َو خه َو:اب َكذلِك
ِم
ِ اإلس
.األص ِح
ْ َ َول َْو ََتَلهل:الم
َ ؤمنا بِ ِه َوَم
ْ ات َعلَى
َ  ِف،ت ِردهة
خ
.ك
 َو خه َو َم ْن ل َِق َي ال ه:ِأ َْو إِىل التهابِ ِعي
ص َح ِ ه
َ ِاب َك َذل

ِ  والث، ال َْمرفوعخ:فَاأل هول
 َوَم ْن َدو َن، ال َْم ْقطوعخ:ث
 ال َْم ْوقخ خ:هان
 والثهالِ خ،وف
.التهابِ ِعي فيه ِمثْ لخهخ
ِ وي َق خ
. األثَ خر:رييْ ِن
َخ
َ ال لألخ
Al-Isnad (rantai perawi): baik itu berakhir kepada Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam secara jelas maupun secara
hukum. Dari perkataannya, perbuatannya, atau diamnya
beliau.
17

Isnad juga bisa berakhir hingga sahabat: yaitu siapa saja yang
bertemu Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam dalam keadaan
beriman dan mati dalam keadaan Islam, meskipun di antara
awal dan akhirnya ditemukan ia keluar dari Islam menurut
pendapat yang kuat.
Isnad juga bisa berakhir hingga tabi’in: yaitu siapa saja yang
bertemu dengan para shahabat.
Yang pertama: disebut dengan hadits Marfu’. Yang kedua:
disebut dengan hadits Mauquf. Yang ketiga: disebut dengan
Maqthu’, demikian juga dengan riwayat yang sanadnya
berakhir di bawah tabi’in. Hadits mauquf dan maqthu’ disebut
juga Atsar.

ِ ٍ اب
صال
َ بسنَد ظَاهره االت
َ  مرفوع:واملسنَ خد
َ ٍ صح
Al-Musnad: hadits marfu’ dari shahabat yang secara dhahir
sanadnya bersambung.

 أ َْو إىل، فإ هما أَ ْن يَ ْن تَ ِه َي إِىل النِهِب صلهى هللاخ عليه وسلم:فإن قَ هل َع َد خدهخ
ِ إِم ٍام ِذي
.ش ْعبَة
ص َف ٍة َعلِيه ٍة ك خ
َ
.ِب
ُّ ِ النِ ْس: والثهان.العلخ ُّو ال خْمطْلَ خق
 خ:فاأل هو خل
ِ
ِ ِ ول إىل َشي ِخ أَح ِد الْم
ِِ
.ني ِم ْن غَ ِْري طَ ِر ِيق ِه
ص خ
َ صن ف
َ ْ َ خ
 َوه َي ال خْو خ:َوفيه ال خْموافَ َقةخ
ِ
.ول إِىل َش ْي ِخ َش ْي ِخ ِه َكذلِك
ص خ
 َو خه َو ال خْو خ:وفيه الْبَ َد خل

ِ اد ِمن ال هرا ِوي إىل
ِ
ِ
ِ و
ِ  و ِهي:فيه الْمساواةخ
آخ ِرهِ َم َع
ْ َ َ ََخ
َ َاست َواءخ َع َدد ا ِإل ْسن
َ
ِ ِ اد أَح ِد الْم
ِ
.ني
َ صن ف
َ إِ ْسنَ َ خ
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ِ
ِ وهي االستِواء مع تِل ِْم
ِ
ِ ِصن
لو
 َويخ َقابِ خل ال خْع ه،ف
َ ِيذ ذَل
َ ك املخ
َ وفيه ال خْم
َ َ  َ ْ َ خ:صافَ َحةخ
ِ ِ ِِبق
،ول
ُّز خ
ْسامه الن خ
َ
Apabila sedikit jumlah perawinya (pendek mata rantai
perawinya misalnya, untuk sampai kepada Rasulullah hanya
ada 3 orang perawi saja yaitu Malik dari Nafi’ dari Ibnu
Umar dari Rasulullah), baik itu sampai kepada Nabi
shallallahu ‘alaihi wasallam atau sampai kepada Imam yang
memiliki sifat yang tinggi seperti Syu’bah, maka yang
pertama disebut Al-‘Uluw Muthlaq, yang kedua disebut AnNisbi. Pada yang kedua (An-Nisbi):
Al-muwafaqah: sampai kepada syaikh salah seorang penulis
hadits dari selain jalannya. (Misalnya, Bukhari meriwayatkan
dari Qutaibah ibn Sa’id dari Malik, apabila kita mendapatkan
sanad ke Qutaibah tanpa melalui Bukhari, maka inilah yang
disebut al-muwafaqat)
Al-badal: sampai kepada syaikhnya syaikh salah seorang
penulis hadits dari selain jalannya. (Misalnya, pada sanad
yang al-muwafaqat di atas, apabila kita mendapatkan sanad ke
Malik tanpa melalui Bukhari dan Qutaibah, maka inilah yang
disebut al-badal).
Al-musawah: jumlah perawi dalam suatu sanad hingga
akhirnya sama dengan jumlah sanad salah seorang penulis
hadits.
Al-Mushafahah: jumlah perawi dalam suatu sanad hingga
akhirnya sama dengan jumlah sanad muridnya salah seorang
penulis hadits.
Adapun an-Nuzul adalah kebalikan dari al-Uluw dan juga jenis
– jenisnya (jumlah rantai perawinya banyak).

ِ شار َك ال هراوي ومن روى َعنْهخ ِف
.قي فهو األق َْرا خن
ِ ُّالس ِن والل
ََ ْ َ َ
َ َ َفإ ْن ت
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: َوإ ْن َرَوى َع هم ْن خدونَه، فَال خْم َدبه خج:اْلخ ِر
َ َوإِ ْن َرَوى خكلٌّ ِم ْن خه َما ع ِن
ِ
ِ ِ فاألكابِر عن األ
 َوم ْنهخ، وِف َع ْك ِس ِه كثْ َرة، َوم ْنه اْلابءخ َعن األبْ نَاء،َصاغ ِر
َ
خ
ِ.من روى عن أَبِ ِيه عن ج ِده
َ َْ
ْ َ ََ ْ َ
Apabila seorang perawi dan orang yang meriwayatkan
darinya seumuran dan bertemu maka disebut al-Aqran.
Apabila keduanya saling meriwayatkan satu sama lain maka
disebut al-Mudabbaj. Maka al-Akabir ‘an as-Shagir adalah
orang yang lebih senior meriwayatkan dari yang lebih junior
di antaranya adalah seorang ayah meriwayatkan dari anaknya,
kebalikan dari hal tersebut sangat banyak, di antaranya
adalah seseorang yang meriwayatkan dari ayahnya dari
kakeknya.

ِ  وت َقدهم موت أ،ان عن شي ٍخ
ِ
ِ
سابِ خق
 ال ه: فَ خه َو،َح ِدْها
َ وإِن ا ْشتَ َر َك اثنَ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ خ
.والاله ِح خق

Apabila dua orang meriwayatkan dari seorang syaikh,
kemudian salah satu dari keduanya meninggal terlebih
dahulu, maka disebut: As-Saabiq (yang meninggal terlebih
dahulu) dan al-Laahiq (yang meninggal belakangan).

ِ اصه ِِب
ِ  فبا ْختِص،ني مت ِهفقي االس ِم وَل ي تَميه زا
َحد ِْهَا
َ
َ َ َ َْ ْ
وإ ْن َرَوى َعن اثنَ ْ ِ خ
.ني ال خْم ْه َم خل
يَتَ بَ ه خ

Apabila seorang perawi meriwayatkan dari dua orang syaikh
yang tidak dapat dibedakan, bila perawi mengkhususkan
dengan salah satu dari keduanya, maka hal tersebut
menerangkan yang tidak jelas.

.األصح
 ِف، قخبِ َل:احتماال
ِ
ْ  أَ ِو، خرده:وإن َج َح َد َم ْر ِويههخ َج ْزما
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.""م ْن َحدهث َونَ ِس َي
َ :وفيه

Apabila seseorang mengingkari hadits yang diriwayatkan
darinya dengan pernyataan yang pasti, maka hadits tersebut
ditolak. Atau apabila ada kemungkinannya (ia ragu – ragu
apakah ia pernah meriwayatkan hadits tersebut ataukah
tidak), maka haditsnya diterima menurut pendapat yang
shahih. Dalam hal ini (terdapat kitab dengan judul): “siapa
yang berkata dan lupa”.

ِ  أَو غَ ِْريَها ِمن ا ْحل،األد ِاء
ِ الرواةخ ِف
 فَ خهو،االت
ُّ اتفق
َ وإن
َ صيَ ِغ
َ َ
ْ
.ْس خل
َ سل
َ ال خْم

Apabila para perawi sepakat dalam bentuk penyampaiannya,
atau selainnya dalam kondisi – kondisi tertentu, maka
disebut dengan al-Musalsal.

:وصيغ األداء
ئ َعلَْي ِه
 َوقَ َرأ خ، ثه أَ ْخبَ َرِن-2 .ت َو َح هدثَِن
 خِس ْع خ-0
َ  ثه قخ ِر-3 .ْت َعلَْيه
.َسَ خع
ْ َوأ ََن أ
. ثه َشافَ َه ِن-6 . ثه َن َول َِن-5 . ثه أَنْ بَأَِن-4
. َوََْن خو َها، ثه َع ْن-8 .يل
ب إِ َه
َ َ ثه َكت-7

Bentuk penyampaian di antaranya:
1. (.ح هدثَِن
َ َو

ت
) خِس ْع خ,

aku mendengar dan telah

menyampaikan kepadaku.

2. (َعلَْيه

ْت
 َوقَ َرأ خ،)أَ ْخبَ َرِن, telah mengabarkan kepadaku

dan aku membaca dihadapannya.
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3. (ع
ْأ
َسَ خ

ئ عَلَْي ِه َوأ ََن
َ )قخ ِر,

dibacakan dihadapannya dan

aku mendengar.

4. ()أَنْ بَأَِن, telah mengabarkan kepadaku.

ِ ) َن َول, telah memberikan naskah kepadaku.
5. (َن
6. (شافَ َه ِن
َ ), telah mengucapkan kepadaku.
7. (يل
إِ َه

ب
َ َ) َكت, telah menulis untukku.

8. () َع ْن, dari, dan yang semisalnya.

ِ فَاألو
 لِ َم ْن َِس َع َو ْح َدهخ ِم ْن لَْف ِظ ال ه:الن
.ِفمع غَ ِْريه
َ  فَِإ ْن َُجَ َع،ش ْي ِخ

ِ  أصرحها وأَرفعها ِِف اإلم:وأَ هوخُلا
.الء
ْ
َ ْ خ َْخ

ِ الَ ِام
.س
ْ  فَ َك: فإ ْن َُجَ َع، لِ َم ْن قَ َرأَ بِنَ ْف ِس ِه: وال هرابِ خع،ث
والثهالِ خ

ِ
ِ
.لإلج َازةِ َك َع ْن
َ رين فَ خه َو
َ  إِاله ِف خع ْرف ال خْمتَأَخ، ِبَْع ََن ا ِإل ْخبَا ِر:واإلنْ بَاءخ

Dua yang pertama (ح هدثَِن
َ َو

ت
) خِس ْع خ:

untuk orang yang

mendengar sendiri perkataan seorang syaikh, maka apabila
disebutkan dalam bentuk jama’ maka berarti ia mendengar
bersama murid - murid yang lain. Kata yang pertama (-yaitu-

ت
) خِس ْع خ

adalah kata yang paling jelas dan paling tinggi

derajatnya dalam penulisan.
Bentuk penyampaian yang ketiga dan keempat ( ْت
 َوقَ َرأ خ،أَ ْخبَ َرِن

) َعلَْيه:
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untuk orang yang membacanya sendiri, maka apabila

disebutkan dalam bentuk jama’ maka seperti bentuk yang
kelima (ع
ْأ
َسَ خ

ئ َعلَْي ِه َوأ ََن
َ )قخ ِر.

()اإلنْ بَاءخ: maknanya adalah kabar: kecuali pada kebiasaan

ulama muta’akhirin ia adalah untuk ijazah (ijin untuk
menyampaikan hadits) seperti halnya () َع ْن.

ِ ٍ ِسم ِاع إاله ِمن امل َدل
ِ
ط
 يخ ْشتَ َر خ:يل
ْ
َ َو َع ْن َعنَةخ ال خْم َعاصر َْحم خمولَة َعلَى ال ه
َ  َوق.س
ِ ثخب خ
.ار
 خ،وت ل َقائِ ِه َما َول َْو َم هرة
خ
وه َو ال خْم ْختَ خ

‘An’anah (seseorang meriwayatkan dengan shighat ( َع ْن-dari))
orang yang semasa, mungkin berdasarkan atas
mendengarkan secara langsung kecuali yang disampaikan
oleh seorang mudallis (seseorang yang meriwayatkan dari
seseorang seolah – olah dia mendengar darinya secara
langsung padahal tidak). Dikatakan, disyaratkan tetapnya
adanya pertemuan keduanya meskipun hanya sekali, ini
adalah pendapat yang terpilih.

ِ والْم َكاتَبةَ ِف اإلج َازة،شافَ هةَ ِف ا ِإلج َازةِ الْمت لَ هف ِظ ِهبا
َخ
َ َ وأَطْلَ خقوا ال خْم
َ
َ َ َ خ
َ
ِ ِ
ِ ِ الْم ْكتخ
ِ ِ
ِ اقِت َاَنا ابإل ْذ ِن ِاب
 َو ِه َي،لرَوايَِة
َ  وا ْشتَ َرطخوا ِف ص هحة ال خْمنَ َاولَة،وب هبا
َ
ِ.أَرفَع أَنْواع اإلج َازة
َ
َ ْ خ
Para ulama’ menjadikan al-Musyafahah (ijazah secara lisan)
dalam ijazah yang dilafadzkan, dan al-Mukatabah (ijazah
tertulis) dalam ijazah yang tertulis. Mereka mensyaratkan
dalam sah nya penyerahan naskah (hadits) disertai dengan
izin untuk meriwayatkannya, dan hal ini adalah jenis ijazah
yang paling tinggi.
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ِ صيه ِة ِابل
ِ  والْو،ِوَك َذا ا ْشتَ رطخوا اإل ْذ َن ِف ال ِوجادة
ِ  َوِِف ا ِإل ْع،اب
ِ َْكت
 َوإِاله،الم
َ
َ َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َص ِح
َ فَالَ ع ْب َرةَ بذل
َ  َعلَى األ، َولل َْم ْج خهول َولل َْم ْع خدوم، كاإل َج َازة ال َْعا همة،ك
َِ ِِف
.ك
َ ُِجي ِع َذل
Demikian juga mereka mensyaratkan adanya izin untuk
meriwayatkan dalam hal al-wijadah (seseorang menemukan
hadits tertulis), wasiat bil kitab (kitab pemberian seorang
syaikh), dan al-I’lam (seorang syaikh menyatakan bahwa dia
meriwayatkan kitab ini dari fulan dst). Apabila tidak ada
ijazah (izin untuk meriwayatkan), maka tidak ada pelajaran
yang dapat diambil terhadap yang demikian itu seperti halnya
ijazah umum (izin kepada khalayak ramai untuk
meriwayatkan hadits darinya), ijazah kepada seorang majhul
(tidak dikenal), dan ijazah kepada seorang ma’dum (seseorang
yang tidak ada, misalnya seorang anak yang belum lahir)
menurut pendapat yang paling shahih pada yang demikian
itu semuanya.

ِ َساء آابئِ ِهم فَص
ت
ْت أ
ُّ ثه
ْ  وا ْختَ لَ َف،اعدا
ْ  إِ ِن ات َف َق:الرواةخ
َ ْ
َسَا خؤ خه ْم َوأ ْ َ خ
ِ  وإن ات َف َق، فَ خهو الْمت ِهف خق والْم ْف َِِت خق:أَ ْش َخاص خهم
ت
ْ ت األ
ْ َسَاءخ َخطا وا ْختَ لَ َف
خ ْ َ خ َ خ
.ف
ف َوال خْم ْختَلِ خ
فه َو ال خْم ْؤتَلِ خ
 خ:نخطْقا
Kemudian para perawi: apabila nama perawi sama begitu
juga nama ayahnya hingga ke atas namun sebenarnya
berbeda orang: maka disebut dengan al-muttafiq wal muftariq
(sama namanya namun beda orang). Apabila seorang perawi
namanya sama secara penulisan namun berbeda secara
pengucapan: maka disebut dengan al-mu’talif wal mukhtalif
(sama penulisan namun beda pengucapan).

24

ِ
ِ وإِ ِن ات َف َق
ِ  أ َْو ِابلَع ْك،اْلابءخ
 َوَك َذا،شابِهخ
ْ ت األ
َ َفه َو ال خْمت
 خ:س
َ َسَاءخ وا ْختَ لَ َفت
ِ ِ
ِ واس ِم األ
ب
 واال ْختِالَ خ،َب
ْ االس ِم
ْ قع االت َفا خق ِف
َ إ ْن َو
 َويَتَ َرهك خ،ف ِِف الن ْسبَة
ٍ  ِم ْنها أَ ْن َُيصل االتَِفا خق أَو اال ْشتِباه إال ِف حر:ِم ْنه وِِمها قَ ب لَه أَنْ واع
ف
َخ
ْ
َْ
َ خَ ْ خ
َْ خ
ِ  أو ابلته ْق ِد ِمي والت.ني
ِ َأ َْو َح ْرف
.ك
َ ِهأخ ِري أو ََْن ِو ذَل
َ
Apabila nama seorang perawi sama namun nama ayahnya
berbeda atau sebaliknya, maka disebut dengan al-mutasyabih
(samar). Demikian pula ketika nama perawi sama dan nama
ayahnya sama namun berbeda dalam nisbatnya (nama
kotanya atau nama keluarganya, contohnya محمد بن عبد هللا
 المخرميMuhammad bin Abdullah Al-Mukharrimi adalah
gurunya Al-Bukhari, namun محمد بن عبد هللا المخرمي
Muhammad bin Abdullah Al-Makhrami adalah muridnya
Imam Syafi’i). Terdapat bermacam – macam tipe yang akan
tersusun dari hal ini dan juga dari yang disebutkan
sebelumnya: di antaranya menghasilkan kesamaan atau
kesamaran dari satu huruf atau dua huruf, atau dari awal dan
akhir atau yang sejenis dengan itu.

خامتة
ِ
ِ ِالرواةِ وموال
ِ
، وبخلْ َد ِاَن ْم، َوَوفَ يَاِتِِ ْم،يد ِه ْم
َ َ َ َ ُّ  َم ْع ِرفَةخ طَبَ َقات:َوم َن ال خْم ِه ِم
. تَ ْع ِديال َوََتْ ِرُيا َو َج َهالَة:َح َواُلِِ ْم
ْ وأ
Penutup
Di antara hal yang penting: pengetahuan mengenai thabaqat
(tingkatan/level) para perawi, tanggal lahir mereka, tanggal
kematian mereka, negeri – negeri mereka, dan kondisi –
kondisi mereka yaitu ta’dil (menyatakan seorang perawi
sebagai terpercaya dsb), tajrih (al-jarh yaitu mengkritisi
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keadaan – keadaan negatif perawi), dan jahalah (tidak
dikenalnya).

ِ
ِ  كأَ ْك َذب الن،ف ِِبَفْ َع َل
 أ َْو، ثه َد هجال،هاس
ص خ
ْ َس َوأ َخها ال َْو
ْ  وأ:ب ا ْْلَْر ِح
َ
وم َرات خ
. أ َْو َك هذاب،َوضهاع
. أو فيه َم َقال، أ َْو َسيِيء ا ْحلِْف ِظ، ِلني:َس َهلخ َها
ْ َوأ
Level dari al-jarh: yang paling buruk adalah pensifatan

ِ الن
dengan perbuatan seperti (هاس

أَ ْك َذب-manusia yang paling

pembohong), kemudian Dajjal, pemalsu, atau pendusta.
Sedangkan al-jarh yang paling ringan: Layyin (lemah), buruk
hafalannya, atau “padanya terdapat pembicaraan”.

ِ  َكأ َْوثَق الن:ف ِِبَفْ َع َل
 ثخه َما ََت هك َد،هاس
ص خ
ْ  وأرفعها الْ َو:ومراتب التعديل
ِ ص َف ٍة أَو
ِ ِب
ِ ْ َص َفت
. أ َْو ثَِقة حافِظ، كثِ َقة ثَِقة،ني
ْ

ِ ِ وأَ ْد َنها ما أَ ْشعر ِابل خقر
. َش ْيخ:  َك،يح
ِ هج ِر
ْ َس َه ِل الت
ْ ب م ْن أ
ْ ََ َ َ َ

Level dari at-ta’dil: yang paling tinggi adalah pensifatan
dengan perbuatan: seperti “manusia yang paling terpercaya”,
kemudian apa – apa saja yang disokong dengan satu sifat
atau dua seperti tsiqahnya tsiqah, tsiqah dan hafal. Dalam hal
ini yang paling ringan adalah apa – apa yang dekat dengan

yang paling ringannya tajrih, misalnya (ش ْيخ
َ –Syaikh atau
guru).

ٍ وتخ ْقبل الت ْهزكِيةخ ِمن عا ِر
ٍ
ِ ْ ف ِِب
.األصح
َ ْ َ َ َخ
َ  على، ولو من واحد،َسبَاهبا

Diterima tazkiyah (ungkapan yang menta’dil seseorang) dari
seseorang yang mengetahui sebab – sebabnya meskipun
hanya dari satu orang menurut pendapat yang paling shahih.
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ِ
ٍ
ِ هع ِد
َ فَِإ ْن َخال،َسبَابِه
ْ ح خم َقدهم عَلَى الْت
ْ ص َد َر خمبيهنا م ْن َعا ِرف ِِب
َ يل إ ْن
وا ْْلَْر خ
ِ هع ِد
. َعلَى ال خْم ْختَا ِر، قخبِ َل خُْم َمال:يل
ْ َعن الت

Al-Jarh didahulukan atas at-Ta’dil ketika ada penjelasan
(mengenai jarh nya) dari seseorang yang mengetahui sebab –
sebabnya, ketika tidak ada ta’dil, jarh nya diterima secara
mujmal (umum) atas pendapat yang terpilih.

فصل
ِ ْ  وأ،وِمن الْم ِه ِم مع ِرفَةخ خكَن الْمس همني
،اسخهخ خكْن يَ تخهخ
ْ  َوَمن،هني
َْ َ َ خ
َْ َسَاء ال خْم َكن
َْ َ َ خ
ِ
ْ  ومن َكثخ َر،ف ِف خك ْن يَته
ْ  َوَم ْن َوافَ َق،ت كنَاهخ أو نخعخوتخهخ
َ ِوم ِن ا ْختخل
ت خك ْن يَ تخهخ
ِ
ِِ
ِ  ْأو ِاب َلع ْك،اس َم أَبِ ِيه
،ب إِ َىل غَ ِْري أَبِ ِيه
ْ
َ  َوَم ْن نخس، ْأو خك ْن يَ تخهخ خك ْن يَةَ َزْو َجته،س
واس خم أَبِ ِيه
ْ  ومن اته َف َق، ْأو إىل غري ما يَ ْسبِ خق إىل ال َف ْه ِم،ْأو إىل ِأم ِه
ْ اسخهخ
ِ َ أو اسم َشي ِخ ِه و َشي ِخ َشي ِخه ف،وج ِده
اس خم َش ْي ِخه
ْ ْ
ْ ْخ
ْ ومن اته َف َق
َ
َ .صاعدا
َ
.وال هراوي عنهخ
Pasal
Merupakan hal yang penting pengetahuan mengenai kunyah
(gelar/julukan) yang seseorang dipanggil namanya
dengannya, nama yang dipakai sebagai nama kunyah, orang
yang namanya adalah nama kunyah nya, orang yang berbeda
– beda nama kunyah nya, orang yang banyak memiliki nama
kunyah atau sifat – sifatnya, orang yang nama kunyah nya
sama dengan nama ayahnya atau sebaliknya, atau nama
kunyah nya adalah kunyah nya istrinya, orang yang nisbat
namanya selain kepada ayahnya atau selain kepada ibunya,
atau kepada selain yang tidak dapat dipahami, orang yang
namanya sama dengan nama ayahnya dan kakeknya, atau
sama dengan nama syaikhnya dan syaikhnya syaikh hingga ke
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atas dan orang yang nama syaikhnya sama dengan nama
orang yang meriwayatkan darinya.

ِ  واألَنْس،اب
ِ  َواألَلْ َق، َوالْ خك ََن،َِسَ ِاء ال خْم َج هرِدةِ وال خْم ْفر َدة
،اب
ْ وم ْع ِرفةخ األ
َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
، أ َْو خُمَ َاوَرة، أ َْو س َككا، أ َْو ضيَاعا، بِالدا:األوطَان
ْ َوتَ َق خع إِ َىل الْ َقبَائ ِل َو
ِ ِ ِ وإِ َىل ال ه
 وقد تَ َق خع،كاألسَ ِاء
ْ فيها االتفا خق واال ْشتِبَاهخ
َ  َويَ َق خع:صنَائ ِع واحلرف
َ
ِ
ِ ََسب
،ك
َ اب ذَل
ْ  َوَم ْع ِرفَةخ أ.ألْ َقااب
(Merupakan hal yang penting) pengetahuan mengenai nama
– nama yang al-mujarrad (nama murni tanpa gelar/julukan),
al-mufradat (nama unik yang hanya dimiliki oleh satu orang),
al-kunyah (gelar/julukan), al-laqab (gelar/julukan), al-ansab
yang dinisbatkan kepada suku – suku, daerah asal, negeri,
desa, suatu ketetanggaan, atau pekerjaan. Sebagaimana
halnya pada nama – nama, pada nama nisbat juga ada yang
sama dan samar. Sungguh kadang nama nisbat juga
merupakan nama laqab. Pengetahuan sebab – sebab yang
demikian itu (juga penting).

ِ
ِ
ِ
ِ  أَو ِاب ْحلِل،ابلر ِق
 َوَم ْع ِرفَةخ،ْف
ْ ومعرفة ال َْم َو ِايل م ْن أَ ْعلَى َوم ْن أ
ْ ِ :َس َف َل
ِ
ِ َخو
ِ آد
ِ ِش ْي ِخ َوالطهال
ِ  َو،ب
اب ال ه
هحم ِل
ُّ سن الت
َ  َوَمع ِرفَةخ.ات
َ َ ا ِإل ْخ َوة واأل
ِ وإس
ِ َ ،ض ِه
ِ يث وعَر
ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ
ِ ،اعه
،والر ْحلَ ِة فِ ِيه
َ ْ ،وسَاع ِه
ْ َ  وص َفة كتَابَة ا ْحلَد،واألداء
(Merupakan hal yang penting) pengetahuan mengenai almawali (al-mawali memiliki arti yang banyak, kadang artinya
tuan/majikan kadang artinya budak/hamba sahaya) dari
yang paling atas dan yang paling bawah, dengan perbudakan
(karena perang) atau dengan persekutuan.
(Merupakan hal yang penting) pengetahuan mengenai laki –
laki atau perempuan. Pengetahuan mengenai adab syaikh
dan murid. Pengetahuan mengenai lamanya bergelut dan
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menyampaikan hadits. Pengetahuan mengenai sifat penulisan
dan
penyampaian
hadits,
penyimakannya
dan
memperdengarkannya, serta perjalanan untuknya.

ِ  أَ ِو األطْر، أو الْعِلَ ِل،اب
ِ  أو األبْ َو، إ هما َعلَى ال َْمسانِيد:صنِ ِيفه
.اف
ْ َوت
َ
(Merupakan hal yang penting) pengetahuan mengenai
penulisannya: mungkin itu musnad – musnad (kitab hadits
yang disusun berdasarkan nama para sahabat), bab – bab
(kitab hadits yang disusun berdasarkan bab – bab fiqh), ‘ilal
(kitab hadits yang memuat hadits yang bermasalah sanadnya
dan diterangkan permasalahannya), atau atthraf (kitab hadits
yang mengumpulkan seluruh sanad – sanad yang ada dan
hanya menyebutkan sebagian matan).

ِ ِ ومعرفة سب
ِ هف
ِ
القاضي أَب يَ ْعلَى
يوخ
ِ فيه بَ ْعض خش
َ صن
َ  َوقَ ْد:ب ا ْحلَديث
ََ ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 ظاه َرةخ، وه َي نَ ْقل َْحمض.وصنه خفوا ِف غَالب هذه األنْ َو ِاع
َ ،بن الْ َف هراء
ِ
ِ هع ِر
اج ْع ُلا
ْ  َو َح، خم ْستَ ْغنِيَة ع ِن الته ْمثِيِ ِل،يف
ْ الت
َ  فَلْتخ َر:ص خرها خمتَ َعسر
ِ  وهللا الْموفِ خق واُل،مبسوطاِتخا
. ال إله إاله خه َو،ادي
َ
َخ
َْ خ
(Merupakan hal yang penting juga) pengetahuan mengenai
sebab suatu hadits: Syaikh – syaikhnya Al-Qadhi Abi Ya’la
bin al-Farra’ telah menulis mengenai hal ini, mereka menulis
dalam segala aspek jenis – jenisnya, dan hal itu adalah
penukilan yang murni, jelas pengertiannya, tidak
memerlukan permisalan, dan pembatasannya sulit, maka
hendaknya kembali kepada kitab yang luas pembahasannya
(mengenai hal ini). Allah lah pemberi taufik dan petunjuk,
tiada ilah (sesembahan) kecuali Dia.
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