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TA’LIQ RINGKAS MANDHUMAH AL BAIQUNIYYAH 
 

Pendahuluan : 

 Kitab Mandumah Al Baiquniyyah merupakan kitab yang sangat masyhur di 

kalangan penuntut ilmu hadits, sebagai dasar awal ketika akan mendalami ilmu 

mustholahul hadits lebih lanjut. Kitab ini ditulis oleh Syaikh Umar bin Muhammad 

bin Futuuh Al Baiquniy yang wafat sekitar tahun 1080 H atau bertepatan dengan 

tahun 1669 Masehi. 

 

Definisi Ilmu Mustholah hadits : 

 Yaitu ilmu yang mempelajari kondisi perowi (sanad) serta apa yang 

diriwayatkannya (matan) dilihat dari sisi diterima (dijadikan Hujjah) dan ditolak 

(tidak dapat dijadikan hujjah). 

 

Manfaat mempelajari Ilmu Mustholah Hadits : 

 Dapat menyaring dalil-dalil dari suatu hadits, baik dari sisi validitasnya 

(apakah) sampai kepada Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam, maupun dari sisi 

ketepatan pengambilan konklusi hukumnya. 

 

Penjelasan Matan :  

������ �	��� 
� ��� 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang 

 
 Penulis (Al Baiquniy) memulai tulisanya dengan Basmalah, dalam rangka 
meniru Kitabullah yang dimulai dengan Basmalah dan meneladani Rasulullah 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam yang memulai risalahnya dengan Basmalah, serta ini 
adalah kebiasan ulama salaf ketika mereka menulis risalah-risalah ilmu. 
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Aku memulai dengan memuji Allah dan bershalawat atas Muhammad, nabi terbaik 

yang diutus 

 Memulai pujian kepada Allah ‘Azza wa Jalla adalah suatu amalan yang 
mulia, dalam sebuah hadits Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam bersabda : 
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“Semua perkara penting yang tidak dimulai dengan Hamdalah, maka terputus”. 
(Hadits Hasan, saya telah mentakhrijnya dalam risalah khusus). 



 Kemudian sholawat juga sangat diperintahkan untuk dikirimkan kepada 
Nabi kita Muhammad Sholallahu 'Alaihi wa Salam. Allah Subhanahu wa Ta'alaa 
berfirman : 
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 “Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat-Nya bershalawat untuk Nabi. Hai 
orang-orang yang beriman, bershalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah 
salam penghormatan kepadanya” (QS. Al Ahzaab : 56). 
 Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam adalah manusia terbaik, dimana 
Beliau adalah Nabi terakhir dan penghulunya Bani Adam. Dan umatnya juga 
adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Allah Subhanahu wa 
Ta'ala berfirman : 
“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia” (QS. Ali Imroon 
: 110). 
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Inilah berbagai macam pembagian hadits  Setiap bagian akan datang penjelasannya 

 Dalam ilmu mustholah hadits, hadits ada beberapa jenis. Secara ringkas 
jika ditinjau dari sisi kuantitas sanadnya terbagi menjadi dua, yaitu Hadits 
Mutawatir dan Ahad. Sedangkan jika ditinjau dari segi kualitasnya, terbagi 
menjadi tiga yakni, Hadits Shahih, Hasan dan Dhoif.  
 Imam Baiquniy akan menyebutkan jenis-jenis tersebut yang berjumlah 
sebanyak 32 macam, beserta definisi ringkas untuk masing-masing jenis. 
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Pertama hadits shahih yaitu yang bersambung sanad nya, tidak mengandung syadz dan 

'illat 

 Imam Baiquniy memulai dengan hadits shahih karena ini adalah jenis 
hadits yang paling tinggi. Beliau mendefinisikan hadits Shahih dengan “yang 
bersambung sanadnya”, yakni setiap perowi benar-benar meriwayatkan dari 
perowi diatasnya terus-menerus sampai akhir sanad.  

Misalnya haddatsanaa rowi 1, haddatsana rowi 2, haddatsanaa rowi 3, 
haddatsanaa rowi 4. Maka ketika rowi 1 benar-benar meriwayatkan dari rowi 2, 
begitu juga rowi 2 meriwayatkan dari rowi 3 dan seterusnya, maka dikatakan 
sanadnya bersambung. Namun jika misalnya, rowi 1 langsung meriwayatkan dari 
rowi 3, maka terjadi keterputusan sanad ketika itu, karena seharusnya masih ada 
perantara yaitu rowi 2. Atau misalnya rowi 1 tidak benar-benar mendengar dari 
rowi 2, maka juga berarti sanadnya terputus. 
 Kemudian perkataan beliau “tidak syadz” maknanya adalah tidak ada 
penyelisihan rowi yang maqbul (yang dijadikan hujjah haditsnya) yang 
menyelisihi rowi yang lebih kuat darinya, baik dari sisi kekuatan ketsiqohannya, 



maupun dari segi jumlah yang menyelisihinya. Penyelisihan bisa terjadi dalam 
sanad maupun dalam isi hadits.  
 Pendefinisian beliau “tidak ada illat (cacat)”, maka yang dimaksud dengan 
illat/cacat adalah sebab tersembunyi yang dapat merusak hadits. Ini adalah 3 
syarat hadits shahih yang disebutkan oleh Imam Baiquniy, yaitu : 
1. Bersambung sanadnya 
2. Tidak syadz 
3. Tidak ada illat 
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Perawi nya 'adil dan dhabith yang meriwayatkan dari yang semisalnya ('adil dan 

dhabith juga) yang dapat dipercaya ke-dhabith-an dan periwayatannya 

 Kemudian penulis menyebutkan syarat hadits shahih lainnya, yaitu 
“rowinya harus adil”. Adil yang dimaksud disini adalah seorang Muslim yang 
istiqomah dalam agamanya dan terbebas dari terjatuhnya muru’ah 
(kehormatannya). 
 Syarat berikutnya adalah “dhobith” yakni seorang rowi ketika diminta 
menyebutkan hadits yang ia riwayatkan, maka seketika itu juga ia mampu 
menghadirkannya, artinya ia memiliki hapalan yang kuat. Dhobith ada 2 macam, 
yaitu : 
A. Dhobith shodr (dada), yaitu hapalannya memang berasal dari dadanya, 

dimana ia mampu menyebutkan hadits yang ia dengar dan akan 
diriwayatkannya diluar kepalanya. 

B. Dhobith Kitab, yakni si rowi mampu menjaga kitab catatan hadits yang ia 
dengarkan dan akan diriwayatkan dari perubahan-perubahan yang dapat 
mempengaruhi redaksi haditsnya. 

 Inilah 2 syarat tambahan yang disebutkan untuk hadits shahih, sehingga 
sebuah hadits dikatakan shahih jika memenuhi 5 syarat : 
1. Bersambung sanadnya 
2. Masing-masing rowinya adil 
3. Masing-masing rowinya kuat dhobithnya 
4. Tidak ada syadz 
5. Tidak ada illat 
 3 syarat yang pertama adalah syarat itsbat, yakni syarat yang harus 
dipenuhi (yang harus ada), sedangkan 2 syarat terakhir adalah syarat nafyi, 
yakni syarat yang harus tidak ada padanya. Ini adalah definisi untuk hadits 
shahih lidzatihi. Adapun hadits shahih lighoirihi adalah gabungan 2 atau lebih 
hadits hasan lidzatihi yang semakna, sehingga saling menguatkan satu sama 
lainnya. 
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(Kedua) Hadits Hasan yaitu yang jalur periwayatannya ma'ruf.. akan tetapi perawinya 

tidak semasyhur hadits shahih 

 Hadits Hasan adalah kedudukan kedua setelah hadits shahih, dimana 
letak perbedaannya hanya pada syarat kedhoobith-an perowinya.  
Untuk hadits Hasan, tingkat kedhoobith-annya dibawah perowi hadits shahih 
baik dari sisi kualitas hapalannya, maupun dari sisi kemasyhuran tentang 
kedhobith-annya. Berdasarkan penelitian para ulama biasanya untuk hadits 
Hasan, perowinya disifati dengan shooduq atau laa ba’sa bih. Jadi keempat 
syarat yang diberlakukan untuk hadits Shahih berlaku juga untuk hadits Hasan. 
Ini adalah definisi untuk hadits Hasan lidzatihi. 
 Imam Baiquniy mendefinisikannya dengan banyak jalannya, maka ini 
adalah jenis hadits hasan lighorihi, dimana perowinya sebenarnya memiliki 
kelemahan yang ringan, namun dengan adanya jalan-jalan lain yang semisalnya, 
maka menguatkan haditsnya menjadi Hasan lighoirihi. 
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Setiap hadits yang lebih rendah dari derajat hadits hasan adalah hadits (ketiga) Dhaif 

dan terbagi atas banyak bagian 

 Kemudian jenis berikutnya dari sisi kualitas adalah hadits dhoif (lemah). 
Ini adalah hadits yang tidak dapat dijadikan hujjah, tidak seperti dua jenis hadits 
sebelumnya yakni Shahih dan Hasan yang dapat dijadikan hujjah. Namun 
mayoritas ulama membolehkan mengamalkan hadits Dhoif yang ringan 
kelemahannya dalam masalah Fadhoil (keutamaan) amal, Targhib (motivasi) wa 
Tarhib (ancaman) serta cerita-cerita sejarah yang bukan sebagai pokok.  
 Hadits dhoif banyak jenisnya, diantaranya : hadits layyin (lunak/ringan 
dhoifnya), hadits dhoif (lemah), hadits dhoifun jiddan (sangat lemah), hadits 
bathil, hadits Mungkar, hadits palsu, laa ashla lahu (tidak ada asalnya) dan 
selainnya. 
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Hadits yang disandarkan kepada nabi adalah Hadis Marfu', dan yang disandarkan 

kepada Tabi'in adalah Hadits Maqthu' 

 Jenis keempat yang disebutkan oleh Imam Baiquniy adalah berkaitan 
dengan penyandaran akhir sanadnya. Maka sesuatu yang disandarkan kepada 
Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam dinamakan dengan “Marfuu’”, apabila 
disandarkan kepada Sahabat dinamakan “Mauquf” kemudian apabila disandarkan 
kepada tingkatan dibawah sahabat, seperti kepada Tabi’in atau Atba’ut Tabi’in, 
maka dinamakan dengan “Maqthuu’”. 
 Marfuu’ sendiri ada 2 jenis, yakni Marfuu’ yang shorih (jelas) seperti 
penyandaran bahwa Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam berkata, berbuat atau 



beliau menyetujui sesuatu. Sedangkan yang kedua adalah Marfuu’ hukmi, yakni 
asalnya adalah mauquf kepada sahabat, namun matan haditsnya tidak mungkin 
berasal dari ijtihad pribadinya sahabat, seperti tentang masalah akidah, kondisi 
hari kiamat dan yang semisalnya.  
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Hadits Musnad adalah yang bersambung sanadnya perawinya sampai kepada nabi 

tanpa terputus 

 Jenis yang keenam adalah Musnad yakni sesuatu yang bersambung 
sanadnya, antara perowi sampai kepada orang terakhir yang mana hadits 
tersebut dinisbatkan kepadanya. Pendefinisian Imam Baiquniy bahwa Musnad 
adalah sesuatu yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam, ini adalah ungkapan mayoritas penggunaan istilah 
Musnad ini, karena Musnad terkadang juga dinisbahkan kepada Sahabat atau 
Tabi’in dan orang yang dibawahnya lagi.  
 Ada juga Musnad digunakan untuk kitab hadits yang disusun berdasarkan 
nama sahabat, misalnya penulis kitab tersebut mengumpulkan semua hadits-
hadits yang diriwayatkan oleh seorang sahabat, kemudian ia menulis lagi 
sahabat yang lain dan mengumpulkan hadits-haditsnya, demikian seterusnya 
sampai jumlah sahabat yang penulis inginkan. Contohnya seperti Imam Ahmad 
yang menulis kitab hadits dan dinamai dengan Al Musnad, beliau menyusunnya 
berdasarkan sahabat yang lebih awal memeluk Islam dan lebih utama 
kedudukannya dalam Islam. Beliau memulainya dengan sepuluh sahabat yang 
dijamin masuk jannah, kemudian Ahlu Badr, disusul Ahli Bai’at Ridhwan dan 
seterusnya. 

z .-��*?�5 /B��# �-�. '9$���'� ���B                                !07 �y0:$����� �S�\��F$">)8- !!�*?����(  
Hadits yang setiap perawi nya mendengar satu sama lain dan bersambung sanad nya 

sampai nabi maka disebut Al Muttashil (bersambung) 

 Jenis yang ketujuh adalah jika sanadnya terdiri dari rowi yang semuanya 
mendengar dari gurunya sampai kepada akhir sanad, maka ini dinamakan 
“Muttashil”, sekalipun tidak harus akhir sanadnya adalah Rasulullah Shollallahu 
'Alaihi wa Salam. Penyebutan oleh Imam Baiquniy dengan akhir sanadnya 
sampai kepada Nabi Shollallahu 'Alaihi wa Salam adalah untuk ungkapan 
mayoritas penggunaan istilah ini. 
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Hadits  Musalsal adalah hadits yang dibawakan dengan menyertakan sifat (yang 

selalu sama) seperti perkataan perawi "Ketahuilah, Demi Allah telah memberitahuku 
seorang pemuda" 

 Jenis kedelapan adalah hadits Musalsal, yaitu : perowi dalam sanad hadits 
tersebut secara berturut-turut ketika meriwayatkan haditsnya atas sifat atau 



keadaan tertentu, bisa sesuatu tadi terjadi pada perowinya atau pada 
riwayatnya. Ada 2 jenis hadits Mulsalsal yaitu : 
1. Yang terjadi pada kondisinya, ada beberapa macamnya juga : 

A. Berupa ucapan, seperti masing-masing perowinya mengatakan “ana 
Uhibbuka” (aku mencintai kamu) ketika meriwayatkan haditsnya. 

B. Berupa perbuatan, seperti masing-masing perowi melakukan perbuatan 
tertentu dari mulai awal sanad sampai akhir sanad, dimana perowi 
tersebut mengambil perbuatan tadi dari gurunya. 

C. Berupa ucapan dan perbuatan sekaligus, misalnya masing-masing perowi 
memegang jenggotnya dan mengatakan, aku beriman kepada Takdir. 

2. Yang terjadi pada sifatnya, ada beberapa macam juga : 
A. Berupa pensifatan rowi dengan ucapan, seperti Musalsal dengan 

membaca surat Shof. 
B. Berupa pensifatan rowi dengan perbuatan, seperti Musalsal dengan 

pensifatan perowinya dengan Al Hafidz. Misalnya Akhbaronaa Al Hafidz 
Abu Abdillah, Akhbaronaa Al Hafidz Abul Hajjaaj dan seterusnya, masing-
masing perowi disifatkan dengan Al Hafidz. 

C. Pensifatan dengan bentuk kalimat dalam membawakan riwayatnya, 
seperti dengan haddatsanaa, akhbaronaa dan semisalnya. 
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Begitu juga seperti "Si Fulan Telah bercerita kepadaku sambil berdiri" atau"setelah 

bercerita kepadaku, ia tersenyum" 

 Ini adalah contoh hadits Musalsal sebagaimana penjelasan diatas. 
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Hadits 'Aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh dua atau tiga orang perawi 
sedangkan Hadits Masyhur diriwayatkan oleh lebih dari tiga perawi 

 Jenis berikutnya adalah hadits ditinjau dari sisi kuantitas jumlah perowinya 
dalam setiap tingkatannya. Yang menjadi patokan adalah jumlah yang paling 
minim dalam sebuah tingkatan, misalnya sebuah hadits terdiri dari 4 tingkatan, 
tingkatan pertama adalah sahabat, yang kedua adalah Tabi’in, yang ketiga Tabi’it 
Tabi’in dan yang terakhir adalah Atba’ut Tabi’it. Maka masing-masing tingkatan 
tersebut terdiri dari beberapa perowi, maka mana saja dari tingkatan yang 
perowinya paling sedikit itulah yang dijadikan patokan.  
 Contoh tingkatan pertama terdiri dari 3 sahabat, tingkatan berikutnya 4 
tabi’in, berikutnya lagi 2 dan terakhir 5 rowi. Maka dalam hal ini yang dijadikan 
patokan adalah tingkatan Tabi’it Tabi’in yakni 2 orang, sehingga hadits ini 
digolongkan sebagai hadits Azis sebagaimana pembagiannya akan datang. 
  Jenis kesembilan adalah hadits Aziz, yakni yang diriwayatkan 2 orang atau  
3 orang, demikian definisi yang dipilih oleh Imam Baiquniy. Ulama lainnya 
memilih hadits aziz adalah hadits yang diriwayatkan oleh 2 orang. 



 Jenis kesepuluh adalah hadits Masyhur, yang diriwayatkan lebih dari 3 
orang, berarti 4 dan seterusnya sampai jumlah yang mutawatir. Sedangkan 
ulama lain memilih hadits Masyhur adalah yang diriwayatkan 3 orang atau lebih 
sampai jumlah yang mutawatir. Kemudian terkadang istilah hadits masyhur 
bukan digunakan dalam pengertian jumlah ini, namun digunakan sesuai dengan 
makna bahasanya, yakni hadits yang masyhur/terkenal dikalangan manusia, 
tidak memandang jumlah rowinya dan tingkat keshahihannya, seperti hadits 
masyhur yang tersebar dikalangan ulama nahwu, ulama fiqih dan bahkan 
masyarakat umum, misalnya hadits tentang menuntut ilmu ke negeri Cina, maka 
hadits ini masyhur sekalipun sebenarnya ini adalah hadits yang sangat lemah, 
sebagaimana telah kami takhrij dalam risalah kami. 
 Sebenarnya masih ada jenis lain lagi ditinjau dari segi kuantitasnya, yaitu 
hadits Ghorib, dimana ia diriwayatkan oleh 1 orang.  Imam Baiquniy 
menjelaskannya pada bait no. 16. Ketiga jenis hadits diatas, yakni hadits Ghorib, 
Aziz dan Masyhur disebut dengan hadits Ahad dan ini adalah kebanyakan kondisi 
hadits yang sampai kepada kita dari Nabi Shollallahu 'Alaihi wa Salam. 
 Berikutnya adalah Hadits Mutawatir, yakni jumlah perowinya sangat 
banyak di setiap tingkatannya yang mana mustahil bagi mereka mengadakan 
kesepakatan untuk berdusta. Tentu saja ini adalah derajat hadits yang sangat 
tinggi, sama seperti riwayat Al Qur’an, dimana Al Qur’an diriwayatkan secara 
Mutawatir. Hadits mutawatir sangat sedikit jumlahnya dibandingkan dengan 
hadits Ahad.  
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Hadits  Mu'an'an itu seperti perkataan perawi "dari sa'id, dari Karom" dan Al Mubham 

itu hadits yang perawinya tidak diberi nama 
 
 Jenis kesebelas adalah hadits Mu’an’an yakni hadits yang terdapat didalam 
sanadnya perowi yang menyampaikannya dengan kata ‘an (dari) seperti dari 
Sa’id dari Karom dan semisalnya. Disini Imam Baiquniy mendefinisikannya 
dengan mitsal (contoh). Para ulama dalam mendefinisikan sesuatu mereka 
menggunakan 3 metode, yakni : 
1. Definisi dengan memberikan batasan-batasan, seperti dalam definisi Imam 

Baiquniy terhadap hadits Shahih. 
2. Definisi dengan mitsal (contoh) seperti dalam pembahasan kita ini 
3. Definisi dengan hukum, yakni misalnya ketika menyebutkan definisi sholat, 

kita mengatakan bahwa sholat 5 waktu adalah wajib bagi setiap Muslim dan 
Muslimah. 

 Hukum hadits mu’an’an diterima, selama perowinya bukan seorang yang 
Mudallis, yakni sering menyamarkan riwayat dari gurunya serta tidak terdapat 
indikasi yang kuat terjadi keterputusan pendengaran antara perowi dengan 
gurunya. 



 Ada jenis lain lagi yang hampir mirip dengan jenis ini, yakni hadits “�&�v�” 
Mu’anan, dimana haditsnya diriwayatkan dengan bentuk “ )=�( ” (anna), seperti 

pekataan, haddatsanaa Fulan anna Fulan, ia berkata : anna fulan… 
 Jenis yang kedua belas adalah hadits Mubham yakni didalam sanadnya 
terdapat rowi yang tidak disebutkan namanya. Seperti misalnya, haddatsanaa 
Rojulun, haddatsanaa Fulan. Termasuk didalamnya adalah haddatsanaa Tsiqot, 
maka semua ini adalah Mubham. Haditsnya tidak diterima, sampai diketahui 
siapa sebenarnya rowi mubham tersebut. Namun dikhususkan sahabat, ketika 
dalam sanadnya ada perowi Mubham yang merupakan sahabat, maka diterima 
riwayatnya, karena seluruh sahabat adil. 
 Terdapat perbedaan antara rowi majhul dengan mubham. Rowi majhul 
yaitu seorang rowi yang tidak diketahui biografi menuntut haditsnya dan tidak 
terdapat penilaian jarh maupun ta’dil kepadanya. Sehingga rowi Mubham 
termasuk majhul, sampai diketahui jati dirinya, namun belum tentu rowi majhul 
adalah mubham, karena terkadang rowi majhul diketahui namanya, hanya saja 
penilaian statusnya dalam hadits tidak diketahui. 
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Setiap hadits yang sedikit perawinya disebut hadits 'Aaliy dan kebalikannya disebut 

hadits Naazil 

 Jenis yang ketiga belas adalah hadits ‘Aliy, yakni antara penulis hadits 
(seperti Imam Bukhori) dengan akhir sanad (misalnya Nabi Sholallahu 'Alaihi wa 
Salam) hanya terdapat sedikit perantara dari Imam Bukhori sampai kepada Nabi 
Sholallahu 'Alaihi wa Salam. Dalam shahih Bukhori hadits yang dalam sanadnya 
antara Imam Bukhori dengan Rasulullah Sholallahu 'Alaihi wa Salam terdapat 3 
perowi saja, disebut hadits ‘Aliy.  
 Hadits Aliy dibagi menjadi dua, yakni ‘Aliy jumlahnya sebagaimana dalam 
contoh diatas yakni sedikit jumlah perowinya dan Aliy dalam sifatnya, yakni 
sebenarnya jumlah perowinya banyak, namun dibandingkan hadits yang sejenis 
pada hadits yang ‘Aliy rowinya terdapat para Aimah yang pakar dalam hadits dan 
kuat hapalannya, seperti Imam Malik, Imam Syafi’I dan Imam Ahmad. Maka 
hadits yang terdapat salah satu 3 Aimah diatas dibandingkan dengan jalan yang 
lain pada matan hadits yang sama, sanad yang pertama disebut ‘Aliy, sedangkan 
yang kedua Nazil. 
 Sehingga jenis keempat belas, yakni hadits Nazil adalah lawan dari hadits 
‘Aliy. Faedah dari hadits ‘Aliy diantaranya : 
1. Menunjukkan kekuatan hadits, karena lebih pendek penyampaiannya. 
2. Menunjukkan kesungguhan para ulama dalam mencari hadits Nabi Shollallahu 

'Alaihi wa Salam, sehingga mereka langsung mencari dari sumber terkuat dan 
tertinggi. 

3. Memudahkan para pengkaji hadits, karena tidak banyak perowi yang perlu 
diteliti. 
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Perkataan atau perbuatan yang kau sandarkan kepada Sahabat adalah Hadits Mauquf 

 Jenis yang kelima belas adalah Mauquf, yakni hadits yang disandarkan 
kepada Sahabat Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam dan telah disinggung 
sebelumnya. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Sholallahu 'Alaihi 
wa Salam kemudian beriman kepadanya dan meninggal diatas keimanan, 
sekalipun sebelumnya pernah murtad setelah memeluk Islam. 
 Disana ada jenis orang yang sezaman dengan Nabi Sholallahu 'Alaihi wa 
Salam, yakni ia hidup pada saat Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam hidup, namun 
tidak pernah bertemu dengan Beliau dan belum masuk Islam, kemudian setelah 
Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam meninggal dunia, ia masuk Islam, maka orang 
seperti ini disebut “Mukhodrom”. 
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Hadits Mursal adalah hadits yang perawinya gugur di tingkat Sahabat dan 

katakanlah Hadits Gharib itu hadits yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja 

 Jenis yang keenam belas adalah Mursal, disini Imam Baiquniy 
mendefinisikannya dengan sanad yang tidak disebutkan sahabat padanya, yakni 
seorang Tabi’i meriwayatkan dari Nabi Shollallahu 'Alaihi wa Salam, dimana tidak 
disebutkan nama sahabat didalamnya. Sebenarnya definisi ini kurang tepat, 
mengingat majhul atau mubhamnya sahabat tidak berpengaruh terhadap 
keshahihan hadits, karena mereka semua adil. Apabila mursal tersebut memang 
yang digugurkan (dihilangkan) adalah sahabat, maka tentu tidak ada masalah 
didalamnya, seperti Mursalnya sahabat, karena biasanya mursal sahabat, yang 
digugurkan adalah sahabat lainnya. Namun jika yang meriwayatkan hadits 
tersebut adalah Tabi’i, maka terkadang mereka meriwayatkan dari Tabi’i lainnya, 
apalagi jika tabi’i tersebut tergolong tabi’i shoghir, seperti Imam Az-Zuhri. Maka 
berdasarkan hal ini definisi yang lebih tepat adalah perkataan Tabi’i yang 
menyandarkannya langsung kepada Nabi Sholallahu 'Alaihi wa Salam tanpa 
melalui perantara.  
 Hadits Mursalnya Tabi’i digolongkan sebagai hadits dhoif, karena tidak 
semua Tabi’i adil dan dhoobith. Betapa banyak tabi’i yang majhul yang tidak 
diketahui jati dirinya. Namun sebagian ulama, menerima hadits Mursal jika 
terdapat penguat dari jalan lain yang bersambung sanadnya sampai kepada Nabi 
Shollallahu 'Alaihi wa Salam. 
 Jenis yang ketujuh belas adalah hadits Ghorib, yakni hadits yang jumlah 
perowinya 1 (satu). Misalnya hadits tentang niat, karena tidak ada yang 
meriwayatkan dari Umar bin Khothob Rodhiyallahu 'Anhu, selain Alqomah bin 
Waqqoosh dan Alqomah hanya diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrohim dan 
dari Muhammad, hanya diriwayatkan oleh Yahya bin Sa’id Al Anshoriy, kemudian 
baru dibawahnya diriwayatkan oleh ulama hadits yang sangat banyak.  



 Terkadang ghorib juga digunakan untuk istilah ghorib nisbiy, yakni 
haditsnya sekalipun diriwayatkan lebih dari 1 orang, namun semua perowinya, 
misalnya berasal dari Bashroh atau berasal dari Madinah, maka ini disebut hadits 
ghorib secara nisbiy. 
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Setiap hadits yang tidak bersambung sanadnya disebut Hadits Munqathi' 

 Jenis yang kedelapan belas adalah hadits Munqothi’ yakni hadits yang 
tejadi keterputusan sanad didalamnya dalam kondisi apapun. Keterputusan 
sanad ada 4 macam : 
1. Keterputusan terjadi di awal sanad, ini disebut Mu’alaq 
2. Keterputusan terjadi di akhir sanad, ini disebut Mursal 
3. Keterputusan terjadi di tengah sanad hanya satu rowi saja, maka ini dikenal 

dengan hadits Munqothi. 
4. Keterputusan terjadi di tengah sanad pada 2 orang perowi atau lebih secara 

berurutan, ini disebut Mu’dhol. 
Semua 4 jenis keterputusan sanad ini, dikategorikan sebagai hadits dhoif, karena 
syarat hadits Shahih adalah bersambung sanadnya dari awal sampai akhir. 
Khusus untuk hadits Mu’alaq pada shahih Bukhori, maka hadits Mu’alaq yang 
mana Imam Bukhori mengungkapkannya dengan kalimat Jazm (aktif), maka 
biasanya shahih riwayatnya, sedangkan yang diungkapkan dengan kalimat 
tamridh (pasif), biasanya riwayatnya lemah. Demikian penelitian ulama terhadap 
Mu’alaqnya Shahih Bukhori, setelah mereka melakukan verifikasi terhadap kitab 
ulama hadits lain, yang meriwayatkannya dengan sanad bersambung. 
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Hadits Mu'dhal adalah hadits yang gugur pada sanadnya dua rawi. Hadits yang 

ditadlis ada dua macam 

 Jenis yang kesembilan belas adalah Mu’dhol dan telah disinggung 
sebelumnya. 
 Jenis yang kedua puluh adalah hadits Mudallis, Imam Baiquniy 
menyebutkannya ada 2 macam, yang akan dijelaskan pada bait berikutnya.  
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Pertama, menggugurkan syaikhnya dan menukil dari perawi di atas nya dengan kata " 

dari (����) " dan "bahwa (����)" 

 Jenis yang pertama disebut juga dengan Tadlis isnad, yaitu hadits seorang 
perowi yang bertemu dengan gurunya, namun sebenarnya ia tidak pernah 
mendengar hadits tersebut dari gurunya tersebut, kemudian perowi memberikan 
kesamaran pada riwayatnya bahwa ia mendengarnya. Biasanya perowi tidak 
akan mengatakan, haddatsanaa fulan atau akhbaronaa fulan. Namun ia akan 



mengatakan ‘an (dari) fulan atau bentuk-bentuk kalimat yang tidak memberikan 
ketegasan bahwa ia mendengarnya. 
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Tidak menggugurkan (syaikh) nya akan tetapi mensifatinya dengan sifat yang tidak 

dikenal 

 Jenis yang kedua disebut juga Tadlis syuyukh yaitu perowi memang 
meriwayatkan dari gurunya, namun ia samarkan nama gurunya dengan sifat 
tertentu yang tidak mudah dikenali.  
 Ada satu jenis lagi yang tidak disebutkan oleh Imam Baiquniy yang 
sebenarnya merupakan cabang dari Tadlis Isnad, yaitu Tadlis Taswiyyah. Tadlis 
ini adalah perowi meriwayatkan dari gurunya yang tsiqoh, kemudian guru tsiqoh 
yang pertama meriwayatkan dari guru yang dhoif, lalu guru yang dhoif 
meriwayatkan dari guru yang tsiqoh. Maka perowi Mudallis Taswiyyah 
menggugurkan guru yang dhoif tadi, sehingga terkesan ia meriwayatkan dari 
guru tsiqoh pertama dari guru tsiqoh yang kedua, tentunya ia meriwayatkannya 
dengan bentuk-bentuk kalimat yang tidak tegas mendengar, seperti ‘an (dari), 
qoola (ia berkata) dan yang semisalnya. 
 Hukum haditsnya perowi Mudallis yang adil, adalah tidak diterima sampai 
ia menjelaskan aktivitas periwayatannya. 
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Hadits (tsiqah) yang menyelisihi hadits yang (lebih) tsiqah disebut dengan Hadits 

Syadz. Hadits Maqlub ada dua jenis 

 Jenis kedua puluh satu adalah hadist Syadz. Kebanyakan orang 
memberikan definisi syadz adalah penyelisihan perowi tsiqoh terhadap perowi 
yang lebih tsiqoh darinya. Maka definisi ini kurang sempurna, karena belum 
masuk didalamnya hadits hasan, karena hadits hasan perowinya tidak sampai 
derajat tsiqoh, sehingga definisi yang lebih tepat adalah penyelisihan perowi 
maqbul (yang dijadikan hujjah haditsnya) terhadap perowi yang lebih tsiqoh 
darinya. Dan istilah maqbul disini, bukan yang digunakan oleh Al Hafidz Ibnu 
Hajar dalam kitab Taqriibut Tahdziib, karena maqbul menurut beliau adalah rowi 
yang layyin (lunak) haditsnya jika bersendirian, namun ia dapat dijadikan sebagai 
penguat. 
 Jenis keduapuluh dua adalah hadits Maqluub, dan menurut Imam 
Baiquniy ada 2 jenis yang akan datang penjelasannya pada bait berikutnya. 
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Pertama, terganti (terbolak-balik) rawi yang satu dengan yang lain. Kedua, terbolak-

baliknya sanad matan tertentu dengan sanad matan yang lain 
 



 Jenis yang pertama adalah membolak-balikkan perowi dalam sanad, ini 
disebut juga Maqluub isnad. Misalnya yang benar sanadnya adalah haddatsanaa 
Sulaiman dari Dawud, namun perowi keliru, sehingga ia mengatakan 
haddatsanaa Dawud dari Sulaiman. 
 Jenis kedua adalah membolak-balikan matan (isi) hadits, misalnya 
terdapat 2 riwayat, riwayat A dengan sanad ahmad dari Bakr dari Zaid dengan isi 
hadits A, sedangkan riwayat B dengan sanad Amr dari Kholid dari Utsman 
dengan isi hadits B. namun orang yang menukil menyebutkan sanad riwayat A 
dengan isi hadits B dan sanad riwayat B dengan isi hadits A. biasanya hal ini 
dilakukan dengan sengaja, yakni untuk menguji hapalan seorang rowi, 
sebagaimana dikisahkan bahwa ulama Baghdad pernah menguji Imam Bukhori, 
masing-masing ulama menyebutkan hadits dengan sanad dan isi yang dibolak-
balik, kemudian Imam Bukhori dapat mengoreksi itu semua. 
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Hadits Fard adalah hadits yang kau kaitkan dengan periwayatan seorang yang tsiqah, 

atau periwayatan sebuah kelompok tertentu, atau terbatas/dikhusukan pada 
riwayatnya saja 

 
 Jenis kedua puluh tiga adalah hadits Fard dan telah disinggung pada 
pembahasan hadits ghorib, dan biasanya diistilhkan juga dengan ghorib nisbi. 

O^ .�0y�( $B� /�C���h )p<��Z� ���B                                )-̀<��Z�� (�07'�!!!!!�� $�0; ���X��$F��  
Hadits yang mengandung cacat yang samar atau tersembunyi dikenal oleh Ahli Hadits 

dengan Hadits Mu'allal 

 Jenis kedua puluh empat adalah hadits Mu’alal, yakni hadits yang memiliki 
cacat yang samar, seperti mursal khofiy, yakni seorang yang meriwayatkan 
hadits dari orang yang sezaman dengannya, namun tidak pernah berjumpa 
dengannya. Maka kondisi seperti ini sangat susah diketahui, sehingga cacatnya 
samar, karena tentu rowi yang sezaman akan disangka bahwa ia benar-benar 
mendengar dari orang yang ia riwayatkan haditsnya, padahal sebenarnya ia tidak 
berjumpa dengan orang tersebut. 
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Hadits yang sanad atau matannya berselisih (memiliki perbedaan) menurut Ahli Hadits 

disebut Hadits Mudhtharib 

 Jenis kedua puluh lima adalah hadits Mudhthorib yaitu terjadinya 
perbedaan pada sanad atau matan dimana tidak mungkin untuk dikompromikan 
atau dirajihkan salah satunya. Dan ketika terjadi idhthirob (kegoncangan) seperti 
ini, maka ia digolongkan sebagai hadits dhoif, karena mengisyaratkan tidak 
dhoobithnya perowinya. Idhthirob kadang terjadi pada satu orang rowi, kadang 
juga pada sejumlah perowi. 
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Hadits Mudraj yaitu hadits yang datang (ditambahkan) pada (sanad atau matan) nya  

sebagian lafadz-lafadz perowi 

 Hadits mudraj sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Baiquniy adalah 
adanya tambahan yang diberikan oleh perowi tanpa adanya penjelasan bahwa ia 
yang menambahkan. Ini adalah jenis hadits yang kedua puluh enam. Diketahui 
adanya idraj (sisipan) ketika dikumpulkan jalan-jalannya, sehingga dari jalan lain, 
diketahui bahwa tidak ada idraj tambahan tersebut. 
 Biasanya idraj ini dilakukan perowi, bisa karena sebagai penjelasan hadits 
tersebut atau sedang mengatakan sesuatu, kemudian disangka oleh orang yang 
meriwayatkannya bahwa hal tersebut adalah isi hadits atau karena sebab-sebab 
lainnya. Idraj dapat terjadi di awal sanad, ditengah maupun diakhir.  
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Hadist yang diriwayatkan oleh setiap teman dari saudaranya disebut Hadits 

Mudabbaj, maka ketahuilah kebenaran dan persaudaraan 

 Jenis yang kedua puluh tujuh adalah hadits Mudabaj. Qoriin (teman) 
adalah teman seperguruan, yakni bisa jadi karena usia yang sebaya atau ia 
mengambil ilmu dari guru yang sama. Dalam hal ini ada istilah hadits Aqroon dan 
Mudabaj, dimana kedua jenis ini sama-sama mengambil riwayat dari teman, 
perbedaanya adalah hadits Mudabbaj yaitu para perowinya yang merupakan 
teman satu sama lainnya saling meriwayatkam haditsnya satu sama lainnya juga, 
sedangkan hadits Aqroon adalah si rowi hanya mengambil riwayat dari temannya 
saja. Jadi pada Mudabbaj ada interaksi mereka saling meriwayatkan satu sama 
lainnya. 
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Kesesuaian lafaz dan tulisan (nama perawi) nya disebut Muttafiq dan kebalikan dari 

yang kami sebutkan disebut Muftariq 

 Jenis yang kedua puluh delapan adalah Muttafiq dan Muftariq, sebenarnya 
ini adalah satu jenis, namun Imam Baiquniy menjadikannya seolah-olah 2 jenis. 
Definisinya adalah jika kita mendapatkan 2 nama, yang sama lafadz dan 
tulisannya, namun pada hakekatnya, ia adalah 2 orang yang berbeda.
 Misalnya kata Umar, maka ini adalah nama untuk perowi yang maqbul 
dan ini juga nama perowi lain yang tidak maqbul, maka dalam hal ini dikatakan 
ia Muttafiq dan Muftariq. Maka jika kita mendapati ada seorang perowi yang 
misalnya mengatakan, haddatsanaa Umar dan ia memang memilki guru yang 
bernama Umar dan ia tsiqoh. Kemudian pada kesempatan lain, rowi tadi berkata, 
haddatsanaa Umar dan ia memiliki guru yang bernama Umar, tapi dhoif. Maka 
ketika ia hanya menyebutkan Umar saja, terjadi kebingungan, siapakah Umar 



yang dimaksud pada 2 riwayat tersebut, apakah Umar yang tsiqoh sehingga 
haditsnya shahih atau Umar yang dhoif.  
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Mu'talif itu jika sesuai tulisan (nama perawi) nya saja (tidak lafaznya) dan 

kebalikannya disebut Mukhtalif maka waspadailah kekeliruan 

 Jenis yang kedua puluh sembilan adalah Mu’talif dan Mukhtalif, yakni 

sama tulisannya, namun berbeda pengucapannya. Misalnya kata berikut “ ��4�
���4�B ���(B �����B”.   

T{) .��0@$F����B (���0h /B��# �6� �\�0y��                               ��\H�!!!!0y*?�� �-��+$5 m �6��5��$Z�N  
Hadits munkar adalah hadits yang diriwayatkan oleh seorang rawi yang tidak diterima 

ta’dil nya dalam keadaan menyendiri 

 Jenis ketiga puluh adalah hadits Mungkar. Para ulama berselisih dalam 
memberikan definisi hadits Mungkar, yaitu : 
1. Hadits Mungkar adalah perowi dhoif yang menyelisihi riwayat perowi yang 

tsiqoh. 
2. Sebagaimana dikatakan Imam Baiquniy, yaitu seorang rowi yang tidak 

diterima ta’dilnya, yang menyendiri dalam meriwayatkan hadits. Maka ini 
disebut juga ghorib. 
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Hadits Matruk adalah hadits yang menyendiri perawinya dan mereka (para ahli hadits) 

menyepakati Kedhaifan Rawi tersebut dan menolaknya 

 Jenis ketiga puluh satu adalah hadits Matruk, disini Imam Baiquniy 
mendefinisikannya sebagai hadits yang diriwayatkan oleh perowi yang telah 
disepakati oleh ulama hadits atas kedhoifannya dan ia menyendiri dalam 
meriwayatkan hadits. Maka keluar dari definisi ini adalah perowi yang masih 
diperselisihkan kedhoifannya. 
 Sedangkan ulama lain, seperti Al Hafidz Ibnu Hajar, mendefinisikan hadits 
matruuk adalah yang didalamnya terdapat perowi yang Muttahim (tertuduh) 
berdusta. Sehingga dari penjelasan kedua Aimah diatas, hadits matruuk adalah 
hadits dhoif, bahkan sangat dhoif dan ia tidak bisa dijadikan sebagai penguat. 
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Hadits dusta yang dibuat-buat (dipalsukan) atas nama nabi maka itulah Hadits 

Maudhu' 

 Jenis terakhir yang ketiga puluh dua adalah hadits maudhu (palsu) yakni 
hadits yang dibuat atau dipalsukan atas nama Nabi Shollallahu 'Alaihi wa Salam, 
sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Baiquniy. Dan ini adalah kondisi 



hadits yang sangat jelek. Para ulama sepakat tidak boleh menggunakan hadits 
ini, baik dalam perkara fadhoil amal, terlebih lagi dalam masalah ahkam dan 
aqidah. 
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Sungguh nadzham ini seperti Al Jauhar Al Maknun yang ku beri nama Mandzhumah 

Al Baiquuniyah 
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Datang dengan 34 bait kemudian ditutup dengan baik 

 
 Alhamdulillah telah selesai ta’liq ringkas ini. Sholawat dan salam terlimpah 
curahkan kepada Nabi Shollallahu 'Alaihi wa Salam kepada keluarganya dan para 
sahabatnya. 
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