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Muqaddimah Penerjemah 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على َأشرف األنبياء 

واملرسلني، نبينا حممٍد وعلى آله وأصحابه واملهتدين هبْديه 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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 ِبْسِم اَّللِه الرهمْحَِن الرهِحيمِ 
 الهِذي حمخَمهدٍ  َسيِ ِدنَ  َعلى هللاخ  وصلهى َقديرا ، َعاِلما   يَ َزلْ  لَْ  الهِذي هلل احلَْمد
 وَسلهمَ  وَصْحبهِ  حمخَمهدٍ  آلِ  وعلى َونَِذيرا ، َبِشريا   كافهة   النهاس ِإىل أْرَسَلهخ 

 .َكِثريا   َتْسِليما  
 :دخ بَ عْ  َأمها

 وبخِسَطتْ  َكث خَرْت، َقدْ  احلَِديثِ  أْهلِ  اْصطالحِ  ِف التهَصانِيفَ  فإنه 
 ذِلَك، ِمنْ  املهمه  َلهَ  أخلِ صَ  َأنْ  اإِلْخَوانِ  بْعضخ  َفَسأََلِن  َواْختخِصَرْت،

تخهخ   .املََساِلكِ  تِْلكَ  ِف  االْنِدرَاجِ  رََجاءَ  سخَؤاِلهِ  إىَل  فََأَجب ْ
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. 

 :لَهخ  َيكخونَ  َأنْ  إمها الَبَ رخ  :فأقولخ 
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 .مخَعنيهٍ  َعَددٍ  بال طخرخق   -1
 .االثْ نَ نْيِ  فَ ْوقَ  ِبَا رٍ َحصْ  َمعَ  َأوْ  2 -

 . هِبَِما أوْ  -3
 .ِبَواِحدٍ  َأوْ  4-

 َوهخوَ  املَْشهخورخ : والثهاِن  .ِبشخرخوِطهِ  اْلَيِقين   لِْلِعْلمِ  املخفيدخ  املختَ َواتِرخ : فاأَلوهلخ 
،: والثهاِلثخ  .رَْأيٍ  َعَلى اْلمخْسَتِفيضخ   ا  ِخالف لِلصهِحيِح، َشْرط ا َولَْيسَ  اْلَعزِيزخ

 وفيها آَحاد ، -األوهلِ  ِسَوى- وَكخلُّها .الَغرِيبخ : والرهاِبعخ  .َزَعَمهخ  ِلَمنْ 
 َأْحوالِ  عنْ  الَبْحث َعلى هبا االْستْداللِ  لِتَ َوقُّفِ  واْلَمْردخودخ، اْلَمْقبخولخ 

 ىعل ابلقرائنِ  النهَظِريه  الِعلمَ  يخفيدخ  َما فيها يَ َقع َوَقدْ  األوهل، دخونَ  رخَواِِتا،
 .اْلمخْخَتار

 .ال َأوْ  السهَنِد، َأْصلِ  ِف  َتكخونَ  َأنْ  إمها: الَغرابَةخ  ثه 
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 (al-
Mutawatir) 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 (al-
Mutawatir). 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). 

 الَفْرِدي ةِ  إْطالقخ  ويَِقلُّ  الن ْسِبُّ، اْلَفْردخ : والثان .قخ املخْطلَ  الَفْردخ : فاأَلوهلخ 
  .َعليهِ 

(Gharib) yang pertama: Al-Fard Al-Muthlaq. (Gharib) yang 
kedua: Al-Fard Al-Nisbi, jarang sekali penggunaan kata Al-
Fard untuknya (untuk al-Nisbi). 

 َواَل  مخَعلهلٍ  َغرْيِ  السهَنِد، مختهِصلِ  الضهْبِط، ََتم ِ  َعْدلٍ  بِنَ ْقلِ  اْْلَحادِ  َوَخبَ رخ  
 ، اأْلَْوَصافِ  َهِذهِ  بِتَ َفاوختِ  رختَ بخهخ  َوتَ تَ َفاَوتخ  .ِلَذاتِِه، الصهِحيحخ  هخوَ : َشاذ ٍ 
 .َشْرطخهخَما ثخه  مخِسِلٍم، ثخه  اْلبخَخاِريِ ، َصِحيحخ  قخدِ مَ  ثَه  َوِمنْ 

Khabar ahad itu shahih lii dzaatihi apabila dinukil oleh perawi 

yang adil, sempurna hafalannya (الضهْبط), 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. 

 ِلَذاتِِه، فَاحلََْسنخ : الضهْبطخ  َخفه  فَِإنْ 
Apabila hafalannya lebih ringan atau di bawah dari level 

Dhabt (الضهْبط) : maka haditsnya adalah hasan lii dzaatihi. 

 َوِبَكثْ َرِة طخرخِقِه يخَصحهحخ.
َعا فَِللت هَردُِّد ِف النهاِقِل َحْيثخ الت ه   َفرُّدخ، َوِإاله فَِباْعِتَباِر ِإْسَناَدْيِن.فَِإْن ُجِخ

Suatu hadits (hasan lii dzaatihi), akan menjadi shahih 
(dinamakan dengan shahih lii ghairihi) dengan banyaknya jalur 
periwayatan. 

Apabila berkumpul status hadits (misal seperti perkataan at-
Tirmidizi 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.  

 خخوِلفَ  فَِإنْ  .َأْوَثقخ  هخوَ  لِ َمنْ  مخَناِفَية   تَ َقعْ  لَْ  َما َمْقبخوَلة   رَاِويِهَما َوِزََيَدةخ 
 فَالرهاِجحخ  الضهْعفِ  َمعَ  وَ  الشهاذُّ، َومخَقابِلخهخ  اْلَمْحفخوظخ، فَالرهاِجحخ  ِبَِْرَجحَ 

،  .اْلمخْنَكرخ  َومخَقابِلخهخ  اْلَمْعرخوفخ
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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. 

 فَ هخوَ  يخْشِبهخهخ  َمْت   وخِجدَ  َوِإنْ . اْلمخَتاِبعخ  فَ هخوَ  َغي ْرخهخ  َوافَ َقهخ  ِإنْ : النِ ْسِبُّ  َواْلَفْردخ 
 .ااِلْعِتَبارخ  هخوَ  ِلَذِلكَ  الطُّرخقِ  َوتَ تَ بُّعخ  .الشهاِهدخ 

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 (ااِلْعِتَبار). 
: ِبِْثِلهِ  عخوِرضَ  َوِإنْ  ،.اْلمخْحَكمخ  فَ هخوَ  اْلمخَعاَرَضةِ  ِمنَ  َسِلمَ  ِإنْ : اْلَمْقبخولخ  ثخه 

 .احْلَِديثِ  َفمخْخَتِلفخ  اْْلَْمعخ  َأْمَكنَ  فَِإنْ 
 ْرِجيحخ،فَالت ه  َوِإاله . اْلَمْنسخوخخ  َواْْلَخرخ  النهاِسخخ، فَ هخوَ  اْلمخَتَأخِ رخ  وثَ َبتَ  اَل  َأوْ 
 .الت هَوقُّفخ  ثخه 

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

maka hadits tersebut disebut al-Muhkam ( اْلمخْحَكمخ). Apabila 

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

( َْتِلفخ  احْلَِديث ُمخ ). 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 (الت هَوقُّف).  
 .َطْعنٍ  َأوْ  ِلَسْقطٍ  َيكخونَ  َأنْ  ِإمها: اْلَمْردخودخ  ثخه 

Kemudian hadits Mardud (hadits yang ditolak): hadits mardud 

mungkin karena Saqth (َسْقط-ada perawi yang tidak 

disebutkan) atau Tha’n (َطْعن-cacat/kelemahan pada 

perawinya). 

 آِخرِهِ  ِمنْ  َأوْ  مخَصنِ ٍف، ِمنْ  السهَندِ  َمَباِديءِ  ِمنْ  يكونَ  أنْ  إمها: ْقطخ فالسه 
 .َذِلكَ  غرْي  َأوْ  التهاِبعي ، بَعدَ 

 .املخْرَسلخ : والثهاِن . املخَعلهقخ : فاألوهلخ 
 َوِإاله  اْلمخْعَضلخ، فخهو الت هَوايل، َمعَ  َفَصاِعدا   اْبثنَ نْي  كانَ  إنْ : والثهاِلثخ 

َقِطعخ فا  . ْلمخن ْ
As-Saqth (السهْقط): 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 ( اْلمخَعلهقخ). 
Yang kedua: disebut Al-Mursal ( اْلمخْرَسلخ). 
Yang ketiga: disebut Al-Mu’dhal ( اْلمخْعَضلخ) bila ada dua atau 

lebih perawi yang tidak disebutkan secara berurutan.  

Atau selain dari yang demikian itu maka hadits itu disebut 

Al-Munqathi’ ( َقِطعخ  .(terputus-اْلمخن ْ

 .َخِفي ا   َأوْ  واِضحا   َيكخونخ  َقدْ  ثخه 
 .التهأريخِ  ىَل إِ  اْحِتيجَ  ثه  َوِمنْ  التهالقي، بَعَدمِ  يخْدَركخ : فاألوهلخ 
،: َوالثهاِن   وََكَذا َوقَاَل، َكَعْن،: اللُِّقيه  ََتَْتِملخ  ِبِصيَغةٍ  َويَرِدخ  اْلمخَدلهسخ

 .يَ ْلقَ  لْ  مخَعاِصرٍ  ِمنْ  اْلَِفيُّ  اْلمخْرَسلخ 

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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 :َيكخونَ  أنْ  إمها: الطعن ث
 .ِطهِ َغلَ  فخْحشِ  أوْ  -3. ِبذِلكَ  ت خْهَمِتهِ  َأوْ  -2. الرهاِوي ِلَكِذبِ  -1
هِ  َأوْ  -6. ِفْسِقهِ  َأوْ  -5. َغْفَلِتهِ  َأوْ  -4  .َوْهِْ
َاَلَفِته َأوْ  -7  .ِحْفِظهِ  سخوءِ  أو -01. ِبْدَعِتهِ  َأوْ  -9. َجَهالَِته َأوْ  -8. ُمخ

Kemudian At-Tha’n (cacat/kelemahan pada perawinya) 
mungkin karena: 

1. Dustanya perawi. 

2. Tuduhan atas dusta. 

3. Kesalahan yang keji. 

4. Kelalaiannya. 

5. Kefasiqannya. 

6. Keragu-raguannya. 

7. Kontradiksinya. 

8. Tidak dikenal (jahil). 

9. Bid’ah nya. 

10. Buruknya hafalannya. 

رخوكخ : والثهاِن  اْلَمْوضخوعخ،: فاألوهلخ  ،: والثهاِلثخ . اْلَمت ْ . رَْأيٍ  َعَلى املخْنَكرخ
 .والَاِمسخ  الرهاِبعخ  وَكَذا

Yang pertama: disebut hadits al-Maudhu’ ( اْلَمْوضخوعخ). Yang 

kedua: disebut hadits al-Matruk ( رخوكخ  :Yang ketiga .(اْلَمت ْ

disebut hadits al-Munkar ( املخْنَكرخ) menurut satu pendapat, 

demikian juga dengan sebab yang keempat (kelalaian perawi) 
dan kelima (kefasiqan perawi). 
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 ثه اْلَوْهمخ: ِإِن اطُِّلَع َعَلْيِه اِبلَقَراِئِن َوَُجِْع الطُّرخِق: فَاْلمَعلهلخ.
Kemudian (yang keenam) al-Wahm (keragu-raguan): apabila 
hadits tersebut muncul dengan beberapa indikasi dan 
beberapa jalur: maka disebut dengan hadits al-Mu’allal. 

َياِق: َفمخْدرَجخ اإلْسَناِد. َأْو ِبَدْمِج  ثه اْلمخَخاَلَفةخ: إْن كاَنْت بِتَ ْغيرِي السِ 
 َمْوقوٍف ِِبْرفوٍع: َفمخْدرَجخ اْلَمْت.

. َأْو ِبزََيَدِة رَاٍو: فَاْلَمزِيدخ ِف مختهِصِل  َأْو بِتَ ْقِدمٍي َأْو ََتِْخرٍي: فَاْلَمقلخوبخ
 األسانيِد.

 .-َوَقْد يَقعخ اإِلْبَدالخ َعْمدا  اْمِتَحان  -ِبِِْبَداِلِه َوال مخَرجِ َح: فَاْلمخْضطَِربخ  َأوْ 
. َياِق: فَاْلمخَصحهفخ َواْلمخَحرهفخ  َأْو بِتَ ْغيرٍي َحْرٍف، أو حروٍف َمَع بَ َقاِء السِ 

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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يلخ اْلَمَعاِن.  َوال ََيخوزخ تَ َعمُّدخ تَ ْغيرِي اْلَمْتِ اِبلن هْقِص َواملخَراِدِف إاله ِلَعالٍِ ِبَا ُيخ
 فِإن َخِفَي اْلَمْعََن اْحِتيَج ِإىَل َشْرِح اْلَغرِيِب وبَ َياِن اْلمخْشِكِل.

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. 

ثه اْلََهاَلةخ: َوَسبَ ب خَها َأنه الرهاِوَي َقْد َتْكث خرخ نعخوتخهخ فَ يخْذَكرخ بَِغرْيِ َما اْشتَ َهَر بِِه 
 ِلَغَرٍض، َوَصن هفخوا فيِه اْلمخْوِضَح.

 وَقْد َيكخونخ مخِقالًّ َفالَ َيْكثخر األْخذخ َعْنهخ، َوَصن هفخوا ِفيِه الوخْحَداَن.
.َأْو ال يخَسمهى اْخِتصَ  َهَماتخ  ارا ، وفيِه املخب ْ

 َوال ي خْقَبلخ اْلمخْبهمخ، َولْو أخهْبَِم بَِلْفِظ الت هْعِديِل، َعَلى األَصحِ .
فِإْن سخِ َي وانَفَرَد َواحد  َعْنهخ َفَمْجهولخ اْلَعنْيِ، َأو اثَناِن َفَصاِعدا  َوَلْ ي خَوثهْق: 

 فمجهولخ احلال، وهخَو اْلَمْستخورخ.
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 al-
wuhdan. 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 al-
mubham 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. 

 ثه الِبْدَعةخ: إمها ِبخَكفِ ٍر، أو ِبخَفسِ ٍق.
: ال يَ ْقَبلخ َصاِحَبها اْلمهخورخ.  فاألوهلخ

يكخْن َداِعية ، ِف األَصح ، إاله ِإْن َرَوى َما ي خَقوِ ي  والثهان: ي خْقَبلخ َمْن لَ 
 بْدَعتخهخ فَ ي خَردُّ، َعَلى اْلمخْخَتاِر، َوبِِه َصرهَح اْلوزجانُّ َشْيخخ النهَساِئي.

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. 

ثه سخوءخ احِلْفِظ: إْن كاَن الزما  فَ هخَو الشهاذُّ َعَلى رَْأٍي، َأْو طارائ  
 فاملخْخَتِلطخ.
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 : ءخ احلِْْفِظ ِبخْعتَ ََبٍ، وََكَذا اْلَمْستخورخ، َواْلمخْرَسلخ، َواْلمخَدلهسخ َوَمََت تخوِبَع َسيِ 
 َصاَر َحِديث خهخْم َحَسنا  ال ِلَذاتِِه، بَْل ابْلَمْجمخوع.

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 al-
mastur, al-mursal, dan al-mudallas: maka haditsnya berubah 
menjadi hasan bukan karena hadits itu sendiri namun karena 
sifat kolektifnya.  

َتِهَي ِإىَل النهِب صلهى هللاخ عليه وسلم َتْصِرُيا ، َأْو  ث اإلسناد: إمها َأْن يَ ن ْ
 حخْكما : ِمْن قَ ْوِله، َأْو ِفْعِلِه، َأْو تْقرِيرِه.

َأْو ِإىَل الصهَحابِ  َكذِلك: َوهخَو: َمْن َلِقي النهِبه صلى هللا عليه وسلم، 
 ى اإلْسالِم: َوَلْو ََتَلهَلْت رِدهة ، ِف األَصحِ .مخؤِمنا  بِِه َوَماَت َعلَ 

: َوهخَو َمْن َلِقَي الصهَحاِبه َكَذِلَك.  َأْو ِإىل التهابِِعيِ 
: اْلَمْقطوعخ، َوَمْن َدوَن  ، والثهاِلثخ فَاألوهل: اْلَمرفوعخ، والثهاِن: اْلَمْوقخوفخ

 التهابِِعي  فيه ِمثْ لخهخ.
.َوي خَقالخ لألِخريَيْ   ِن: األثَ رخ

Al-Isnad (rantai perawi): baik itu berakhir kepada Nabi 
shallallahu ‘alaihi wasallam secara jelas maupun secara 
hukum. Dari perkataannya, perbuatannya, atau diamnya 
beliau. 
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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. 

 واملسَندخ: مرفوع صَحابٍ  بَسَنٍد ظَاِهره االت َصال
Al-Musnad:  hadits marfu’ dari shahabat yang secara dhahir 
sanadnya bersambung. 

َتِهَي ِإىل النهِب  صلهى هللاخ عليه وسلم، َأْو إىل  فإن َقله َعَددخهخ: فإمها َأْن يَ ن ْ
 شخْعَبة.ِإَماٍم ِذي ِصَفٍة َعِليهٍة ك

: العخلخوُّ اْلمخْطَلقخ. والثهان: النِ ْسِبُّ.  فاألوهلخ
 َوِفيِه اْلمخوافَ َقةخ: َوِهَي اْلوخصخولخ إىل َشْيِخ َأَحِد اْلمخَصنِ ِفنَي ِمْن َغرْيِ طَرِيِقِه.

: َوهخَو اْلوخصخولخ ِإىل َشْيِخ َشْيِخِه َكذِلك.  وفيِه اْلَبَدلخ
َي اْسِتَواءخ َعَدِد اإِلْسَناِد ِمَن الرهاِوي إىل آِخرِِه َمَع َوفيِه اْلمخَساَواةخ: َوهِ 

 ِإْسَناِد َأَحِد اْلمخَصنِ ِفنَي.
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وفيِه اْلمخَصاَفَحةخ: وِهَي االْسِتَواءخ َمَع تِْلِميِذ َذِلَك املخَصنِ ِف، َوي خَقاِبلخ اْلعخلوه 
،  ِِبْقَساِمِه الن ُّزخولخ

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 An-
Nisbi. 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). 

 َوى َعْنهخ ِف السِ نِ  واللُّقيِ  فهو األقْ َرانخ.فإْن َتَشاَرَك الرهاوي َوَمْن رَ 
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هخَما عِن اْلَخِر: فَاْلمخَدبهجخ، َوإْن َرَوى َعمهْن دخونَه:  َوِإْن َرَوى كخلٌّ ِمن ْ
فاألكاِبرخ عن اأَلَصاِغِر، َوِمْنه اْلابءخ َعن األبْ َناء، وِف َعْكِسِه كثْ َرة ، َوِمْنهخ 

ِه.َمْن َرَوى َعْن أَبِيِه َعْن جَ   دِ 
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. 

َمْوتخ َأَحِدِْها، فَ هخَو: السهاِبقخ وِإِن اْشتَ َرَك اثَناِن َعْن َشْيٍخ، َوتَ َقدهَم 
 والالهِحقخ.

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). 

وإْن َرَوى َعن اثنَ نْيِ مختهِفقي االْسِم َولَْ يَ َتَمي هَزا، فباْخِتَصاِصه ِبَِحِدِْهَا 
خ اْلمخْهَملخ.  يَ تَ بَ نيه

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. 

 وإن َجَحَد َمْرِويههخ َجْزما : رخده، َأِو اْحتماال : قخِبَل، ِف األصحِ .
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 وفيه: "َمْن َحدهث َوَنِسَي".
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”. 

األَداِء، َأْو َغرْيَِها ِمَن احْلَاالِت، فَ هخو  غِ وإن اتفَق الرُّواةخ ِف ِصيَ 
 اْلمخَسْلَسلخ.

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

 داء:وصيغ األ
ْعتخ َوَحدهَثِن.  -0 ثه قخِرَئ َعَلْيِه  -3ثه َأْخبَ َرِن، َوقَ َرْأتخ َعَلْيه.  -2سِخ

 َوَأَن َأْسَعخ.
 ثه َشافَ َهِن. -6ثه َنَوَلِن.  -5ثه أَنْ َبَأِن.  -4
 ثه َعْن، َوََنْوخَها. -8ثه َكَتَب ِإيَله.  -7

Bentuk penyampaian di antaranya: 

َثِن.) .1 ْعتخ َوَحده  aku mendengar dan telah ,(سِخ

menyampaikan kepadaku. 

 telah mengabarkan kepadaku ,(َأْخبَ َرِن، َوقَ َرْأتخ َعَلْيه) .2

dan aku membaca dihadapannya. 
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 dibacakan dihadapannya dan ,(قخِرَئ َعَلْيِه َوَأَن َأْسَعخ ) .3

aku mendengar. 

 .telah mengabarkan kepadaku ,(أَنْ َبَأِن ) .4

 .telah memberikan naskah kepadaku ,(َنَوَلِن ) .5

 .telah mengucapkan kepadaku ,(َشافَ َهِن ) .6

 .telah menulis untukku ,(َكَتَب ِإيَله ) .7

 .dari, dan yang semisalnya ,(َعنْ ) .8

 

َع َوْحَدهخ ِمْن لَْفِظ الشهْيخِ   ، فَِإْن َُجََع فمَع َغرْيِِه.فَاألو الِن: ِلَمْن سَِ
 وَأوهُلخَا: أْصرحخها َوَأْرفعخها ِف اإلْمالِء.

، والرهاِبعخ: ِلَمْن قَ َرَأ بِنَ ْفِسِه، فإْن َُجََع: َفَكاْلَاِمِس.  والثهاِلثخ
 واإلنْ َباءخ: ِبَْعََن اإِلْخَباِر، ِإاله ِف عخْرِف اْلمخَتَأخِ ريَن فَ هخَو لإلَجازَِة َكَعْن.

Dua yang pertama ( ْعتخ َوَحدهَثِن  untuk orang yang :(سِخ

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

ْعتخ   adalah kata yang paling jelas dan paling tinggi (سِخ

derajatnya dalam penulisan. 

Bentuk penyampaian yang ketiga dan keempat ( َرْأتخ َأْخبَ َرِن، َوق َ 
 untuk orang yang membacanya sendiri, maka apabila :(َعَلْيه
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disebutkan dalam bentuk jama’ maka seperti bentuk yang 

kelima ( َئ َعَلْيِه َوَأَن َأْسَعخ قخرِ  ). 

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

ulama muta’akhirin ia adalah untuk ijazah (ijin untuk 

menyampaikan hadits) seperti halnya ( َْعن). 

َعَنةخ اْلمخَعاِصر حَمْمخوَلة  َعَلى السهَماِع إاله ِمْن ا ملَدلِ ٍس. َوِقيَل: يخْشتَ َرطخ َوَعن ْ
 ث خبخوتخ ِلَقائِِهَما َوَلْو َمرهة ، وهخَو اْلمخْخَتارخ.

‘An’anah (seseorang meriwayatkan dengan shighat ( َْعن -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.  

ْلمخَشافَ َهَة ِف اإِلَجازَِة اْلمختَ َلفهِظ هِبَا، َواْلمخَكاتَ َبَة ِف اإلَجازَِة وَأْطَلقخوا ا
اْلَمْكتخوِب هِبا، واْشتَ َرطخوا ِف ِصحهِة اْلمخَناَوَلِة اقِِتَاََنا ابإلْذِن اِبلرِ َوايَِة، َوِهَي 

 َأْرَفعخ أَنْ َواع اإلَجازَِة.
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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وََكَذا اْشتَ َرطخوا اإلْذَن ِف الِوَجادِة، َواْلَوِصيهِة اِبْلِكَتاِب، َوِف اإِلْعالِم، َوِإاله 
َرَة بذِلَك، كاإِلَجازَِة اْلَعامهِة، َوِلْلَمْجهخوِل َولِْلَمْعدخوِم، َعَلى اأَلَصحِ   َفاَل ِعب ْ

يِع َذِلَك.  ِف ُجَِ
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. 

ثه الرُّواةخ: ِإِن اتَفَقْت َأْسَاؤخهخْم َوَأْسَاءخ آابئِِهْم َفَصاِعدا ، واْختَ َلَفْت 
، وإن ات  َفَقِت اأَلْسَاءخ َخط ا  واْختَ َلَفْت  هخْم: فَ هخَو اْلمختهِفقخ َأْشَخاصخ  َواْلمخْفَِتِقخ

.  نخْطقا : فهخَو اْلمخْؤتَِلفخ َواْلمخْخَتِلفخ
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). 
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َفَقِت اأَلْسَاءخ واْختَ َلَفِت اْلاَبءخ، َأْو اِبَلعْكِس: فهخَو اْلمخَتَشابِهخ، وََكَذا وِإِن ات
إْن َوقَع االتَفاقخ ِف االْسِم واْسِم اأَلِب، واالْخِتاَلفخ ِف النِ ْسَبِة، َويَ تَ رَكهبخ 

َلهخ أَنْ َواع : ِمْنها َأْن َُيْصخَل االت َِفاقخ َأْو اال ْشِتَباهخ إال  ِف َحْرٍف ِمْنهخ َوِِمها قَ ب ْ
 َأْو َحْرَفنِي. أو ابلت هْقِدمِي َوالتهأِخرِي أو ََنِْو َذِلَك.

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 هللا عبد بن محمد 

رميخ  الم    Muhammad bin Abdullah Al-Mukharrimi adalah 

gurunya Al-Bukhari, namun خرميالم   هللا عبد بن محمد  
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
َوِمَن اْلمخِهمِ : َمْعرِفَةخ طَبَ َقاِت الرَُّواِة َوَمَوالِيِدِهْم، َوَوفَ َياِِتِْم، وب خْلَداَِنْم، 

 وَأْحَواُِلِْم: تَ ْعِديال  َوََتِْرُيا  َوَجَهاَلة .
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). 

، َأْو  وَمَراِتبخ اْْلَْرِح: وَأْسَوأخَها اْلَوْصفخ ِبَِفْ َعَل، كَأْكَذب النهاِس، ثه َدجهال 
.  َوضهاع ، َأْو َكذهاب 

.  َوَأْسَهلخَها: لنيِ  ، َأْو َسيِ يء  احلِْْفِظ، أو فيه َمَقال 

Level dari al-jarh: yang paling buruk adalah pensifatan 

dengan perbuatan seperti ( َِأْكَذب النهاس-manusia yang paling 

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

َوْصفخ ِبَِفْ َعَل: َكَأْوَثق النهاِس، ثخه َما ََتكهَد ومراتب التعديل: وأرفعها الْ 
 ِبِصَفٍة َأْو ِصَفتَ نْيِ، كِثَقة ثَِقة، َأْو ثَِقة  حاِفظ .

 َوَأْدَنَها َما َأْشَعَر اِبلقخْرِب ِمْن َأْسَهِل التهْجرِيِح، َك : َشْيخ .
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 (  َشْيخ –Syaikh atau 

guru). 

 َوت خْقَبلخ الت هزِْكَيةخ ِمْن َعاِرٍف ِبَِْسَباهِبا، ولو من واحٍد، على األَصح .
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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واْْلَْرحخ مخَقدهم  َعَلى اْلت هْعِديِل إْن َصَدَر مخبيهنا  ِمْن َعاِرٍف ِبَِْسَبابِه، فَِإْن َخالَ 
 َعن الت هْعِديِل: قخِبَل ُمخَْمال ، َعَلى اْلمخْخَتاِر.

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
يَ تخهخ، َوِمَن اْلمخِهمِ  َمْعرَِفةخ كخََن اْلمخَسمهنْيَ، وَأْسَاِء اْلمخَكن هنْيَ، َوَمن اْسخ  هخ كخن ْ

يَ تخهخ  َيِته، ومن َكث خَرْت كَناهخ أو ن خعخوتخهخ، َوَمْن َوافَ َقْت كخن ْ ومِن اْختخِلَف ِف كخن ْ
َيَة َزْوَجِتِه، َوَمْن نخِسَب ِإىَل َغرْيِ أَبِيِه،  يَ تخهخ كخن ْ اْسَم أَبِيِه، أْو اِبلَعْكِس، أْو كخن ْ

ْهِم، ومن ات هَفَق اْسخهخ واْسمخ أَبِيِه أْو إىل أمِ ِه، أْو إىل غري ما َيْسِبقخ إىل الفَ 
 َشْيِخه اْسمخ  ات هَفقَ  وَمن وَجدِ ه، أو اْسمخ َشْيِخِه وَشْيِخ َشْيِخه َفَصاِعدا .

 .عنهخ  والرهاوي
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. 

وَمْعرِفةخ اأَلْسَاِء اْلمخَجرهِدِة واْلمخْفَرَدِة، َواْلكخََن، َواألَْلَقاِب، واألَْنَساِب، 
َاَورَة ، َوتَ َقعخ ِإىَل اْلَقَباِئِل َواألوْ  طَاِن: ِبالدا ، َأْو ِضَياعا ، َأْو ِسَككا ، َأْو ُمخ

َوِإىَل الصهَناِئِع واحِلرِف: َويَ َقعخ فيَها االت فاقخ واالْشِتَباهخ كاألْسَاِء، وقد تَ َقعخ 
 َذِلَك، َأْسَبابِ  َوَمْعرَِفةخ  أْلَقااب .

(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). 

، َأْو اِبحْلِْلِف، َوَمْعرِفَةخ ومعرِفة اْلَمَوايل ِمْن َأْعَلى   َوِمْن َأْسَفَل: ابلرِ قِ 
 التهحمُّلِ  َوسن ِ  َوالطهاِلِب، الشهْيخِ  آَدابِ  َوَمعرَِفةخ  اإِلْخَوِة واأَلَخَواِت.

 ِفيِه، والر ِْحَلةِ  وإْسَاِعه، وَسَاِعِه، َوَعْرِضِه، احْلَِديثِ  ِكَتابَةِ  وِصَفةِ  واألَداِء،
(Merupakan hal yang penting) pengetahuan mengenai al-
mawali (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.  

 وَتْصِنيِفه: إمها َعَلى اْلَمسانِيد، أو األبْ َواِب، أو اْلِعَلِل، َأِو األْطَراِف.
(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). 

ومْعرفة َسَبِب احْلَِديث: َوَقْد َصنهَف فيِه بَ ْعض شخيوِخ القاِضي َأب يَ ْعَلى 
، ظاِهَرةخ  بن اْلَفرهاِء، وَصن هفخوا ِف َغاِلب هِذه األنْ َواِع. وِهَي نَ ْقل  حَمْض 

: فَ ْلت خَراَجْع ُلا الت هْعرِيِف، مخْستَ ْغِنَية  عِن الته  ْمِثِيِل، َوَحْصرخها مختَ َعسِ ر 
ا، وهللا اْلمخَوفِ قخ واُلَاِدي، ال إله إاله هخَو.  َمْبسخوطاِتخ

(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. 

 


