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BIOGRAFI IMAM IBNU HAJAR 

 

 

Nama dan Nasab Beliau: 

 

Nama sebenarnya Syihabuddin Abul Fadhl Ahmad bin Ali 

bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Mahmud bin 

Hajar, al Kinani, al „Asqalani, asy Syafi‟i, al Mishri. Kemudian 

dikenal dengan nama Ibnu Hajar, dan gelarnya “al Hafizh”. 

Adapun penyebutan „Asqalani adalah nisbat kepada „Asqalan‟, 

sebuah kota yang masuk dalam wilayah Palestina, dekat 

Ghuzzah. 

Beliau lahir di Mesir pada bulan Sya‟ban 773 H, namun 

tanggal kelahirannya diperselisihkan. Beliau tumbuh di sana 

dan termasuk anak yatim piatu, karena ibunya wafat ketika 

beliau masih bayi, kemudian bapaknya menyusul wafat 

ketika beliau masih kanak-kanak berumur empat tahun.  

Ketika wafat, bapaknya berwasiat kepada dua orang „alim 

untuk mengasuh Ibnu Hajar yang masih bocah itu. Dua 

orang itu ialah Zakiyuddin al Kharrubi dan Syamsuddin Ibnul 

Qaththan al Mishri. 

 

Perjalanan Ilmiah Ibnu Hajar: 

 

Perjalanan hidup al Hafizh sangatlah berkesan. Meski 

yatim piatu, semenjak kecil beliau memiliki semangat yang 

tinggi untuk belajar. Beliau masuk kuttab (semacam Taman 

Pendidikan al Qur‟an) setelah genap berusia lima tahun. 

Hafal al Qur‟an ketika genap berusia sembilan tahun. Di 

samping itu, pada masa kecilnya, beliau menghafal kitab-

kitab ilmu yang ringkas, sepeti al ‘Umdah, al Hawi ash 

Shagir, Mukhtashar Ibnu Hajib dan Milhatul I’rab. 
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Semangat dalam menggali ilmu, beliau tunjukkan dengan 

tidak mencukupkan mencari ilmu di Mesir saja, tetapi beliau 

melakukan rihlah (perjalanan) ke banyak negeri. Semua itu 

dikunjungi untuk menimba ilmu. Negeri-negeri yang pernah 

beliau singgahi dan tinggal disana, di antaranya: 

1. Dua tanah haram, yaitu Makkah dan Madinah. Beliau 

tinggal di Makkah al Mukarramah dan shalat Tarawih di 

Masjidil Haram pada tahun 785 H. Yaitu pada umur 12 

tahun. Beliau mendengarkan Shahih Bukhari di Makkah 

dari Syaikh al Muhaddits (ahli hadits) „Afifuddin an-

Naisaburi (an-Nasyawari) kemudian al-Makki 

rahimahullah. Dan Ibnu Hajar berulang kali pergi ke 

Makkah untuk melakukah haji dan umrah. 

2. Dimasyq (Damaskus). Di negeri ini, beliau bertemu 

dengan murid-murid ahli sejarah dari kota Syam, Ibnu 

„Asakir rahimahullah. Dan beliau menimba ilmu dari Ibnu 

Mulaqqin dan al Bulqini. 

3. Baitul Maqdis, dan banyak kota-kota di Palestina, seperti 

Nablus, Khalil, Ramlah dan Ghuzzah. Beliau bertemu 

dengan para ulama di tempat-tempat tersebut dan 

mengambil manfaat. 

4. Shana‟ dan beberapa kota di Yaman dan menimba ilmu 

dari mereka. 

 

Guru dan Murid Beliau: 

 

Semua ini [rihlah], dilakukan oleh al Hafizh untuk 

menimba ilmu, dan mengambil ilmu langsung dari ulama-

ulama besar. Dari sini kita bisa mengerti, bahwa guru-guru al 

Hafizh Ibnu Hajar al „Asqalani sangat banyak, dan 

merupakan ulama-ulama yang masyhur. Bisa dicatat, 

seperti: „Afifuddin an-Naisaburi (an-Nasyawari) kemudian al-
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Makki (wafat 790 H), Muhammad bin „Abdullah bin Zhahirah 

al Makki (wafat 717 H), Abul Hasan al Haitsami (wafat 807 

H), Ibnul Mulaqqin (wafat 804 H), Sirajuddin al Bulqini 

rahimahullah (wafat 805 H) dan beliaulah yang pertama kali 

mengizinkan al Hafizh mengajar dan berfatwa. Kemudian 

juga, Abul-Fadhl al „Iraqi (wafat 806 H) –beliaulah yang 

menjuluki Ibnu Hajar dengan sebutan al Hafizh, 

mengagungkannya dan mempersaksikan bahwa Ibnu Hajar 

adalah muridnya yang paling pandai dalam bidang hadits-, 

„Abdurrahim bin Razin rahimahullah dari beliau ini al Hafizh 

mendengarkan shahih al Bukhari-, al „Izz bin Jama‟ah 

rahimahullah dan beliau banyak menimba ilmu darinya. 

Tercatat juga al Hummam al Khawarizmi rahimahullah. 

Dalam mengambil ilmu-ilmu bahasa arab, al Hafizh belajar 

kepada al Fairuz Abadi rahimahullah penyusun kitab al 

Qamus (al Muhith-red), juga kepada Ahmad bin 

Abdurrahman rahimahullah untuk masalah Qira’atus-sab’ 

(tujuh macam bacaan al Qur‟an), beliau belajar kepada al 

Burhan at-Tanukhi rahimahullah dan lain-lain, yang 

jumlahnya mencapai 500 guru dalam berbagai cabang ilmu, 

khususnya fiqih dan hadits. 

Jadi, al Hafizh Ibnu Hajar al Asqalani mengambil ilmu dari 

para imam pada zamannya di kota Mesir, dan melakukakan 

rihlah (perjalanan) ke negeri-negeri lain untuk menimba 

ilmu, sebagaimana kebiasaan para ahli hadits. 

Layaknya sebagai seorang „alim yang luas ilmunya, maka 

beliau juga kedatangan para thalibul „ilmi (para penuntut 

ilmu, murid-red) dari berbagai penjuru yang ingin mengambil 

ilmu dari beliau, sehingga banyak sekali murid beliau. 

Bahkan tokoh-tokoh ulama dari berbagai madzhab adalah 

murid-murid beliau. Yang termasyhur misalnya, Imam ash-

shakhawi (wafat 902 H), yang merupakan murid khusus al 

Hafizh dan penyebar ilmunya, kemudian al Biqa‟i (wafat 885 

H), Zakaria al-Anshari (wafat 926 H), Ibnu Qadhi Syuhbah 
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(wafat 874 H), Ibnu Taghri Bardi (wafat 874 H), Ibnu Fahd 

al-Makki (wafat 871 H), dan masih banyak lagi yang lainnya. 

 

Karya-Karyanya: 

 

Kepakaran al Hafizh Ibnu Hajar sangat terbukti. Beliau 

mulai menulis pada usia 23 tahun, dan terus berlanjut 

sampai mendekti ajalnya. Beliau mendapatkan karunia Allah 

Ta‟ala di dalam karya-karyanya, yaitu keistimewaan-

keistimewaan yang jarang didapati pada orang lain. Oleh 

karena itu, karya-karya beliau banyak diterima umat islam 

dan tersebar luas, semenjak beliau masih hidup. Para raja 

dan amir biasa saling memberikan hadiah dengan kitab-kitab 

Ibnu hajar rahimahulla. Bahkan sampai sekarang, kita dapati 

banyak peneliti dan penulis bersandar pada karya-karya 

beliau rahimahullah. 

Di antara karya beliau yang terkenal ialah: Fathul Baari 

Syarh Shahih Bukhari, Bulughul Marom min Adillatil Ahkam, 

al Ishabah fi Tamyizish Shahabah, Tahdzibut Tahdzib, ad 

Durarul Kaminah, Taghliqut Ta’liq, Inbaul Ghumr bi Anbail 

Umr dan lain-lain. 

Bahkan menurut muridnya, yaitu Imam asy-Syakhawi, 

karya beliau mencapai lebih dari 270 kitab. Sebagian peneliti 

pada zaman ini menghitungnya, dan mendapatkan sampai 

282 kitab. Kebanyakan berkaitan dengan pembahasan 

hadits, secara riwayat dan dirayat. 

 

Mengemban Tugas Sebagai Hakim: 

 

Beliau terkenal memiliki sifat tawadhu‟, hilm (tahan 

emosi), sabar, dan agung. Juga dikenal banyak beribadah, 
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shalat malam, puasa sunnah dan lainnya. Selain itu, beliau 

juga dikenal dengan sifat wara‟ (kehati-hatian), dermawan, 

suka mengalah dan memiliki adab yang baik kepada para 

ulama pada zaman dahulu dan yang kemudian, serta 

terhadap orang-orang yang bergaul dengan beliau, baik tua 

maupun muda. Dengan sifat-sifat yang beliau miliki, tak 

heran jika perjalanan hidupnya beliau ditawari untuk 

menjabat sebagai hakim. 

Sebagai contohya, ada seorang hakim yang bernama 

Ashadr al Munawi, menawarkan kepada al Hafizh untuk 

menjadi wakilnya, namu beliau menolaknya, bahkan 

bertekad untuk tidak menjabat di kehakiman. Kemudian, 

Sulthan al Muayyad rahimahullah menyerahkan kehakiman 

dalam perkara yang khusus kepada Ibnu Hajar rahimahullah. 

Demikian juga hakim Jalaluddin al Bulqani rahimahullah 

mendesaknya agar mau menjadi wakilnya. Sulthan juga 

menawarkan kepada beliau untuk memangku jabatan Hakim 

Agung di negeri Mesir pada tahun 827 H. Waktu itu beliau 

menerima, tetapi pada akhirnya menyesalinya, karena para 

pejabat negara tidak mau membedakan antara orang shalih 

dengan lainnya. Para pejabat negara juga suka mengecam 

apabila keinginan mereka ditolak, walaupun menyelisihi 

kebenaran. Bahkan mereka memusuhi orang karena itu. 

Maka seorang hakim harus berbasa-basi dengan banyak 

fihak sehingga sangat menyulitkan untuk menegakkan 

keadilan. 

Setelah satu tahun, yaitu tanggal 7 atau 8 Dzulqa‟idah 

828 H, akhirnya beliau mengundurkan diri. 

Pada tahun ini pula, Sulthan memintanya lagi dengan 

sangat, agar beliau menerima jabatan sebagai hakim 

kembali. Sehingga al Hafizh memandang, jika hal tersebut 

wajib bagi beliau, yang kemudian beliau menerima jabatan 

tersebut tanggal 2 rajab. Masyarakatpun sangat bergembira, 

karena memang mereka sangat mencintai beliau. Kekuasaan 
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beliau pun ditambah, yaitu diserahkannya kehakiman kota 

Syam kepada beliau pada tahun 833 H. 

Jabatan sebagai hakim, beliau jalani pasang surut. 

Terkadang beliau memangku jabatan hakim itu, dan 

terkadang meninggalkannya. Ini berulang sampai tujuh kali. 

Penyebabnya, karena banyaknya fitnah, keributan, fanatisme 

dan hawa nafsu. 

Jika dihitung, total jabatan kehakiman beliau mencapai 

21 tahun. Semenjak menjabat hakim Agung. Terakhir kali 

beliau memegang jabatan hakim, yaitu pada tanggal 8 

Rabi‟uts Tsani 852 H, tahun beliau wafat. 

Selain kehakiman, beliau juga memilki tugas-tugas: 

 Berkhutbah di Masjid Jami‟ al Azhar. 

 Berkhutbah di Masjid Jami‟ „Amr bin al Ash di Kairo. 

 Jabatan memberi fatwa di Gedung Pengadilan. 

Di tengah-tengah mengemban tugasnya, beliau tetap 

tekun dalam samudra ilmu, seperti mengkaji dan meneliti 

hadits-hadits, membacanya, membacakan kepada umat, 

menyusun kitab-kitab, mengajar tafsir, hadits, fiqih dan 

ceramah di berbagai tempat, juga mendiktekan dengan 

hafalannya. Beliau mengajar sampai 20 madrasah. Banyak 

orang-orang utama dan tokoh-tokoh ulama yang 

mendatanginya dan mengambil ilmu darinya. 

 

Kedudukannya: 

 

Ibnu Hajar rahimahullah menjadi salah satu ulama 

kebanggaan umat, salah satu tokoh dari kalangan ulama, 

salah satu pemimpin ilmu. Allah Ta‟ala memberikan manfaat 
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dengan ilmu yang beliau miliki, sehingga lahirlah murid-

murid besar dan disusunnya kitab-kitab. 

Seandainya kitab beliau hanya Fathul Bari, cukuplah 

untuk meninggikan dan menunjukkan keagungan kedudukan 

beliau. Karena kitab ini benar-benar merupakan kamus 

Sunnah Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam.  Sedangkan karya 

beliau berjumlah lebih dari 150 kitab. 

 

Wafatnya: 

 

Ibnu Hajar wafat pada tanggal 28 Dzulhijjah 852 H di 

Mesir, setelah kehidupannya dipenuhi dengan ilmu yang 

bermanfaat dan amal shalih, menurut sangkaan kami, dan 

kami tidak memuji di hadapan Allah terhadap seorangpun. 

Beliau dikuburkan di Qarafah ash-Shugra. Semoga Allah 

merahmati beliau dengan rahmat yang luas, memaafkan dan 

mengampuninya dengan karunia dan kemurahan-Nya.1 

                              
1  Disalin dari eBook Bulughul Maram. 
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MATAN NUKHBATUL FIKAR 

 

ََلِاااِّ بْاااِن َحَجاااٍر اْلَ ْ اااَ َ ِ    ُِ بْاااُن  َااااِفُظُ َأمْحَااا ِْ َمااااُم ا ُ  -قَاااَل اِِْ يَاْرمَحُاااُو ا  
 ُ  -تَاَ اَل 

ََْ يَااااَ لْ  ِْي  ُِ  ِِ  ال ااا َْمااا ِْ ِِيًرا ا ٍِ  ،ََِليًماااا قَااا ااا ٍَ ُ َم  ِِ ااايِّ َِ ََلَاااَّلل   ُ َوَصااال َّلل ا  
ِْيًرا َلُو ِإَل الن اِس َبِشريًا َونَا َِ ِْي أَْر ََ َتْ اِليًما   ،ال  ال  َِ ٍِ َوَصاْحِبِو َو ا ََلَاَّلل لِل ُ َم  َو

ُ ُِ  َكِثريًا. أَم ا بَاْ 

Berkata Imam al-Hafidz: Ahmad bin „Ali bin Hajar al-

Asqolani –semoga Allah Ta‟ala merahmatinya-: 

Segala puji bagi Allah yang senantiasa Maha Mengetahui 

dan Maha Kuasa, semoga shalawat dan salam yang banyak 

atas sayyid kita Muhammad yang diutus-Nya kepada 

manusia seluruhnya sebagai pemberi kabar gembira dan 

pemberi peringatan, dan atas keluarga Muhammad dan 

sahabat-sahabatnya. Amma ba’du:  

ِْ َكثُاااااَرْت، َوُبِ ااااَطْ   َِ قَاااا ِِي َاااا ِْ َْ يف اْصااااِطَ ِح َأْىااااِل ا فَااااِ ن  الا َصااااانِي
 .َواْخُاِصَرتْ 

َ  ِماااْن َذلِااا َ  َُ اْلُمِ ااا ُااا َِ ِّاااَم  َُ َْاِن َأْن ُأ ْخااا ُِ اِِْ اُاااُو ِإَل  ،َفَ اااَََلِب بَاْ ااا َََجباْ َف
ِِرَاِج يف تِْلَ  اْلَمَ اِلِ   َؤالِِو؛ َرَجاَء اِِلْن ُِ 
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Maka sesungguhnya telah banyak tulisan-tulisan 

mengenai istilah ahli hadits, ada yang luas pembahasannya 

adapula yang ringkas. 

Maka sebagian ikhwan telah meminta kepada saya untuk 

membuat ringkasan bagi mereka mengenai hal-hal penting 

dari hal itu, maka saya memenuhi permintaan tersebut; 

dengan harapan termasuk dalam jalan-jalan (ahlul hadits) 

tersebut. 

ُْل ُ  فَََُق

Maka aku berkata:    

َبَارُ  ُْ ٍ  ُا ٍد ُمَ ّي  َِ ََ َْن َلُو طُُرٌق ِبَ   َق اِِلثْانَااّْيِ،  ،ِإم ا َأْن َيُك ْْ َأْو َمَع َحْصِر ِبَا فَاا
 ٍِ َْاِح  .َأْو ِِبَِما، َأْو ِب

Al-Khobar (baca: hadits): boleh jadi datang baginya:  

 Jalan yang banyak jumlahnya, tanpa dibatasi bilangan 

tertentu, 

 atau dengan jumlah terbatas, diatas dua jalan, 

 atau dengan dua jalan, 

 atau hanya satu jalan. 

َِ اْلَيِ يِبِّ   فَاأْلَو ُلُ. ٔ ُِ لِْلِ ْل َْاتُِرُ اْلُمِفي  ِبُشُروِطِو. ؛اْلُماَا
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1. Yang pertama: al-Mutawaatir: yang memberi faidah ilmu 

yakin; dengan syarat-syaratnya.    

َََلَّلل رَْأٍي.  َوالث اِ ُ. ٕ  ُِ َْ اْلُمْ َاِفي ُْر َوُى  اْلَمْشُ 

2. Kedua: al-Masyhuur dan ia disebut juga al-Mustafidh 

menurut satu pendapat       

ُ اْلَ  ِي ُ . ٖ َُ َََمُو.َولَْيَس َشْرطًا لِلص ِحيِح ِخَ فًا  ،َوالث اِل  ِلَمْن َز

3. Ketiga: al-‘Aziz: dan ini bukanlah syarat untuk shahih, hal 

ini berbeda dengan pendapat sebagian orang.        

 َوالر اِبُعُ اْلَغرِيُب.. ٗ

4. Dan yang keempat: Ghoriib    

َْى اأْلَو ِل  -وَُكل َ ا   .لَحادٌ  –ِِ

Kesemuanya itu – kecuali yang pertama (al-mutawatir)– 

adalah hadits ahad 

َْاِل  ََااْن َأْحاا  َِ ََلَااَّلل اْلَبْحاا َِلِل ِِبَااا  ِْ ااِا ِْ ِْ اِِل َْق اا ُْل َواْلَمااْرُدوُد؛ لِاَا َوِفيَ ااا اْلَمْ بُاا
 ُدوَن اأْلَو ِل. ؛ُرَواِِتَا

Dan padanya (hadits/khabar) ada yang diterima (al-maqbul) 

dan ada yang ditolak (al-mardud); tawaqquf (sementara 
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tidak) berdalil dengannya hingga diteliti hal ikhwal perawi-

perawinya; kecuali yang pertama (hadits mutawatir) 

ََ الن َظرِي  ِِبْلَ َراِئنِ  ُِ اْلِ ْل ِْ يَاَ ُع ِفيَ ا َما يُِفي  َََلَّلل اْلُمْخَااِر. ؛َوَق

Dan sungguh hadits ahad dapat menghasilkan ilmu an-

nazhari (didapat dari penelitian) berdasarkan indikasi-

indikasi yang menguatkannya; menurut pendapat yang 

terpilih 

٘ . ِِ َْن يف َأْصِل ال  َن  َأْو َِل. ،ُُث  اْلَغَرابَُةُ ِإم ا َأْن َتُك

5. Kemudian hadits ghorib: bisa jadi terjadi pada asal/poros 

sanad, atau tidak.    

َََلْيِو. ،َوالث اِ ُ اْلَفْرُد النِّْ ِب   .فَاأْلَو ُلُ اْلَفْرُد اْلُمْطَلقُ   َويَِ ل  ِإْطَ ُق اْلَفْرِدي ِة 

Yang pertama: al-Fard Mutlak, yang kedua: al-Fard an-Nisbi 

(relatif), dan jarang sekali penggunaan kata al-Fard 

untuknya (al-Fard an-Nisbi). 

لٍ . ٙ ِْ ََااا َحااااِد بِنَاْ اااِل  ِِ  ،ََتمِّ الض اااْب ِ  ،َوَخبَااااُر اَْ اااَن َغااارْيِ ُمَ ل اااٍل َوَِل  ،ُما ِصاااِل ال  
اتِوِ  َْ َْ الص ِحيُح ِل  .َشاذٍّ ُ ُى

6. Dan hadits ahad dengan penukilan perawi yang „adl 

(adil/terpercaya agamanya), sempurna dhobth-nya 

(hafalan/penjagaannya terhadap hadits), bersambung 

sanadnya, tidak ada ‘illat (penyakit tersamar yang merusak 

hadits) dan tidak syadz (bertentangan dengan hadits yang 

lebih kuat): disebut hadits shohih li dzaatihi. 
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ِِْه اأْلَْوَصافِ َوتَااَاَفاَوُت رُ   .تَاُبُو بِاَاَفاُوِت َى

Dan bervariasinya tingkatan-tingkatan (hadits shahih) 

disebabkan bervariasinya sifat-sifat ini. 

ِِّمَ  ، ُُث  َشْرُطُ َما. ،َصِحيُح اْلُبَخارِيِّ  َُوِمْن َُث  ُق ٍَ  ُُث  ُمِ ِل

Dan oleh karena itu didahulukan shahih Bukhori, kemudian 

shohih Muslim kemudian hadits-hadits atas syarat keduanya. 

اتِوِ . ٚ َْ ََِْ ُن ِل ْ  الض ْبُ ُ فَا   .فَِ ْن َخ

7. Maka jika kurang dhobth perawinya: maka menjadi hadits 

hasan lidzaatihi. 

 .َوِبَكثْاَرِة طُرُِقِو ُيَصح حُ . ٛ

8. Dan bila hadits hasan li dzatihi banyak jalurnya menjadi 

hadits shahih (shahih li ghoirihi). 

َ ا َُ الاا َفر دُ  ؛فَِ ْن ُجُِ َناَدْينِ  ؛َوِإِل   ؛فَِللاا َرد ِد يف الن اِقِل َحْي ِْ ِاَباِر ِإ َْ  .فَِبا

Maka jika berkumpul (Hasan Shahih): jika hanya satu jalan 

karena keraguan terhadap perawi (apakah perawi hadits 

hasan atau shahih); dan jika tidak satu jalan karena dilihat 

dua sanad (salah satunya hasan dan lainnya shahih). 

َْلةٌ . ٜ َْ َأْوَثقُ  ،َوزََِيَدُة رَاِويِ َما َمْ ُب ََْ تَاَ ْع ُمَناِفَيًة ِلَمْن ُى  .َما 
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9. Dan ziyadah (tambahan) perawi keduanya (shahih atau 

hasan) diterima selama tidak ada yang menafikannya dari 

perawi yang lebih tsiqah.     

َْ ِِبَْرَجحَ . ٓٔ ِْل  اْلَمْحُفْظُ  ُفَالر اِجحُ  ؛فَِ ْن ُخ

10. Dan jika berbeda dengan yang lebih rojih/kuat; maka 

yang lebih kuat: disebut al-Mahfuudz (terjaga),  

  .الش اذ   َُوُمَ ابُِلوُ . ٔٔ

11. Dan yang bertentangan dengannya disebut asy-Syaadz 

(ganjil).  

ٕٔ . ِْ   .اْلَمْ ُروفُ  ُفَالر اِجحُ  ؛َوَمَع الض ْ 

12. Dan jika yang menyelisihinya perawi yang dhaif, maka 

yang lebih kuat disebut al-Ma’ruuf, 

 َوُمَ ابُِلُو اْلُمْنَكُر.. ٖٔ

13. Dan yang bertentangan dengannya disebut al-Munkar. 

َْ اْلُمَااِبعُ  ؛ِإْن َوافَاَ ُو َغياْرُهُ  ؛َواْلَفْرُد النِّْ ِب  . ٗٔ  .فَاُ 

14. Dan al-fard an-nisbi: jika ada rawi lain yang sesuai 

dengannya; maka disebut al-Mutaabi’/al-Mutaba’ah, 

ٔ٘ . َْ َِ َمْْتٌ ُيْشِبُ ُو فَاُ  ُِ  ؛َوِإْن ُوِج  .الش اِى
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15. Dan jika ada matan hadits lain menyerupainya maka ia 

disebut asy-Syahid. 

ٔٙ . َْ ِلَ  ُى َْ َِْاَبارُ  ؛َوتَااَاب ُع الط ُرِق ِل  .اِِل

16. Dan mengumpulkan/meneliti jalan-jalan hadits (al-

Mutaba’ah dan asy-Syahid) tersebut; dinamakan al-I’tibaar. 

ْلُ . ٚٔ َْ  ؛ُُث  اْلَمْ ُب ََ ِمَن اْلُمَ اَرَضِة فَاُ  ِل َِ َُ  ؛ِإْن   .اْلُمْحَك

17. Kemudian hadits al-maqbuul (yang diterima) adalah jika 

selamat dari penyelisihan, maka ia disebut: al-Muhkam. 

ِْرَض ب. ٛٔ َُ َِ  ؛فَِ ْن أَْمَكَن اْْلَْمعُ  ؛ِلوِ ِمثْ اِ َوِإْن  ِِي َِْ ُْ ا  .َفُمْخَاِل

18. Dan jika ada hadits semisalnya (sama kuat) berselisih 

dengannya, maka jika memungkinkan di jama‟ 

(digabungkan), maka ini disebut Mukhtalif al-Hadits. 

رُ  ،َأْو ِل. ٜٔ ََخِّ خُ  وثَاَبَ  اْلُمَا ِِ َْ الن ا ْخُ  ،فَاُ  َخُر اْلَمْنُ   .َواَْ

19. Jika tidak dapat digabungkan, maka yang hadits yang 

tsabat (jelas) lebih akhir maka ia disebut an-Nasikh (yang 

menghapus) dan yang lainnya disebut al-Mansukh (yang 

dihapus). 

 .فَالاا ْرِجيحُ  ؛َوِإِل  

Dan jika tidak diketahui mana yang lebih belakangan; maka 

di-tarjih (dipilih yang lebih kuat). 
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 ُْ َْق   .ُُث  الاا 

Kemudian jika tidak bisa keduanya (jama‟ dan tarjih) maka 

at-Tawaqquf.2 

َْن ِلَ ْ ٍ  َأْو طَْ ٍنُ  ُُث  اْلَمْرُدوُد ِإم ا َأْن َيُك

Kemudian hadits yang ditolak (al-Mardud) boleh jadi sebab 

Saqth (terputus sanadnya) atau Tha’nu (celaan terhadap 

perawi). 

ْنَ وَ  ااْ ُ ُ ِإم ااا َأْن َيُكاا َِ  ُال   ، َأْو ِمااْن لِخاارِِه بَاْ اا ٍْ ِِ ِمااْن ُمَصاانِّ ااَن ِمااْن َمبَاااِدِل ال  
 .َأْو َغرْيِ َذِل َ  ،الا ابِِ اِّ 

As-Saqth (terputus) bisa terjadi dari pangkal sanad dari 

penulis hadits, atau dari akhir sanad setelah tabi‟in atau yang 

selainnya.   

 .فَاأْلَو ُلُ اْلُمَ ل قُ . ٕٓ

20. Maka yang pertama disebut al-Mu’allaq. 

َِلُ . ٕٔ  .َوالث اِ ُ اْلُمْر

21. Yang kedua disebut al-Mursal. 

َُوالث  . ٕٕ َُ َْ اْلُمْ َضلُ   اِل َْاِل فَاُ  ا َمَع الاا  ًِ َِ  .ِإْن َكاَن ِِبثْانَاّْيِ َفَصا
                              

2  Yakni tidak memilih/ tidak menguatkan salah satunya. 
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22. Yang ketiga: jika terputus dua atau lebih perawi secara 

berurutan maka ia disebut al-Ma’dhal. 

َ ِطعُ  ؛َوِإِل  . ٖٕ  .فَاْلُمناْ

23. Dan jika tidak berurutan disebut al-Munqati’.  

ُْن َواِضًحا َأْو َخِفيًّاُُث  قَ   ُِْ َيُك

Kemudian as-Saqh ada yang al-Wadhihan (jelas) atau al-

Khafiyan (samar), 

ِم الا َ ِقا  فَاأْلَو ُلُ َِ َرُك بَِ  ِْ  .َوِمْن َُث  اْحِايَج ِإَل الا َْرِيخِ  ،ُي

maka yang pertama (wadhihan) diketahui dengan tidak 

adanya perjumpaan antara para perawi dan ini 

membutuhkan kepada tarikh (sejarah) para perawi. 

ل سُ . ٕٗ َِ ا  (.قَالَ ) وَ  ،(ََنْ ا)َويَرُِد ِبِصيَغِة ََتَْاِمُل الل ْ َا ُ كَ  ؛َوالث اِ ُ اْلُم َْ وََك
ََْ يَاْلقَ  َِفا  ِمْن ُمَ اِصٍر  ُْ ُل ا َِ  اْلُمْر

24. Yang kedua (al-Khafiyan) adalah al-Mudallas, dan dia 

menggunakan shighah (susunan kata) seakan-akan ada 

perjumpaan dengan gurunya: seperti lafadz َن, dan قال.   

ََْ يَاْلقَ . ٕ٘ َِفا  ِمْن ُمَ اِصٍر  ُْ ُل ا َِ ا اْلُمْر َْ  وََك

25. Dan termasuk al-Mursal al-Khofi ialah hadits dari perawi 

yang sezaman tapi tidak pernah berjumpa.  
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ِِْب الر اِوي َْن ِلَك ِل َ  ،ُُث  الط ْ ُنُ ِإم ا َأْن َيُك َْ ِِ َغَلِطاوِ  ،َأْو تُاْ َمِاِو ِب  ،َأْو ُفْحا
ََاِاااوِ  ،َأْو َجَ الَاِاااوِ  ،َأْو ُُمَاَلَفاِاااوِ  ،َأْو َوْهِْاااوِ  ،َأْو ِفْ اااِ وِ  ،َأْو َغْفَلاِاااوِ  ِْ ِْء  ،َأْو ِب ااا ُِ َأْو 
 ِحْفِظِو.

Kemudian ath-Tha’nu (celaan) boleh jadi karena rawinya 

pendusta (dalam hadits), atau tertuduh berdusta, atau 

banyak salah, atau sebab kelalaiannya, atau fasik, atau 

wahm (meriwayatkan dengan persangkaan), atau 

penyelisihannya (terhadap yang lebih kuat), atau karena al-

Jahalah (tidak diketahui), atau sebab bid‟ah atau buruk 

hafalannya. 

ْعُ . ٕٙ ُْْض  .فَاأْلَو ُلُ اْلَم

26. Yang pertama hukumnya hadits al-Maudhu’.  

 َوالث اِ ُ اْلَمااُْروُك.. ٕٚ

27. Yang kedua hadits al-Matruk. 

ٕٛ . ُ َُ َََلَّلل رَْأٍي.َوالث اِل  اْلُمْنَكُر 

28. Yang ketiga hadits al-Munkar menurut satu pendapat. 

َاِمُس. ُْ ا الر اِبُع َوا َْ  وََك

Dan demikian pula (hadits munkar) oleh sebab yang 

keempat dan yang kelima. 
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َََلْيِو ِِبْلَ َراِئِن، َوَُجِْع ال. ٜٕ َُُ ِإِن اط ِلَع  َْْى  فَاْلُمَ ل ُل. ؛ط ُرقِ ُُث  اْل

29. Kemudian (yang keenam) al-Wahm: diketahui dengan 

adanya beberapa indikasi dan mengumpulkan beberapa 

jalan/riwayat: maka disebut hadits Mu’allal (hadits yang ada 

illat-nya). 

اااَيا. ٖٓ ْمِج ُُث  اْلُمَخاَلَفاااُةُ ِإْن َكانَاااْ  بِاَاْغيِااارِي ال ِّ َِ اااَناِد، َأْو بِااا ِْ رَُج اِِْ ِْ ِقُ َفُمااا
رَُج اْلَمْْتِ  ِْ ٍْعُ َفُم ٍف ِبَْرُف قُْ ْْ  .َم

30. Kemudian (yang ketujuh) al-Mukhalafah: jika terjadi 

penambahan (sisipan) rantai sanad disebut Mudraj al-Isnad, 

atau tercampur mauquf dengan marfu‟ maka disebut Mudraj 

al-Matan. 

ِِمٍي َأْو ََتِْخريٍ . ٖٔ  .فَاْلَمْ ُلْبُ  ؛َأْو بِاَاْ 

31. Atau penyelisihan karena diawalkan atau diakhirkan 

(sanad mapun matan) maka disebut al-Maqlub (terbalik). 

ِِ  ؛َأْو ِب ََِيَدِة رَاو. ٕٖ انِي َِ ُِ يف ُما ِصِل اأْلَ  .فَاْلَم ِي

32. Atau ada tambahan perawi maka disebut Maziid fii 

Muttashilil Asaaniid (tambahan dalam bersambungnya 

sanad).  

َح . ٖٖ الِِو َوَِل ُمَرجِّ َِ  . فَاْلُمْضط ِربُ  ؛َأْو ِبِِْب
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33. Atau karena pertukaran pada rawi (dalam sanad/matan 

hadits) dan tidak bisa dirajihkan: maka disebut al-

Mudhththarib. 

 ًٍ ا اْمِاَحا ًِ ََْم اُل  َِ ْب ِْ يَاَ ُع اِِْ  .َوَق

Dan terkadang pertukaran rawi dilakukan secara sengaja 

dengan maksud pengujian. 

َياقِ . ٖٗ ُْ َواْلُمَحر فُ  ؛َأْو بِاَاْغِيرٍي َمَع بَاَ اِء ال ِّ  .فَاْلُمَصح 

34. atau terjadi perubahan huruf dan tetapi bentuk tulisannya 

sama: maka disebut al-Mushahhaf wal Muharraf (kesalahan 

karena penulisan dan pengucapan). 

ُِ تَاْغيِاااارِي اْلَماااْْتِ ِِبلاااانا ْ ِم َواْلُمااااَراِدفِ . ٖ٘ اااا ُْز تَاَ م  ِإِل  لَِ ااااٍَِ ِبَااااا  ُِيااااُل  ؛َوَِل ََيُااا
 .اْلَمَ اِ  

35. Dan tidak diperbolehkan sengaja merubah matan dengan 

meringkas atau dengan kata semakna, kecuali bagi yang 

mengetahui perubahan makna-makna tersebut. 

 .اْحِايَج ِإَل َشرِْح اْلَغرِيِب َوبَاَياِن اْلُمْشِكلِ  ؛فَِ ْن َخِفَا اْلَمْ َن . ٖٙ

36. Maka jika makna hadits tidak jelas/samar; perlu 

penjelasan kata yang asing dan diterangkan hal yang Musykil 

(janggal maknanya). 
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ْتُاوُ . ٖٚ ِْ َتْكثُااُر نُاُ  ابَابُاَ ا َأن  الار اِوَي قَا َِ َْْكُر بِغَارْيِ َماا اْشاُاِ َر  ،ُُث  اْْلََ الَاُةُ َو فَايُا
ْا ِفيِو  ،بِِو لَِغَرضٍ  حَ )َوَصنا ُف  .(اْلُمَْضِّ

37. Kemudian (yang kedelapan) al-Jahalah: dan sebabnya 

seorang rawi sungguh banyak sifat-sifatnya, maka 

disebutkan dengan sifat yang tidak masyhur dengan suatu 

alasan, dan tulisan mereka (ahli hadits) dalam masalah ini 

disebut al-Muwadhdhih.  

ُْن ُمِ  ًّ . ٖٛ ِْ َيُك ََْنوُ َفَ   ،َوَق  ُْ ْا ِفيِو  ،َيْكثُاُر اأَلْخ انَ )َوَصنا ُف َِ ُْْح  (.ال

38. Dan sungguh sebab lainnya, sedikit riwayat haditsnya, 

dan tulisan mereka (ahli hadits) dalam masalah ini disebut 

al-Wuhdan. 

َ َماتُ اال)َوِفيِو  ،-اْخِاصارًا -َأْو َِل ُيَ م َّلل. ٜٖ  (.ُمباْ

39. Atau sebab lainnya tidak disebut nama perawi -dengan 

maksud meringkas-, tulisan tentang ini al-Mubhamat (yang 

tidak jelas). 

َََلَّلل اأْلَص حِ اَوَِل يُاْ َبُل ال ِِيِل  ََ بَِلْفِظ الاا ْ  ْْ أُِْبِ َُ َوَل  َ  .ُمباْ

Dan tidak diterima al-Mubham walaupun nama perawi 

disamarkan dengan lafazh at-Ta’dil (misalnya lafazh: seorang 

adil menyampaikan kepadaku...), inilah pendapat yang 

shahih/benar. 

ََْنوُ . ٓٗ  ٌِ َا َوانْاَفَرَد َواِح ُْل اْلَ ّْيِ  ؛فَِ ْن سُِّ  .فَمْجُ 
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40. Maka jika disebut namanya dan yang meriwayatkan 

darinya hanya satu orang maka ia disebut majhul ‘ain. 

ا. ٔٗ ًِ َِ َْث ْق اَولَ  ،َأِو اثْاَناِن َفَصا ُْل اَِالِ  ؛َْ يُا ْرُ  ،َفَمْجُ  َْ اْلَمْ ُا  .َوُى

41. Jika meriwayatkan darinya dua atau lebih dan tidak ada 

yang meng-tsiqah-kannya maka ia disebut majhul hal dan 

dia disebut juga al-Mastur. 

ََُةُ ِإم ا ب. ٕٗ ِْ قٍ اَأْو بِ  ،ُمَكفِّرٍ اِ ُُث  اْلِب   .ُمَف ِّ

42. Kemudian (yang kesembilan) al-Bid’ah: baik bid‟ah yang 

menyebabkan kekafiran ataupun kefasikan. 

ْرُ   فَاأْلَو ُلُ  .َِل يَاْ َبُل َصاِحبَاَ ا اْْلُْمُ 

Yang pertama: haditsnya tidak diterima menurut jumhur. 

ََِيًة يف اأْلَص احِ ايُاْ َبُل َمْن لَ   َوالث اِ ُ ََاَاوُ  َروىْن إإِل   ؛َْ َيُكْن َدا ِْ ِّْي ِب  ،َماا يُ ا
َََلَّلل اْلُمخْ  ْْز اَااِر، َوبِِو َصر َح الْ فَايُاَرد         .َجاِ   َشْيُخ الن َ اِئاِّ َج

Yang kedua: diterima selama ia tidak mendahwahkan 

bid‟ahnya menurut pendapat yang benar, kecuali ia 

meriwayatkan sesuatu yang menguatkan bid‟ahnya maka 

haditsnya ditolak menurut pendapat yang terpilih, yang 

menegaskan pendapat ini al-Jauzajani gurunya an-Nasa‟i. 

ِْفظِ . ٖٗ ِْ ُْء ا ُِ َْ الش اذ   ؛َِلزًِما ِإْن َكانَ  ؛ُُث    .َََلَّلل رَْأيٍ  ؛فَاُ 
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43. Kemudian (sebab yang kesepuluh) buruk hafalan ( ِااؤء
 jika lazim hafalannya buruk maka ia disebut asy-Syadz :(الااحفظ

menurut satu pendapat.  

 .فَاْلُمْخَاِل ُ  ؛َأْو طَارِئً . ٗٗ

44. Jika muncul belakangan (seperti ketika tua, terbakar 

kitabnya dan lainnya) maka disebut al-Mukhtalith.  

يِّ . ٘ٗ َِ ِْبَع  ِْفِظ بِا ئُ َوَمََت ُت ِْ ْرُ اا ا اْلَمْ اُا َْ الُ  ،ُمْ اَاََبٍ، وََكا َِ َواْلُماِل ُسُ  ،َواْلُمْر
اتِوِ  َْ َْ َحَ ًنا َِل ِل ِِيثُاُ  ِْع. ،َصاَر َح  َبْل ِِبْلَمْجُم

45. Dan manakala rawi Sayyiul Hifdz,  demikian pula al-

Mastur, al-Mursal dan al-Mudallas ada penguat yang 

menguatkannya: maka hadits-nya menjadi hasan, tidak 

dengan dzatnya, tetapi dengan penggabungan (dengan 

hadits lain)3. 

َاِ ااَا ِإَل الن اابِّ . ٙٗ ااَناُدُ ِإم ااا َأْن يَاناْ ِْ اال ََ - ُُث  اِِْ ِِ َََلْيااِو َو ُ تَاَ اااَل   ،-َصاال َّلل ا  
لِوِ  ،َتْصرًِ ا ْْ      َأْو تَاْ رِيرِِه. ،َأْو ِفْ ِلوِ  ،َأْو ُحْكًما ُ ِمْن قَا

46. Kemudian Isnad4: adakalanya berakhir sampai nabi 

shallallahu ‘alaihi wasallam dengan jelas atau secara hukum: 

dari perkataanya atau perbuatannya ataupun 

persetujuannya. 

                              
3  Disebut Hasan Ligharihi. 
4  Isnad atau sanad adalah kronologi yang menyampaikan kepada 

matan. 



 

 16 

ِل َ . ٚٗ َْ  َأْو ِإَل الص َحاِبِّ َك

47. Atau berakhir sampai sahabat seperti itu pula. 

ََ ُمْؤِمنًاا بِاِو، َوَمااَت  ل  َِ َََلَّلل َللِِو َو َََلْيِو َو ُ تَاَ اَل  َْ ُ َمْن َلِ َا الن ب  َصل َّلل ا   َوُى
َ مِ  ِْ ْْ ََتَل َلْ  رِد   ،َََلَّلل اِِْ .َوَل  ٌة يف اأْلََصحِّ

Sahabat adalah orang yang bertemu nabi shallallahu ‘alaihi 

wasallam, beriman kepadanya dan mati dalam Islam, walau 

sebelumnya sempat murtad menurut pendapat yang benar  .  

ِل َ . ٛٗ َْ َْ َمْن َلِ َا الص َحاِب  َك ُ َوُى  .َأْو ِإَل الا ا بِِ اِّ

48. Atau berakhir pada tabi‟in: dan tabi‟in adalah yang 

bertemu dengan sahabat dan uraiannya seperti diatas.    

ْعُ   .فَاأْلَو ُلُ اْلَمْرُف

Isnad yang pertama (sampai kepada nabi) disebut al-Marfu’. 

فُ  ْْقُْ  .َوالث اِ ُ اْلَم

Dan yang kedua (sampai kepada sahabat) disebut al-Mauquf.  

ْعُ  ُ اْلَمْ ُط َُ  .َوالث اِل

Dan yang ketiga (hanya sampai kepada tabi‟in) disebut al-

Maqthu’. 
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 .َوَمْن ُدوَن الا ابِِ اِّ ِفيِو ِمثْاُلوُ 

Dan begitu pula (disebut al-Maqthu’) yang berakhir sanadnya 

pada orang yang dibawah tabi‟in. 

 ْيِن ُ اأْلَثَاُر.َويُاَ اُل ِلأَلِخريَ 

Dan disebut juga yang dua terakhir (al-Mauquf dan al-Maqtu) 

dengan al-Atsar.  

ٍِ ظَاِىرُُه اِْلتَِّصاُل. . ٜٗ ُْع َصَحاِبٍّ ِبَ َن ُ َمْرُف ُِ  َواْلُمْ َن

49. Dan al-Musnad: hadits marfu‟ dari sahabat yang zhohir 

sanadnya bersambung. 

ُدُه . ٓٛ َِ ََاا َاِ ااَا ِإَل الن ااِبِّ َصااا ؛فَااِ ْن قَاال   ََلَااَّلل لفَِ م اااا َأْن يَاناْ َََلْيااِو َو  ُ لِاااِو ل َّلل ا  
 ََ ل  َِ ََِلي ٍة  ،َو   َُكُشْ َبةَ ؛َأْو ِإَل ِإَماٍم ِذي ِصَفٍة 

50. Maka jika sedikit jumlah rantai perawinya: maka jika 

berakhir kepada nabi shallallahu ‘alaihi wasallam atau kepada 

imam yang memiliki sifat „Aliy (tinggi), seperti Syu‟bah. 

ْ  اْلُمْطَلقُ   .فَاأْلَو ُلُ اْلُ ُل

Maka yang pertama (berakhir kepada nabi) disebut ‘Uluwwu 

Muthlaq  

 .َوالث اِ ُ النِّْ ِب  
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Yang kedua disebut ‘Uluwwu Nisbi. 

َْافَاَ ةُ  َُوِفيوِ  ِِ اْلُمَصنِِّفَّي ِمْن َغرْيِ َطرِيِ ِو.َوِىَا ا ،اْلُم ُْل ِإَل َشْيِخ َأَح ُُْص  ْل

Dan padanya (yang nisbi) ada yang disebut al-Muwafaqah, 

yakni dia meriwayatkan sampai kepada syaikh salah satu 

penulis kitab hadits dari selain sanadnya (penulis kitab 

tersebut). 

لُ  َُوِفيوِ  َِ ِلَ . ،اْلَب َْ ُْل ِإَل َشْيِخ َشْيِخِو َك ُُْص َْ اْل  َوُى

Dan padanya (yang nisbi) disebut al-Badal, yakni dia sampai 

kepada syaikhnya syaikh (kakek guru) penulis kitab dari 

selain sanadnya (penulis kitab tersebut).   

ااِ  ،اْلُمَ اَواةُ  َُوِفيوِ  ِْ ِد اِِْ َوِىَا ا َِ ََا اَناِد ِماَن الار اِوي ِإَل لَْاُء  اَناِد  ،ِخارِهِ ِْ ِْ َماَع ِإ
ِِ اْلُمصنِِّفَّي.  َأَح

Dan padanya (yang nisbi): al-Musawah, jumlah sanadnya 

dari perawi hingga akhirnya sama jumlah sanad salah 

seorang penulis kitab hadits.  

ِْ َذِلَ  اْلُمصَ  ،اْلُمَصاَفَحةُ  َُوِفيوِ  َْاُء َمَع تِْلِمي ِا ِْ ِْ َوِىَا اِْل  نِّ

Dan padanya (yang nisbi): al-Mushafahah, jumlah isnadnya 

sama dengan isnad murid penulis kitab hadits. 

ْ  َِبَق اِمِو ُ النا ُ وُل.   َويُاَ اِبُل اْلُ ُل
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Kebalikan uluwwu dengan pembagian-pembagiannya adalah 

an-Nuzul (jumlah rantai sanadnya banyak). 

نِّ َوالل ِ ااِّ . ٔ٘ ََْنُو يف ال ِّ َْ اأْلَقْااَرانُ  ؛فَِ ْن َتَشاَرَك الر اِوي َوَمْن َرَوى  َوِإْن  .فَاُ ا
َبُج. ِْ ََخِرُ فَاْلُم ََِن اَْ ُ َما       َرَوى ُكلٌّ ِمناْ

51. Maka jika seorang rawi dan orang yang meriwayatkan 

darinya bersyarikat dalam hal umur (seumuran) maka ia 

adalah al-Aqran. 

ََِن اَْ َوِإْن . ٕ٘ ُ َما  َبُج. ؛َخرِ َرَوى ُكلٌّ ِمناْ ِْ      فَاْلُم

52. Dan jika keduanya saling meriwayatkan satu sama lain 

maka disebut al-Mudabbaj. 

ََم ْن ُدونَوُ . ٖ٘ ََِن اأْلََصاِغرِ  ؛َوِإْن َرَوى  ََِن اأْلَبْاَناءِ َوِمْنُو اَْ  ،فَاأْلََكاِبُر   َِبُء 

53. Jika seseorang meriwayatkan dari orang dibawahnya 

disebut al-akabiru ‘an al-ashagir (riwayat senior dari yang 

junior), seperti seorang ayah meriwayatkan dari anaknya. 

ََْكِ وِ . ٗ٘  .َكثْاَرةٌ   َويف 

54. Dan tetapi kebalikannya lebih banyak. 

ِِِّه.. ٘٘ ََْن َج ََْن أَبِيِو   َوِمْنُو َمْن َرَوى 

55. Seperti seorang rawi yang meriwayatkan dari ayahnya 

dari kakeknya. 
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ََاااْن َشاااْيخٍ . ٙ٘ ِِِْهَا ،َوِإِن اْشااااَاَرَك اثْانَااااِن  ُْْت َأَحااا َم َمااا  ِ ااا ،َوتَ ااا َْ ُ ال   اِبُق فَاُ ااا
ِحُق.  َوال  

56. Dan jika berserikat dua rawi meriwayatkan dari seorang 

syaikh, dan salah satu dari keduanya lebih dahulu wafat, 

maka disebut as-Sabiqu wal Lahiq .  

َِ َولَاا. ٚ٘ اا ِْ ََااْن اثْانَاااّْيِ ُما ِفَ ااا اِْل ااَ ااَوِإْن َرَوى  ِِِْهَا  ِاَصاِصااوِ فَِباخْ  ؛َْ يَاَاَمياْ ِبََِحاا
 ُ  اْلُمْ َمُل. ُيَااَابَاّي 

57. Dan jika meriwayatkan dari dua guru yang sama 

namanya dan tidak bisa dibedakan, maka dengan 

mengetahui ciri khusus salah satu dari keduanya, maka hal 

tersebut menerangkan: al-Muhmal (yang tidak jelas).       

َِ َمْرِوي ااُو َجْ ًمااوَ . ٛ٘ . َوِفيااِو ُ َمااْن  ؛َأْو اْحَاَماااًِل  ،ُرد   ؛ِإْن َجَحا قُبِااَل يف اأْلََصاحِّ
َث َوَنِ َا.  ِ  َح

58. Dan jika perawi menyangkal meriwayatkan hadits dengan 

tegas maka (periwayatan rowi darinya) ditolak, bila ada 

kemungkinan (ia lupa) maka diterima (hadits tersebut) 

menurut pendapat yang shahih. Dan istilah dalam masalah 

ini  ََث َوَنِ ااا  ِ  orang yang berkata/meriwayatkan hadits) َمااْن َحاا

kemudian ia lupa pernah menyampaikannya).  
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َرَىاااااااا . ٜ٘ َااااااااَِلتِ َوِإِن اتا َفاااااااَق الااااااار َواُة يف ِصاااااااَيِ  اأْلََداِء َأْو َغياْ ِْ َْ  ؛ِماااااااَن ا فَاُ ااااااا
     اْلُمَ ْلَ ُل.

59. Dan jika para perawi sepakat/sama dalam redaksi 

penyampaian atau sama dalam kondisi lainnya, maka disebut 

al-Musalsal. 

َثِب ) وَ  (ِمْ  ُ اَِ )َوِصَيُ  اأْلََداِءُ . ٓٙ  ِ َََلْيا) وَ  ،(َأْخبَااَرِ  )ُُث   ،(َح  ،(وِ قَااَرْأُت 
ٍَ َأْسَعُ )ُُث   َََلْيِو َوَأ ََِ  )ُُث   ،(قُرَِل  َولَاِب )ُُث   ،(أَنْاَب َكاَاَب )ُُث   ،(َشاافَاَ ِب )ُُث   ،(ٍَ
ََْىا. ،(ََنْ )ُُث   ،(ِإَِل    َوََنْ

60. Dan redaksi penyampain hadits adalah:  

 ااا َثِب اَِ  ِ ِمْ ُ  َوَحاااا  (saya telah mendengar dan telah 

menyampaikan kepadaku),  

 kemudian  َََِلْياو  telah mengabarkan kepadaku) َأْخبَااَرِ  َوقَاارَْأُت 

dan saya membacakan dihadapannya),  

 kemudian   َُأْسَاع ٍَ َََلْياِو َوَأ قُارَِل  (dibacakan kepadanya dan saya 

mendengar),  

 kemudian   ََِ   ,(telah menyampaikan berita kepadaku) أَنْاَب

 kemudian  َوَلِب ٍَ  (telah memberikan kitab kepadaku),  

 kemudian  َشافَاَ ِب (telah memberikan izin kepadaku),  
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 Kemudian  َِإَِل   َكَاب  (telah dituliskan kepadaku),  

 kemudian redaksi  َن (‘an’anah) dan semisalnya.  

ُه ِمْن َلْفِظ الش ْيخِ فَاأْلَو ِْلِن ُ ِلَمْن سَِ  َِ  فَِ ْن َُجََع َفَمَع َغرْيِِه.  ،َع َوْح

Maka yang pertama bagi siapa telah mendengar sendiri dari 

lafazh guru, maka jika mendengar bersama murid lainnya 

disebutkan dengan lafazd jama‟. 

ْمَ ِء.  َ ا ُ َأْصَرُحَ ا َوأَْرفَاُ َ ااَوَأو لُ   يف اِِْ

Kata pertama ( ُ  ْااِم َِ ) adalah perkatan paling jelas dan paling 

tinggi dalam penyampaian (hadits). 

َُ َوالر اِبعُ    .ِلَمْن قَاَرأَ بِنَاْفِ وِ  ؛َوالث اِل

Yang ketiga dan keempat ( َََِلْياو  bagi siapa yang ,(َأْخبَااَرِ  َوقَااَرْأتُ  

telah membaca sendiri. 

َاِمِس.  ؛فَِ ْن َُجَعَ  ُْ  َفَكا

Maka jika bersama murid lain maka seperti yang kelima ( قُارَِل
ٍَ َأْسَعُ  َََلْيِو َوَأ ).  
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نْابَااااُء  ْخبَاااارِ  َواِِْ ََِخرِينَ  ؛ِبَْ اااَن اِِْ َُاااْرِف اْلُماَااا َجاااازَِة َكااا ؛ِإِّل يف  َْ ِلْجِ  ،(ََنْ ا)فَاُ ااا
َ َنةُ  ََناْ َََلَّلل ال  َماِع ِإِل  ِمْن امل َو َْلٌة  لِّسٍ اُ اْلُمَ اِصِر َ ُْم َوِقيَل ُ ُيْشاَاَرُط ثُاُبُْت  .َِ

ْْ َمر ةً  َْ اْلُمْخَاارُ  ،لَِ اِئِ َما َوَل  .َوُى

Dan (yang kenenam) al-Inba’u semakna al-Ikhbaar. Kecuali 

kebiasaan (urf) ulama muta‟akhirin maka ia bermakna 

dengan ijazah (izin menyampaikan hadits) seperti lafadz َن. 

ااااَماِع ِإِل  ِمااااْن ال. ٔٙ ََلَااااَّلل ال   ْلَااااٌة  َ نَااااُة اْلُمَ اِصااااِر َ ُْم ََناْ لِّسٍ اُ ماااااَو َوِقيااااَل ُ  .َِ
ْْ َمر ةً  َْ اْلُمْخَاارُ  ،ُيْشاَاَرُط ثُاُبُْت لَِ اِئِ َما َوَل  .َوُى

61. Dan „an‟anah dari perawi sezaman dihukumkan atas 

sama‟ (mendengar lansung) kecuali dari rawi mudallis. 

ْْ َمر ةً  َْ اْلُمْخَاارُ  ،َوِقيَلُ ُيْشاَاَرُط ثُاُبُْت لَِ اِئِ َما َوَل  .َوُى

Dan ada yang mengatakan disyaratkan tsabat-nya 

(tetapnya) pertemuan antara keduanya walau hanya sekali, 

dan inilah pendapat terpilih. 

َجااااازَِة اْلُماااااَال َفُظ ِِبَااااا، َوالاااا. ٕٙ ْا اْلُمَشااااافَاَ َة يف اِِْ َجااااازَِة اَوَأْطَلُ اااا ُمَكاتَاَبُة يف اِِْ
 اْلَمْكُاِْب ِِبَا. 

62. Dan ulama menjadikan al-Musyfahah dalam ijazah yang 

dilafazhkan, dan al-Mukatabah untuk ijazah yang dituliskan. 
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ْذِن ِِبلرَِّوايَاااااةِ  َانُاَ اااااا ِِبِِْ ْا يف ِصاااااح ِة اْلُمَناَولَاااااِة اْقِِ َْاِع  ،َواْشااااااَاَرُط َوِىاااااَا أَْرفَاااااُع أَنْاااااا
َجازَِة.   اِِْ

dan mereka mempersyaratkan sahnya al-Munaawalah 

disertai izin untuk meriwayatkan, dan dia adalah jenis 

tertinggi dari jenis-jenis Ijazah. 

ْا ا اْشاَاَرُط َْ َِْجاَدةِ  ُوََك ْذَن يف ال ََْ مِ  ،اِِْ َِْصيِِّة ِِبْلِكَااِب َويف اِِْ فَاَ   ؛َوِإِل   ،َواْل
َجازَِة اْلَ ام ةِ  ِلَ  َكاِِْ َْ َرَة ِب ْلِ  ،َِباْ ُِومِ  ،َولِْلَمْجُ ا ياِع  ،َولِْلَمْ ا ََلَاَّلل اأْلََصاحِّ يف ُجَِ

 َذِلَ .

Dan demikian juga mereka mensyaratkan izin dalam al-

Wijadah (sesorang menemukan hadits tertulis), dan al-

Washiyat bil kitab (pemberian kitab dari seorang guru) dan 

pada al-‘I’lam (seorang menyatakan bahwa dia 

meriwayatkan kitab ini dari fulan dst), dan apabila tidak ada 

ijazah (izin meriwayatkan) maka itu tidak dianggap, sama 

seperti halnya ijazah secara umum (al-‘Ammah), atau untuk 

orang yang tidak dikenal (al-Majhul), atau untuk orang yang 

tidak ada (al-Ma’dum), menurut pendapat yang paling sah 

pada semua hal yang demikian.  

َْ إِ  ؛ الااااار َواةُ ُُث  . ٖٙ ا َواْخُاِلَفاااااْ  اُء لَوَأْسَااااا ،ِن اتا َفَ اااااْ  َأْسَااااااُ ُى ًِ َِ َْ َفَصاااااا َِبِئِ ااااا
 َْ َْ اْلُما ِفُق َواْلُمْفَُِِق.  ؛َأْشَخاُصُ   فَاُ 

63. Kemudian para perawi jika sama nama-nama mereka, 

dan nama ayah-ayah mereka seterusnya keatas, padahal 
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berbeda individu mereka, maka ia disebut al-Muttafiq wal 

Muftariq. 

ُْ  ،َوِإِن اتا َفَ ااااااااِ  اأْلَْسَاااااااااُء َخطًااااااااا. ٗٙ َْ اْلُمْؤتَلِاااااااا َواْخاَاَلَفااااااااْ  ُنْطً اااااااااُ فَاُ اااااااا
 . ُْ  َواْلُمْخَاِل

64. Dan jika namanya sama dalam penulisan dan berbeda 

pengucapannya maka ia disebut al-Mu’talifu wal Muhtalif. 

َْ  ؛َأْو ِِبْلَ ْكسِ  ،َِبءُ اُء َواْخاَاَلَفِ  اَْ َوِإِن اتا َفَ ِ  اأْلَسَْ . ٘ٙ  اْلُمَاَشابِوُ  ُفَاُ 

65. Dan jika perawi sama namanya dan berbeda nama 

ayahnya atau kebalikannya maka ia disebut al-Mutasyabih. 

ا ِإْن َوَقعَ  َْ َِ اأْلَبِ  وََك ِْ َِ َوا ِْ ْخِاَ ُف يف النِّْ َبةِ  ،اِْلتَِّفاُق يف اِْل  .واِْلِ

Dan demikian juga (al-Mutasyabih) jika nama perawi sama 

dan sama nama ayahnya tetapi berbeda dalam nisbat.  

َْاُع ُاَويَااَارَك ُب ِمْنُو َومِ . ٙٙ َلُو أَنْا  م ا قَاباْ

66. Dan yang merupakan gabungan darinya dan apa-apa 

yang disebutkan sebelumnya: 

ِِمِي  ْشاااِاَباُه ِإِل  يف َحاااْرٍف َأْو َحاااْرفَاّْي. َأْو ِِبلاا ْ ااا تَِّفااااُق َأْو اِْلِ َ اااا َأْن َ ُْصاااَل اِْلِ ِمناْ
َْ َذِلَ .  َوالا َِْخرِي َأْو ََنْ
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Diantaranya terjadi kesamaan atau kemiripan kecuali pada 

satu atau dua huruf, atau dengan terawalkan atau 

terkahirkan atau yang sejenis demikian.  

 :َمـةِ ِـ َخات

Penutup:  

 َُوِمَن اْلُمِ َِّ َمْ رَِفةُ  

Dan termasuk hal penting mengetahui:  

َْ  ،طَبَاَ ااِت الار َواةِ . ٚٙ ِِِى َْالِيا َْ اَوَوفَاَياتِا ،َوَم انِاَوبُالْ  ،ِ  َْ اَِ َْالِا ،ِ  َْ اَوَأْح ِِيً   ؛ِ   ،تَاْ اا
 َوَجَ اَلًة. ،ًحااْجرِياَوتَ 

67. Thabaqat (tingkatan) para perawi dan kelahiran mereka, 

dan wafatnya mereka, dan kota/negeri mereka, dan hal 

ikwal/keadaan mereka: ta‟dil (pernyataan adil seorang rawi) 

dan tajrih/jahr (pernyataan cela seorang rawi) dan jahalah 

(pernyataan majhul-nya seorang rawi). 

 َجرِْحُاَومَراِتُب الْ . ٛٙ

68. Dan tingkatan al-Jahr:  

َُْ َىا - ِْ ُْ ِِبَفْاَ لَ  َُوَأ َْْص ِب الن اِس.اااااُكَ   ،اْل َْ  َأْك

Yang paling buruk disifati dengan wazan Af’ala: seperti 

manusia paling pendusta, 
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اٍب. ،َأْو َوض اعٍ  ،َدج الٍ  ُُُث   -  ْ  َأْو َك

Kemudian dajjal atau pemalsu atau pendusta, 

َ ُلَ ا ُ لَ  - ِْ ٌ َوَأ ِْفظِ  ،ّيِّ ِْ يُِّئ ا َِ  َأْو ِفيِو َمَ اٌل. ،َأْو 

Dan al-Jahr paling ringan: layyin (lunak) atau sayyiul hifdz 

(jelek hafalannya) atau fiihi maqaal (padanya terdapat 

pembicaraan) 

ِِيِلُ.ٜٙ  َومَراِتُب الاا ْ 

69. Dan tingkatan dari at-Ta’dil: 

ُْ َِبَفْاَ َل ُ كَ  - َْْص  َأْوَثِق الن اسِ ااااُ َوأَْرفَاُ َ ا اْل

Yang paling tinggi disifati dengan wazan Af’ala; seperti: 

manusia paling terpercaya, 

َِ ِبِصَفٍة َأْو ِصَفاَاّْيِ كَ  -  َأْو ثَِ ٍة َحاِفظٍ  ،ثَِ ٍة ثَِ ةٍ اااااُ ُُث  َما ََتَك

Kemudian apa yang dikuatkan dengan satu sifat atau dua 

sifat seperti halnya tsiqatin tsiqah atau tsiqah hafizh. 

َىا - ٍَ ِْ َ  َُوأَْد  َشْيخٍ ااااااُ كَ   ؛ِل الا ْجرِيحِ َما َأْشَ َر ِِبْلُ ْرِب ِمْن َأ

Dan dibawah apa disebutkan diatas, dekat dengan al-jarh 

yang paling ringan; seperti: seorang syaikh. 
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ََاِرٍف ِبَ  َوتُاْ َبلُ . ٓٚ َباِِبَاالاا  ِْكَيُة ِمْن  ِْ، . َََلَّلل اأْلََصحِّ  ٍِ ْْ ِمْن َواِح      َوَل

70. Dan diterima Tazkiyah (rekomendasi) dari ulama yang 

mengetahui sebab-sebabnya, walau dari satu orang ulama, 

menurut pendapat yang paling shahih 

َبابِِو.اَوالْ . ٔٚ ِْ ََاِرٍف ِِبْ َر ُمَبِيًنا ِمْن  َِ ِِيِل ِإْن َص َََلَّلل الاا ْ  ٌم   ِ  َجرُْح ُمَ 

71. Al-Jarh didahulukan atas at-Ta’dil jika ada penjelasan dari 

ulama yang mengetahui alasan/perkaranya, 

َََلَّلل اْلُمْخَااِر. ِِيِل ُ قُِبَل ُُمَْمً   ََِن الاا ْ   فَِ ْن َخَ  

Maka jika tidak ada ta’dil atas seorang rawi: jarh 

terhadapnya diterima walau secara mujmal (umum) menurut 

pendapat yang terpilih. 

 :فصلِ 

Fasal: 

يَااُاوُ  ،َوَأْسَااِء اْلُمَكنا اّْيَ  ،ُكاَن اْلُمَ امِّّيَ   :َوِمَن اْلُمِ َِّ َمْ رَِفةُ . ٕٚ  ،َوَماِن اْسُاُو ُكناْ
َياِاوِ  َْ يف ُكناْ ْتُاوُ  ،َوَمِن اْخُاِل ََ  ،َوَماْن َكثُااَرْت ُكنَااُه َأْو نُاُ  ا ِْ يَااُاُو ا َوَماْن َوافَاَ اْ  ُكناْ

َيُة َزْوَجِاوِ  ،ْلَ ْكسِ أَبِيِو، َأْو ِبِ   َأْو ُكْنيُاُو ُكناْ

72. Dan diantara hal yang penting mengetahui: kunyah dari 

para perawi yang disebutkan namanya, dan nama dari para 

perawi yang disebut kunyah-nya, dan perawi yang nama dan 

kunyah-nya sama, dan orang yang dipersilisihkan kunyah-
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nya, dan orang yang banyak kunyah-nya atau sifat-sifatnya, 

dan orang yang sama kunyah-nya dengan nama ayahnya 

atau kebalikannya, atau kunyah-nya sama dengan kunyah 

istrinya  

ِو، أو َأْو ِإَل  ،َوَمْن ُنِ َب ِإَل َغرْيِ أَبِيوِ . ٖٚ َِ  إل أمِّ  .َغرْيِ َما َيْ ِبُق ِإَل اْلَفْ 

73. Dan orang yang dinasabkan kepada selain ayahnya, atau 

dinisbatkan kepada ibunya atau kepada sesuatu yang 

ternyata berbeda dengan yang difahami. 

ِِّهِ . ٗٚ َُ أَبِيااااِو َوَجاااا اااا ِْ َُ َشاااايْ  ،َوَمااااِن اتا َفااااَق اْسُااااُو َوا اااا ِْ ِخِو َوَشااااْيِخ َشااااْيِخِو َأْو ا
ََْنوُ  َُ َشْيِخِو َوالر اِوي  ِْ ا، َوَمِن اتا َفَق ا ًِ َِ  .َفَصا

74. Dan orang yang sama namanya dan nama ayahnya dan 

nama kakeknya, atau sama nama syaiknya dan syaikh dari 

syaikhnya keatas, dan orang yang sama nama syaikhnya dan 

orang yang meriwayatkan darinya (muridnya). 

 .َوَمْ رَِفُة اأْلَْسَاِء اْلُمَجر َدِة َواْلُمْفَرَدةِ . ٘ٚ

75. Dan mengetahui nama-nama al-mujarrad (yang  

disendirikan), dan al-mufradat (nama yang asing). 

 َواْلُكَن َواأْلَْلَ ابِ . ٙٚ

76. Dan mengetahui kunyah-kunyah, dan laqab-laqab 

(gelar/julukan)  

 َُواأْلَْنَ ابِ . ٚٚ
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77. Dan mengetahui akan penisbatan: 

َكًكاَأْو َضيَ  ،ِبَ ًدا َُوتَاَ ُع ِإَل اْلَ َباِئَل َواأْلَْوطَانِ  ِِ ًَا َأْو   رًَة.َأْو ُُمَاوَ  ،ا

Dan penisbatan terdiri dari kabilah-kabilah dan tempat 

tinggal: negeri atau wilayah atau perumahan atau tetangga. 

َِرفِ  ِْ  .َويَاَ ُع ِفيَ ا اِْلتَِّفاُق َواِْلْشاَاَباُه َكاأْلَْسَاءِ  ،َوِإَل الص ناِئَع َوا

Dan pengetahuan kepada pekerjaan dan perdagangan, dan 

terjadi padanya kesamaan dan kemiripan seperti halnya 

terjadi pada nama. 

ِْ تَاَ ُع أَْلَ اًِب.  َوَق

Dan kadang nisbatnya menjadi julukan. 

َباِب َذِل َ  ِْ  .َوَمْ رَِفُة َأ

Dan mengetahui masalah-masalah yang demikian juga 

penting. 

َْا. ٛٚ ََْلَّللَوَمْ رَِفُة اْلَم َفلِ  ،ِل ِمْن َأ ِْ ِْ  ،ِِبلّرِقِ  ،َوِمْن َأ َِل ِْ  .َأْو ِِب

78. Dan mengetahui al-Mawali (majikan/budak) dari yang 

paling atas dan dari yang paling bawah, baik karena 

pemerdekaan atau perjanjian. 

َِْة َواأْلََخَْاِت.. ٜٚ ْخ  َوَمْ رَِفُة اِِْ
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79. Dan juga mengatahui saudara laki-laki dan perempuan. 

 .َداِب الش ْيِخ َوالط اِلبِ ل َوَمْ رَِفةُ . ٓٛ

80. Juga penting mengetahui adab sebagai guru dan murid. 

نِّ الا َحم ِل َواأْلََداءِ . ٔٛ ِِ  .َو

81. Dan umur perawi untuk bisa menuntut ilmu dan 

menyampaikannya. 

ََْرِضوِ اَاابَِة الْ َوِصَفِة كِ . ٕٛ َِ َو ِِي َِوِ  ،َح َِوِ  ،َوَسَا  والّرِْحَلِة ِفيوِ  ،َوِإْسَا

82. Dan sifat penulisan hadits dan memaparkannya, dan 

mendengarkannya dan menyampaikannya, dan perjalanan 

untuknya. 

ِِ  َُوَتْصِنيِفوِ . ٖٛ َََلَّلل اْلَمَ انِي َْابِ  ،ِإم ا       َأْو اأْلَْطَراِف. ،َأْو اْلِ َللِ  ،َأْو اأْلَبْا

83. Juga penting mengetahui penulisan hadits: boleh jadi ia 

berupa kitab musnad-musnad, atau dalam bab-bab, atau al-

‘Ilal (cacat hadits) atau al-Athraf (mengumpulkan sanad-

sanad hadits yang seragam dan terbatas).   

َِ َوَمْ رِفَ . ٗٛ ِِي َِْ َبِب ا َِ ِْخ الَ اِضا أِب يَاْ َلَّلل  ،ُة  ُِ ُشُي َْ ِفِيِو بَاْ  ِْ َصن  َوَق
 .ْبِن اْلَفر اءِ 

84. Penting pula mengetahui sebab yang melatar belakangi 

hadits, dan telah menulis dalam hal ini sebagian syaikh 

(guru) al-Qadhi Abu Ya‟la bin Farra‟. 
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ْا َْاعِ  وَصنا ُف ِِْه اأْلَنْا  يف َغاِلِب َى

Dan mereka (ahli hadits) telah menulis tentang umumnya 

jenis-jenis (ilmu) ini, 

 ِْ ، ظَاِىرُة الاا ْ رِي ٌِ ََاِن الا ْمِثيالِ  ،َوِىَا نَاْ ٌل َ ْ ارٌ  ،ُمْ ااَاْغِنَيٌة   ،َوَحْصاُرَىا ُماَاَ  ِّ
ْطَاتِ  َا َمْبُ  َِ  َ ا.افَاْلاُاَراِجْع 

Dan tulisan ini adalah penukilan, yang jelas 

definisi/pengertiannya, tidak perlu diberi contoh, dan 

membatasinya adalah sulit; maka hendaklah mengacu 

kepada kitab yang luas pembahasannya dalam hal ini.  

َاِدي ِْ َْفُِّق َوا ُ اْلُم . ،َوا   َْ  َِل ِإَلَو ِإِل  ُى

Dan Allah-lah pemberi taufiq dan petunjuk, tiada ilah yang 

berhaq diibadahi dengan benar kecuali Dia.[] 

 

 


