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Deskripsi: 

Kitab ini berjudul Kitāb Mafātīḥ al-Mabāḥiṡ Fī Iṣṭilāḥāt al-
Aḥādīṡ, ditulis oleh H. Harun ar-Rasyid al-Fariyamaniy, sebagai 
Kitab pedoman bagi siswa Madrasah Islamiyah dalam 
mempelajari ilmu Hadis dan hal-hal yang berkaitan dengan 
hadis Nabi, Kitab ini   ditulis menggunkan bahasa Arab. Kitab ini 
berisi hal-hal yang berkaitan dengan ilmu Hadis. 

Kitab ini terdiri dari 43 halaman. Ukurannya 20 cm x 13 
cm. Kitab ini adalah Kitab asli karangan H. Harun ar-Rasyid al-
Fariyamaniy. 

Kondisi Kitab ini baik tetapi tulisannya sudah mulai pudar, 
Kitab ini merupakan cetakan ke satu, yang dicetak oleh 

percetakan “Ṡamratul Ikhān” Bukit Tinggi. Bentuk tulisannya adalah  prosa. Bahasa 
dan aksara yang digunakan adalah Arab. 

Kitab ini diperoleh dari Perpustakaan (Koleksi) Pribadi Buya Apria Putra, yang 
bertempat di Batu Baraia - Pakan Sabtu, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh 
Koto, Payakumbuh, Sumatera Barat. saat inisampelnya ada di Perpustakaan Badan 
Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jl. M.H. Thamrin No. 6 lantai 2 Jakarta 
Pusat. Penelitiannya dilakukan pada tahun 2013 oleh Ridwan Bustamam, Peneliti  
Puslitbang Lektur, Khazanah Keagamaan, dan Manajemen Organisasi, Badan Litbang 
dan Diklat Kementerian Agama. Lokasi Penelitiannya di Kabupaten Lima Puluh Koto, 
Payakumbuh, Sumatera Barat. 

Kitab ini membahas tentang ilmu hadis yang meliputi pembahasan Aqsām al-
Ḥadīṡ, Ta ‘rīf al-Mutawātir wal Masyhūr, wa aṣ-Ṣaḥīḥ wa al-Ḥasan wa aṣ-Ṣāliḥ, Ta‘rīf al-
Muḍ’af wa aḍ-Ḍa ‘īf wa al-Musnad wa al-Marfū ‘ wa al-Mauqūf, Ta ‘rīf al-Mauṣūl wa al-
Mursal wa al-Maqṭū ‘ wa al-Muqaṭṭa ‘wa al-Mu ‘ḍal, Ta’rīf al-Mu‘an ‘an wa al-Mu’nan wa 
al-Mu ‘allaq wa al-Mudallas wa al-Mudarraj, Ta‘rīf al-Ālī wa an-Nāzil wa al-Musalsal wa 
al-Garīb wa al-‘Azīz, Ta‘rīf al-Mu ‘allal wa al-Fard wa asy-Syāż wa al-Munkar wa la-
Muṭrab, Ta‘rīf al-Mauḍū ‘, wa al-Maqlūb wa al-Murakkab wa al-Munqalab wa al-
Mużabbaḥ, Ta‘rif al-Muṣaḥḥaf wa an-Nāsikh wa al-Mukhtalifwa al-Muttafaq wa al-
Muftariq wa al-Matrūk, Ta‘rīf al-Mubham wa al-Majhūl wa al-ḥadīṡ al-Qudsiy wa al-
Qawiy wa al-Muttaṣil, Ta’rīf al-Muḥkam wa al-Mutasyābih wa al-‘Ām wa al-Aḥād wa al-
Muftarā wa as-Saqīm wa al-Jayyid wa al-Ma ‘rūf wa al-Maḥfūẓ wa al-Majūd wa aṡ-
Ṡābit, Fī Tawārikh al-A’immah, Tawārīkh al-A’immah al-Muḥaddiżīn, A006Bar aṣ-
Ṣaḥābah Ḥadīṡan. 

 


