
TELAAH ATAS HADIS TAWAF IFĀḌAH DALAM HAJI TAMATTUʽ 

ANTARA BERSAʽĪ DAN TANPA SAʽĪ  

( ANALISIS TAʽĀRUḌ AL-ADILLAH ) 

 

 

 

SKRIPSI 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA 

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH 

GELAR SARJANA STRATA SATU 

DALAM ILMU HUKUM ISLAM 

 

OLEH: 

ANA HIMMATUL MAMLUAH 

NIM. 15360011 

 

PEMBIMBING: 

H. WAWAN GUNAWAN, S. Ag., M. Ag 

NIP. 19651208 199703 1 003 

 

 

PROGRAM PERBANDINGAN MADZHAB 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2019/1440 H 



ii 
 

ABSTRAK 

 

Haji adalah salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan satu kali 

dalam seumur hidup. Selain itu menyempurnakannya juga merupakan sebuah 

kewajiban yang harus dilakukan sesuai dengan wajib dan rukunnya. Akan tetapi 

berkaitan tentang rukun haji, pelaksanaan saʽī dalam haji tamattuʽ diperselisihkan 

apakah dilakukan sekali saja atau dua kali. Hal ini dijelaskan dalam hadist yang 

dirawayatkan oleh Siti Aisyah dan Ibnu Abbas yang mana dalam kedua hadist 

tersebut menjelaskan untuk melakukan saʽī setelah tawaf ifāḍah sedangkan hadist 

Jabir tidak menjelaskan tanpa saʽī setelah tawaf ifāḍah.  

Penelitian ini akan mengkaji tiga hadits yakni hadist Siti Aisyah dan Ibnu 

Abbas serta hadis yang meniadaknnya yaitu hadis Jabir. Adapun tujuan 

penyusunan skripsi ini untuk mengkaji tiga hadis tersebut dengan menggunakan 

analisis Taʽāruḍ al-adillah . Sehingga dengan demikian akan akan ditemukan 

keshahihah dar tiga hadis tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian kualitatif atau lebih tepatnya yakni study literatur. Sedangkan metode 

yang digunakan adalah analisis dokumentasi (library research), yakni 

pengumpulan data yang berkaitan dengan tema dari buku-buku literature. Data 

diolah dengan menggunakan metode deskriptif analitik yakni mengumpulkan 

data, menyusunnya, kemudian diambil dan ditafsirkan. Dengan adanya analisis 

tersebut, diharapkan adanya pemahamanan tentang pelaksanaan rukun haji yaitu 

saʽī dalam haji tamattuʽ pakah dilakukan sekali atau dua kali. 

Hasil penelitian dengan menggunakan taʽāruḍ al-adillah ini menunjukkan 

bahwa ada du cara yang penulis gunakan yakni yang pertama tarjīh. Hasil tarjīh 

menunjukkan bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah adalah hadis ṡaḥīḥ 

serta hadis penguatnya yaitu hadis Ibnu Abbas memiliki kualitas hasan ligairihi. 

Adapun hadis yang meniadakannya itu hadis Jabir memiliki kedudukan yang 

sama dengan hadis Siti Aisyah yaitu ṡaḥīḥ. Dengan demikian ketiga hadis tersebut 

dapat diamalkan dan dapat dijadikan hujjah. Akan tetapi, jika dilihat dari aspek 

sanadnya hadis Siti Aisyah ini kedudukannya lebih diutamakan karena perawi 

dalam hadis adalah orang yang lebih dekat dengan Nabi dan merupakan istri dari 

Nabi. Jadi, dalam hal ini hadis Siti Aisyah dan Ibnu Abbas lebih dikuatkan 

daripada hadis Jabir. Cara yang kedua yakni dengan jam’u wa at-taufīq  yakni 

dengan cara menetapkan masing-masing pada masalah hukum yang berbeda, yang 

mana hadis Siti Aisyah dan Ibnu Abbas menyatakan bahwa dalam haji tamattuʽ 

harus dilaksanakn dengan dua kali saʽī sedangakan hadis Jabir menyatakan bahwa 

ketika Rasulullah melakukan haji cukup melakukan saʽī satu kali saja. 

Mengumpulakan dan mempertemukannya adalah bagi haji tamattuʽ harus 

melakukan dua kali saʽī dan saʽī cukup dilakukan sekali saja pada selain haji 

tamattuʽ yaitu qirān  dan ifrād . 

 

Keyword : Hadis Aisyah, Hadis Ibnu Abbas, Hadis Jabir, Saʽī, Tanpa Saʽī, Haji 

Tamattuʽ 
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MOTTO 

 

  َو فَْوَق ُكلِّ ِذْي ِعْلٍم َعلِْيم  

QS. Yusuf (12) : 76 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

Berdasarkan Transliterasi Arab Indonesia, pada Surat Keputusan Bersama 

Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 

tertanggal 22 Januari 1988 Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 
Nama Huruf Latin Keterangan 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 bâ‟ B Be ب

 tâ‟ T Te ث

 śâ‟ Ś es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

   â‟       deng n titi  di b   h  ح

 hâ‟ Kh ka dan ha  خ

 Dâl D De د

  Żâl Ż żet  deng n titi  di  t s ذ

 râ‟ R Er ز

 Zai Z Zet ش

 Sin S Es س

 Syin Sy es dan ye ش

 âd   es (dengan titik di bawah)  ص

 âd   de (dengan titik di bawah)  ض

 ŝâ‟ Ŝ te (dengan titik di bawah) ط

 â‟   zet (dengan titik dibawah)  ظ

 in „ koma terbalik (di atas) „ ع

 Gain G ge dan ha غ

 fâ‟ F Ef ف

 Qâf Q Qi ق



ix 

 

 Kâf K Ka ك

 Lâm L El ل

 Mîm M Em و

 Nûn N En ن

 Wâwû W We و

 hâ‟ H Ha ه

 Hamzah ‟ Apostrof ء

 yâ‟ Y Ye ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. 

contoh :  

 Ditulis  ijju ِحج ُّ

 Ditulis Ann hā أَنََّها

 

C. Ta’ Marbutah diakhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

 Ditulis Badanah بََدنَت

 Ditulis Makkah َمكَّت ُّ

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam 

bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal 

lain). 

2. Bil  dii uti deng n   t  s nd ng „ l‟ sert  b c  n  edu  itu terpis hh 

maka ditulis dengan h. 

ْتًعت ُّانُّْ َحج ُّم   Ditulis Mutʽah al- ajji 
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3. Bil  t ‟ m rbut h hidup  t u deng n h r   t f th h,   sr h d n d mm h 

ditulis t atau h.  

 Ditulis Asyiyyah at-tarwiyah َعِشٍَّت ُّانتَّْسِوٌَتُِّ

 

D. Vokal Pendek 

 َـ

ْمَسةَُّ  ع 

fat ah 

 

Ditulis 

ditulis 

A 

ʽUmrata 

 ِـ

 َمْسَوةُِّ

kasrah 

 

Ditulis 

ditulis 

I 

Marwati 

 ُـ

 أَْنَصاز ُّ

ḍammah Ditulis 

ditulis 

U 

Anṣāru 

 

E. Vokal Panjang 

1 
Fat ah + alif  

 َصفَا

Ditulis 

ditulis 

Ā 

 afā 

2 
Fat  h + y ‟ m ti 

 ٌَْسَعى

Ditulis 

ditulis 

Ā 

Yasʽā 

3 

 

K sr h + y ‟ m ti 

ًُّْ  َدِع

Ditulis 

ditulis 

Ī 

Daʽī 

4 
 ammah + wawu mati 

 ن ر ْوز

Ditulis 

ditulis 

Ū 

Nużūr 

 

F. Vokal Rangkap 

1 
Fat  h +  y ‟ m ti 

ٍْهُِّ ْكبَتَ  ز 

Ditulis 

ditulis 

Ai 

Rukbataihi 

2 
Fat ah + wawu mati 

لىُّْقَُّ  

Ditulis 

ditulis 

Au 

Qaul 
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G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

وْت نْأَأَ  Ditulis A‟ ntum 

جْدَّعِأ   Ditulis U‟idd t 

وْت سْكَشَُّنْئِنَ  Ditulis L ‟in sy   rtum 

 

H. Kata Sandang Alif dan Lam 

1. Bil  dii uti huruf qom riyy h ditulis deng n menggun   n huruf “l”   

َمْسَوة ُّان  Ditulis Al-Marwatu 

 Ditulis Al-Kaʽbatu انَكْعبَت

 

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya. 

فَا  Ditulis As-  fā انصَّ

 Ditulis An-Nāsu اننَّاس ُّ

 

I. Huruf Besar 

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan Yang 

Disempurnakan 

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut penulisnya 

 Ditulis Ż  ī  l-furūḍ روياهفسىط

 Ditulis Ahl as-sunnah أهماهسنت
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KATA PENGANTAR 

الرحيمبسم هللا الرحمه   

الحمد هلل رب العالميه. وبه وستعيه على أمىر الدويا و الديه. أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Haji merupakan ibadah pokok yang menjadi salah satu rukun Islam. 

Hukum melaksanakan haji adalah wajib bagi orang yang mampu/kuasa 

dengan syarat-syarat yang sudah terpenuhi. Karena haji adalah kewajiban, 

maka apabila orang yang mampu tidak melaksanakannya akan berdosa dan 

apabila melaksanakan mendapat pahala. Beberapa dasar kewajiban 

melaksanakan haji telah tercantum dalam al-Qur‟an. Setidaknya ada 2 

indikasi yang menunjukkan perintah melaksanakan haji
1
. (1) Dengan 

menggunakan ṣigat amar yang menunjukkan suruhan sebagaimana yang 

terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 196 yaitu  ََٗ َاىَ َ٘ ََ ر َأ هللَح َسَ ََ عَ اىَ ََٗ َحَ حَ ا
2

 (2)  

Menggunakan lafadz عيى yang mengandung arti kewajiban untuk berbuat. 

Dalam hal ini terdapat dalam surah Ali Imran ayat 97 yaitu  َٗ ََحَ حَ َبضَ ىَاىْ َي َهللَع

ًلٍََ ج َظَ ََٔ ٍَ ى َإ ََبعَ ط َز َاظَ ََِ ٍَ َذَ ٍَ ج َاىَ 
3

. 

Jumhur ulama‟ berpendapat bahwa ibadah haji difardukan pada tahun 

keenam Hijriyah, namun ada yang berpendapat bahwa ibadah haji difardukan 

                                                           
1
 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, cet. Ke-1,  (Jakarta Timur: Prenada media, 2003), 

hlm. 59. 

2
 Al-Baqarah (2): 196. 

 
3
  Ali Imran (3): 97. 
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pada tahun kesembilan Hijriyah.
4
 Kemudian pada tahun kesepuluh Hijriyah 

Rasulullah mengerjakan haji yang dikenal dengan haji wada‟, karena setelah 

itu Rasulullah wafat. Haji tersebut merupakan haji satu-satunya yang 

dikerjakan oleh Rasulullah semasa hidup, yang kemudian menjadi pegangan 

umat Islam dalam mempelajari ibadah haji.
5
 

Pada hakikatnya haji merupakan sebuah sarana dan media bagi umat 

Islam untuk melaksanakan ibadah ke Baitullah di tanah suci setiap tahunnya. 

Sebab, sebagian umat Islam di seluruh dunia akan datang ke Baitullah untuk 

melaksanakan ibadah haji setiap tahunnya. Kewajiban  melaksanakan ibadah 

haji ini, hanya satu kali untuk seumur hidup. Pembatasan sekali iniَdijelaskan 

oleh Nabi dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang 

menyatakan bahwa kewajiban ibadah haji hanya satu kali dalam hidup, 

namun apabila lebih dari itu adalah termasuk perbuatan sunnah.
6َ 

Selain syarat umum untuk dibebankan kewajiban kepada seseorang, 

yaitu Islam, dewasa, dan berakal sehat, khusus untuk kewajiban 

melaksanakan haji harus terpenuhi syarat kesanggupan atau istiṭāʽah seperti 

yang telah disingggung pada awal pembahasan di atas. Hal ini sesuai dengan 

                                                           
4
 T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Haji, cet. Ke-3, (Jakarta : PT. Bulan Bintang, 1994), 

hlm. 7 
5
 Ibid, hlm. 9 

6
 Ahmad Abd Majdi, Seluk Beluk Ibadah Haji dan Umrah, (Surabaya : Mutiara Ilmu, 1993), 

hlm 13. 
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firman Allah SWT dalam Surah Ali Imran ayat 97 yaitu  ٍَ ََِ ًََلٍََ ج َظَ ََٔ ٍَ ى َإ ََبعَ ط َز َاظ  

yang artinya orang yang sanggup melakukan perjalanan ke baitullah. 

Dalam pembagiannya, ada tiga jenis pelaksanaan haji yaitu haji 

tamattuʽ, haji ifrād, dan haji qirān. Haji tamattuʽ adalah melaksanakan umrah 

terlebih dahulu di bulan-bulan haji, lalu kemudian mengenakan pakaian 

ihram lagi untuk melaksanakan manasik haji. Jenis haji ini adalah yang 

umum dilaksanakan oleh jemaah haji Indonesia. Adapun haji ifrād yakni 

berihram dan berniat dari mīqāt hanya untuk haji, maksudnya yaitu 

mengerjakan haji terlebih dahulu lalu mengerjakan umrah. Sedangkan haji 

qirān yaitu melaksankan haji dan umrah dengan satu kali ihram.
7
  

Untuk dapat melaksanakan dan menyempurnakan ibadah haji tentu 

saja tidak terlepas dari rukun dan wajib haji itu sendiri. Hal ini harus 

disesuaikan dengan jenis pelaksanaan ibadah haji yang diambil oleh para 

jemaah. Dalam hal ini, sehubungan dengan orang yang melaksanakan haji 

tamattuʽ maka, harus melakukan saʽī dua kali. Adapun saʽī yang pertama 

untuk umrah dan saʽī yang kedua untuk haji yang dilakukan setelah tawaf 

ifāḍah. Pendapat ini merupakan penadapat jumhur ulama‟ dengan mengambil 

dalil hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan  hadis Ibnu Abbas sebagai 

penguatnya. Namun ada beberapa masyarakat yang masih mempertanyakan 

tentang saʽī bagi haji tamattuʽ ini, apakah hanya dilakukan sekali ataukah dua 

                                                           
7
 M. Abdurrachman Rochimi, Segala Hal Tentang Haji dan Umrah, ( Jakarta: Erlangga, 2001), 

hlm. 13 
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kali. Bahkan, ditemui satu organisasi Islam di Indonesia yang menolak dua 

hadis riwayat Aisyah dan Ibnu Abbas, dan menguatkan hadis Jabir bin 

Abdullah. 

Adapun bunyi hadis Siti Aisyah yang ditemui dalam kitab Ṣahīh 

Muslīm dengan nomor hadis 2108 yaitu:  

ٍَ ي َعَ َدَ ءَ سَ ق ََبهَ ق ًَََ ََ ٍَ ََ ز َىاًََ حَ ٌ َََِ ثَ ًََ حَ بٌَ َْ َث َدَ حَ  َخ َشَ بئ َعَ ََِ عَ َح ََٗ سَ عَ ََِ عَ َبةَ ٖ َشَ ََِ ثَ ََِ عَ َلَ بى َىَ

ٍَ ْ َخَ سَ خَ َذَ بى َبَق َٖ َّ َبَأ َٖ ََْ عَ َللا ًَََ ضَ زَ  َ٘ َخَ دَ حَ ًََ بعَ ٌََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي َصَ َللا ََهَ َ٘ ظَ زَ َعَ بَ َاعَ دَ اى

َُ مَ ََِ ٍَ ٌََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي َصَ َللا ََهَ َ٘ ظَ زَ َبهَ ق ٌَََ ث ََحَ سَ ََ عَ بَث َْ َي َي ََٕ أ َف َ َعَ ٍَ َحَ حَ ى َب َثَوَ َٖ ٍ َي َف ََيَ دَ ٕ ََٔ َعَ ٍَ َب

ٌَََ ث ََحَ سَ ََ عَ اىَ  َذَ ٍَ ج َبَىَ ث ََفَ ط َأ ٌَََ ى ََضَ بَئ َبَحَ ّ َأ َََٗ َخ َنَ ٍَ َذَ ٍَ دَ ق َف ََذَ بى َبَق َعًٍََ ََ بَخَ ََ ٖ ََْ ٍَ َوَ حَ ىٌَ َز َحَ َوَ حَ ٌَ َل 

 ََٗ َّ َبهَ ق َف ٌَََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي ََصَ للاَهَ َ٘ ظَ ىَزَ ى َإ ََلَ اى َذَ َدَ َ٘ نَ شَ ف ََحَ َٗ سَ ََ اىَ ََٗ َبف َاىصَ ََِ ٍَ َث َل  ًََ ضَ ق َا

ٍَ َٗ َلَ ظَ أَ زَ  َىَ ث ًَََ ي ََٕ أ َََٗ ًََ طَ شَ ز َا َق َََ ي َف ََذَ يَ عَ ف َف ََذَ ي َق ََح َسَ ََ عَ اىَ ًََ عَ دَ ََٗ َحَ حَ ب َاىَ ْ ٍََ ضَ ب ًََ ْ َي َظَ زَ أ ََحَ حَ ب

َبهَ ق َف ََدَ سَ ََ ز َبَعَ ف ٌَََ ٍَ عَ َْ ىَاىز َى َإ ََسَ نَ ث ًَََ ث َأ َََِ ثَ ََِ ََ حَ اىسَ َدَ جَ عَ َعَ ٍَ ٌََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي َصَ َللا ََهَ َ٘ ظَ زَ 

َُ نَ ٍَ ََٓ رَ ٕ َ ٘اَبف َط ٌَََ اَث ََ٘ ي َحَ ٌََ ث ََحَ َٗ سَ ََ اىَ ََٗ َبف َبىصَ ث ََٗ َذَ ٍَ ج َبىَ ث ََحَ سَ ََ عَ بىَ اَث ََ٘ ي َٕ َأ َََِ ٌَ يرَ اى ََبفَ ط َف ََلَ ر َسَ ََ عَ َب

ٍَ َ٘ عَ خَ زَ ََُ أ ََدَ عَ ث ََسَ خَ أ ََافبًََ٘ ط َ بَََ ّ َإ َف ََح َسَ ََ عَ اىَ ََٗ َحَ اَاىحَ َ٘ عَ ََ اَخَ َ٘ بّ َمَ ََِ ٌَ رَ بَاى ٍََ أ َََٗ ٌََ َٖ دَ حَ ىَى ًٍَََْ ََِ اَ

َٗ افًََ٘ اَطَ َ٘ بف َط َ دًَاحَ بَ
8
 ا

Hadis Siti Aisyah tersebut didukung dan dikuatkan oleh hadis yang 

diriwayatkan olehَ Ibnu Abbas, yang terdapat pada kitab Ṣahīh Bukhārī 

dengan nomor hadis 1572 yaitu:  

                                                           
8
 Imam Abul Husain Muslīm Bin Hajjaj Bin Muslim  bin Kausyaz al-Qustairi al Naisyaburi, 

Ṣahīh Muslīm, “Bab Bayānu al-Wujūhi al-Iḥrāmi Wa Annahu Yajūzu Ifrādu al-Ḥajji Wa at-

Tamattuʽi”,  (Beirūt : Dār al-Fikr,t.t.), VII:134, Nomor hadis 2108, Hadis ini ṣahīh. 
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ٍَ مَ ََ٘ ث َأ ََبهَ ق ََٗ  بسٍَ ََِغَ بَُثَ ََ ثَ بَعَ ْ َث َدَ حَ َءَ سَ ج َاىَ َسَ شَ عَ ٍَ ََ٘ ث َبَأ َْ َث َدَ حَ َيَ سَ صَ ج َاىَ ََِ ٍَ عَ َِحَ ثَ َوَ ٍَ ضَ ف ََوَ ب

َعَ ٍَ سَ نَ عَ ََِ عَ  َأ َََ ٖ ََْ عَ َللا ًَََ ضَ بضَزَ ج َعَ ََِ اثَ ََِ خ بَٖ َََ اىَ َوَ ٕ َأ ََبهَ ق َف ََحَ حَ اىَ َخَ عَ زَ ٍَ ََِ عَ َوَ ئ َظَ َٔ َّ َب

َََٗ َعَ دَ َ٘ اىَ َخَ دَ حَ ًََ ف ٌَََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي َصَ ًََ ج َاىْ ََاجَ شَ أ َََٗ َبزَ صَ َّ ال  َََٗ ََُ َٗ سَ خَ 
بَْ ٍََ دَ بَق َََ ي َبَف َْ َي َي ََٕ أ 

َإ ََ٘ ي َعَ اخَ ٌََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َللا ََهَ ََ٘ ظَ زَ َبهَ ق ََخ َنَ ٍَ  ََٕ ا َإ ََحًَسَ ََ عَ َحَ حَ بىَ ث ٌَََ نَ ى َل  ٍَ ل  بَْ َفَ ط َف ََيَ دَ ٖ َاىَ َدَ ي َق َََِ َ

َٗ ف َبىصَ ث َََٗ َذَ ٍَ ج َبىَ ث َ ََٔ َّ َإ َف ََيَ دَ َٖ اىَ َدَ ي َق َََِ ٍَ َبهَ ق َََٗ َبةَ ٍ َبَاىث َْ َعَ ج َى َََٗ َبءَ عَ بَاىْ َْ ٍََ ر َأ ََٗ َحَ َٗ سَ ََ اىَ بَ َٔ َى ََوَ ٌحَ َ ل 

ٍَ ْ َغَ سَ اَف َذَ إ َف ََحَ حَ بىَ ث ََوَ َٖ ّ َََُ خَأ ٌَ ََٗ سَ اىز ََخ ٍَ َشَ بَعَ ّ َسَ ٍَ أ ٌَََ ث ََٔ َي َحَ ٍَ َيَ دَ ٖ َاىَ َغَ ي َجَ ىٌَ َز َحَ  بَْ َئَ خَ َلَ بظَ ْ َََ اىَ ََِ بَ

َٗ ف َبىصَ ث َََٗ َذَ ٍَ ج َبىَ بَث َْ َفَ ط َف َ َٗ ْ َدَ حَ ٌََ ر ََدَ ق َف ََحَ َٗ سَ ََ اىَ َبَ يَ بَاىَ ْ ٍََ ي َعَ َبَ ٖ د 
9
َ

Dua Hadis di atas menjelaskan bahwa bagi orang yang melakukan haji 

tamattuʽ maka harus melakukan saʽī dua kali. Saʽī yang pertama untuk umrah 

yaitu setelah tawaf qudūm dan saʽī yang kedua untuk haji yaitu setelah tawaf 

ifāḍah. Berdasarkan hadis tersebut Rasulullah melakukan haji secara qirān 

karena Rasulullah termasuk dalam rombongan yang membawa hadyu, namun 

Beliau memerintahkan kepada beberapa sahabat yang lain yang tidak 

membawa hadyu untuk melakukan haji secara tamattuʽ. Sebab, haji tamattuʽ 

adalah haji yang paling mudah untuk dilakukan. Para sahabat yang 

melakukan haji secara tamattuʽ tersebut melakukan saʽī dua kali sedangkan 

Rasulullah beserta sahabat lainnya yang melakukan haji secara qirān cukup 

hanya dengan satu kali saʽī saja. Adapun hadis yang meniadakan dua hadis di 

                                                           
9
 Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardzibah al-Ju‟fiy al-

Bukhari, Ṣahīh Bukhāri, “Bab Qaulillah Taʽālā Żālika Liman Lam Yakun Ahluhu Hāḍirī al-Masjidi 

al-Harāmi”, (Beirūt: Dār al-Kutub al-ʽIlmiyyah,t.t.), I:530, Nomor hadis 1572. Hadis ini Hasan 

Ligairihi. 
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atas yaitu terdapat dalam kitab Ṣahīh Muslīm  yang diriwayatkan oleh Sahabat 

Jabir dengan nomor hadis 2128 yaitu :  

بَْ َث َدَ ذََٗحَ َٔ ََْ عَ َللا ًَََ ضَ زَ َسَ بَث َخَ ََِ سَعَ ٍَ ث َشَ ََ٘ ث َبَأ َْ َث َدَ سَحَ ٍَ ٕ َبَشَ ْ َث َدَ طَحَ ّ ََ٘ ٌ َََِ ثَ َدَ ََ حَ بَأ َْ َث َدَ حَ 

َٗ ٍ َحَ ٌ َََِ ثَ َىٍ َحَ ٌ َ َٔ ََْ عَ َللا ًَََ ضَ زَ َسَ بَث َخَ ََِ عَ َسَ ٍَ ث َاىصَ ًََ ث َأ َََِ خَعَ ََ ث ٍََ خَ ََ٘ ث َأ َبَّ َسَ ج َخَ أ ََٔ َى ََظ َفَ ي َاى ََىَ

ٍَ ْ َخَ سَ خَ َبهَ ق َ َُ دَ ى ََ٘ اىَ َٗ َبءَ عَ بَاىْ َْ َعَ ٍَ َحَ حَ بىَ ث َََِ ٍَ ي ََٖ ٍَ ٌََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي َللاَصَ َهَ َ٘ ظَ زَ َعَ بَ بَََ ي َف ََا

ٍَ ْ ٍََ دَ ق َ َٗ ف َبَىصَ ث َََٗ َذَ ٍَ ج َبَىَ بَث َْ َفَ ط ََخ َنَ بَ ََِ ٍَ ٌََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي َصَ َللا ََهَ ََ٘ ظَ بَزَ ْ َى ََبهَ ق َف ََحَ َٗ سَ ََ اىَ َبَ

َبةَ ٍ َبَاىث َْ َعَ ج َى َََٗ َبءَ عَ بَاىْ َْ ٍََ ر َأ َف ََبهَ ق ََٔ َيَ مَ َوَ اىحَ َبهَ ق ََوَ حَ اىَ َيَ أ ََبَْ َي َق ََبهَ يوَق َحَ ٍ َي َف ََيَ دَ ٕ ََٔ َعَ ٍَ ََِ نَ ٌ ٌَََ ى َ

َُ بَمَ ََ ي َف ََتَ ٍَ بَاىطَ ْ َعَ عَ ٍَ ََٗ  َٗ ف َاىصَ ََِ ٍَ ث ََهَ َٗ ل َا ََافَ َ٘ بَاىط َبّ َف َمَ ََٗ َحَ بىحَ ث َبَْ َي َي ََٕ أ ََخَ ٌ ََٗ سَ ز َاىَ ًََ َ٘ ٌ ََب َبَ

بَْ ٍََ َخَ عَ جَ ظَ َوَ مَ َسَ ق َج َاىَ ََٗ َوَ ث ًََالَ ف ََكَ سَ ز َشَ ّ َََُ أ ٌَََ ي َظَ ََٗ ََٔ ٍَ ي َعَ َىَللا َي َصَ َللا ََهَ ََ٘ ظَ زَ بَّ َسَ ٍَ أ َف ََحَ َٗ سَ ََ اىَ 

خّ َدَ ث ًَََ ف َ
10
َ 

Hadis Jabir tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan 

kepada jemaah haji yang tidak membawa hadyu untuk bertahallul, yang mana 

orang yang sudah bertahallul diperbolehkan mendatangi istrinya. Hadis ini 

mengisyaratkan pelaksanaan haji dengan cara tamattuʽ. Disebutkan dalam 

hadis itu bahwa Rasululullah SAW dan para sahabat tidak saʽī antara Shafa 

dan Marwah kecuali sekali pada tawaf mereka yang pertama. Hal itu 

ditunjukkan bagi orang yang membawa hadyu dari kalangan para sahabat 

karena mereka tetap dalam keadaan ihramnya. 

                                                           
10

 Imam Abul Husain Muslīm  Bin Hajjaj Bin Muslīm  bin Kausyaz al-Qustairi al Naisyaburi, 

Ṣahīh Muslīm, “Bab Bayānu al-Wujūhi al-Iḥrāmi Wa Annahu Yajūzu Ifrādu al-Ḥajji Wa at-

Tamattuʽi”,  (Beirūt : Dār al-Fikr,t.t.), VII: 160, Nomor hadis 2128, Hadis ini ṣahīh. 
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Berdasarkan pemaparan di atas, penulis bermaksud akan melakukan 

penelitian terhadap masalah ini dalam skripsi dengan judul Telaah Atas Hadis 

Tawaf Ifāḍah Dalam Haji TamattuʽAntara Bersaʽī dan Tanpa Saʽī (Telaah 

Taʽāruḍ al-Adillah). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi 

pokok masalah yaitu: 

1. Bagaimana analisis Taʽāruḍ al-adillah terhadap hubungan dua hadis 

tentang saʽī dan tanpa saʽī bagi haji tamattuʽ? 

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kualitas kedua hadis tentang bersaʽī dan tanpa saʽī 

setelah tawaf ifāḍah bagi haji tamattuʽ. 

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis Taʽāruḍ al-adillah terhadap 

hubungan dua hadis tentang bersaʽī dan tanpa saʽī setelah tawaf ifāḍah 

bagi haji tamattuʽ. 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 

1. Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah dapat memberi kontribusi 

terhadap keilmuan hukum Islam, khususnya mengenai pelaksanaan 

ibadah haji. 
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2. Adapun kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk menambah 

wawasan kita tentang  pelaksanaan ibadah  haji. Selain itu, penelitian ini 

juga dapat bermanfaat untuk semua pembaca. 

D. Telaah Pustaka 

Dalam  penyusunan sebuah skripsi, telaah pustaka sangat penting 

untuk dapat mengetahui sejauh mana penelitian yang telah dilakukan 

terhadap subjek pembahasan. Oleh karena itu, sebelum skripsi tentang telaah 

atas hadis tawaf ifāḍah dalam haji tamattuʽ antara bersaʽī dan tanpa saʽī ini 

dibahas lebih mendalam, penulis akan menguraikan beberapa karya ilmiah 

seperti skripsi, artikel, dan jurnal yang memiliki korelasi dengan tema 

penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk menemukan perbedaan yang signifikan 

antara penelitian ini dan karya tulis ilmiah lainnya. 

Berdasarkan penelurusan penulis, dengan segala keterbatasannya, 

tidak begitu banyak karya tulis ilmiah dan skripsi yang membahas tentang 

tema atau topik penelitian ini.  Berikut beberapa karya tulis ilmiah 

sebelumnya yang penulis temui: 

Pertama, skripsi saudara Arif Budiman yang berjudul Perluasan Mas‟a 

(Tempat saʽī) dalam Hukum Islam (Studi Komparatif Pendapat Ulama yang 

Mendukung dan yang Menolak Perluasan saʽī). Dalam skripsi saudara Arif 
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Budiman ini membahas tentang  pendapat para „ulama yang mendukung dan 

menolak perluasan tempat saʽī.
11

 

Kedua, skripsi saudara Mustakim Akmaluddin yang berjudul Haji 

Mabrur dalam Perspektif Syarah Hadis (Telaah Pandangan Imam Nawawi 

Tentang Hadis-Hadis Mabrur). Skripsi saudara Mustakim Akamaluddin                  

ini menguraikan tentang kedudukan kualitas hadis tentang haji mabrur dan 

bagaimana ilmu ma‟ani hadis menelaah hadis tersebut.
12

 

Ketiga, skripsi yang disusun oleh Mutmainnah dengan judul Haji 

Berulang Telaah Hadis Haji Lebih Dari Sekali. Skripsi ini menjelaskan 

tentang hadis-hadis perintah melaksanakan haji, yang mana hadis tersebut 

dipahami dengan menggunakan metode pemahaman hadisdengan melihat 

majaz, dalam hadis, sabab al-Wurrud dalam hadis serta kondisi sosial dalam 

hadis.
13

 

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Istihotifah dengan judul Haji 

dengan Dana Talangan dalam Perspektif Hadis (studi sanad dan matan). 

Skripsi saudari Istihotifah tersebut menejlaskan tentang kritik hadis untuk 

                                                           
11

 Arif Budiman, “Perluasan Mas‟a Tempat Saʽī dalam Hukum Islam (Studi Komparatif 

Pendapat „Ulama yang Mendukung dan yang Menolak Perluasan Saʽī), Skripsi Fakultas Syari‟ah 

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2011. 

 
12

 Mustakim Akmaluddin, “Haji Mabrur dalam Perspektif Syarah Hadis (Telaah Pandangan 

Imam Nawawi tentang Hadis-Hadis Haji Mabrur dalam Syarah Ṣahīh Muslīm ”, Skripsi Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Tahun 2012. 

 
13

 Mutmainnah, “Haji Berulang Telaah Hadis Haji Lebih Dari Sekali”, Skripsi Fakultas 

Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun 2018. 
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mengetahui keṣahīhan hadis Nabi tentang haji dengan menggunakan dana 

talangan yang terjadi pro kontra di kalangan umat Islam.
14

 

Dari semua tinjauan pustaka yang diuraikan diatas, telah jelas bahwa 

penulis belum menemukan judul dan pembahasan penelitian serupa dengan 

penelitian yang akan penulis teliti. Perbedaan dari judul yang akan penulis 

teliti dengan judul-judul lainnya tereletak pada pokok tema pembahasan yang 

akan diteliti dan metode yang digunakan yaitu menganalisis hadis tentang 

bersaʽī dan tanpa saʽī bagi haji tamattuʽdengan menggunakan metode 

Taʽāruḍ al-adillah. 

E. Kerangka Teoritik 

Agar skripsi ini dapat menjawab permasalahan yang diajukan, maka 

perlu adanya kerangka teori untuk memudahkan menjawab permasalahan 

yang akan diteliti sebagai landasannya. Hal ini disebabkan segala sesuatu 

memiliki keterkaitan dengan keilmuan pasti memiliki landasan teori.
15

 

Penulis akan memaparkan teori dan dalil-dalil yang akan dijadikan pedoman 

untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini penulis 

menggunakan teori Taʽāruḍ al-adillah atau epistimologi Islam, sehingga 

melalui proses tersebut akan diperoleh suatu hukum dalam permasalahan 

yang akan diteliti.  

                                                           
14

 Istihotifah, “Haji Dengan Dana Talangan Dalam Perspektif Hadis (studi Sanad dan Matan), 

Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 

2017.  

 
15

 J. Supranto, “Proposal Penelitian Dengan Contoh”, cet. ke-1, (Jakarta : UI Press, 2004), hlm. 

29. 
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Taʽāruḍ al-adillah merupakan suatu istilah yang terdapat dalam ilmu 

ushul fikih, ketika seseorang berusaha untuk menemukan dasar-dasar bagi 

suatu masalah agar lebih dulu mencari dasar hukumnya. Adapun istilah lain 

dari Taʽāruḍ al-adillah yaitu uṣūl al-ahkam atau maṣādir at-tasyriʽiyyah li al- 

ahkam. Taʽāraḍ berasal dari kata ʽāraḍa yang memiliki arti banyak yaitu 

ẓahara, aṣaba, naḥa naḥwahu. Secara bahasa taʽāruḍ adalah pertentangan  

sedangkan adillah adalah jama‟ dari kata dalīl yang memiliki arti dalil.  

Sedangkan secara istilah menurut para ahli ilmu ushul fikih Taʽāruḍ 

al-adillah adalah pertentangan antara dua dalil syarʽī yang menuntut masing-

masing dari dari kedua dalil dalam waktu yang bersamaan terhadap hukum 

pada suatu kasus yang bertentangan dengan suatu yang dituntut oleh dalil 

yang lain.
16

 

Dalam Taʽāruḍ al-adillah ada beberapa ketentuan yang harus 

terpenuhi, antara lain: 

1. Adanya dua dalil 

2. Memiliki kedudukan martabat yang sama 

3. Mengandung ketentuan yang berbeda 

4. Berkenaan dengan masalah yang sama 

5. Menghendaki hukum yang sama dalam satu waktu
17

 

                                                           
16

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, cet. ke-

1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 360. 

 
17

 A. Muin Umar, dkk., Ushul Fiqh 1, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana 

Perguruan Tinggi agama, Dirjen Binbag Islam Depag, 1986), hlm. 169. 
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Menurut Prof. Abdul Wahhab Khallaf bahwa tidak ada pertentangan 

yang hakiki antara dua ayat atau dua hadis yang ṣahīh, antara ayat dan hadis 

yang ṣahīh. Apabila terjadi, maka pertentangan ini hanya pada lahiriyahnya 

saja yang disebabkan oleh para mujtahid yang berbeda dalam memahami 

suatu nash, bukan pada hakikatnya.
18

 Untuk dapat menyelesaikan 

permasalahan Taʽāruḍ al-adillah ini, maka mujtahid harus menempuh jalan 

keluarnya, yang mana dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat antara 

kalangan Hanafiyah dan Syafi‟iyah. Adapun menurut kalangan Hanafiyah 

jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu: 

1. Dengan meneliti mana yang terlebih dahulu datang dalam hadis atau ayat, 

jika sudah ditemukan, maka yang terdahulu datang diangap telah dinasakh 

oleh dalil yang datangnya kemudian. 

2. Jika tidak diketahui mana yang terlebih dahulu datang, maka cara 

selanjutnya yang perlu ditempuh adalah tarjīh, yaitu meneliti mana yang 

lebih kuat antara dalil-dalil yang bertentangan tersebut. 

3. Jika tidak bisa ditarjīh, disebabkan karena kualitas hadis memiliki 

kekuatan yang sama, maka jalan keluar yang harus ditempuh adalah 

dengan mengkompromikan antara dua dalil. 

                                                                                                                                                                     
 
18

 Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Prof. Drs. KH. Masdar Helmy, hlm 

361. 
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4. Jika tidak ada peluang untuk mengkompromikan maka jalan keluarnya 

adalah dengan meninggalkan kedua dalil tersebut dan hendaknya mujtahid 

merujuk kepada dalil yang lebih rendah bobotnya. 

Sedangkan menurut kalangan Syafi‟iyah melalui tahapan jalan keluar 

sebagai berikut: 

1. Dengan mengkompromikan dua dalil selama ada peluang untuk 

melakukannya, karena mengamalkan kedua dalil itu lebih baik daripada 

hanya mengamalkan satu dalil. 

2. jika tidak dapat dikompromikan, maka jalan keluar yang harus ditempuh 

adalah tarjīh. 

3. Jika tidak ada peluang untuk men-tarjīh jalan keluar selanjutnya yaitu 

dengan meneliti mana yang terlebih dahulu datang. Jika telah diketahui, 

maka dalil yang terdahulu diaggap telah dinasakh oleh dalil yang datang 

kemudian. 

4. Jika tidak mengetahui mana yang terlebih dahulu datang maka jalan 

keluarnya adalah dengan meninggalkan kedua dalil tersebut dengan 

merujuk pada dalil yang lebih rendah bobotnya.
19

  

 

 

 

                                                           
19

 Satria Effendi, Ushul Fiqh, cet. ke-1, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 239. 
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F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang 

dijadikan patokan berfikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.
20

 

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah: 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini 

adalah library research, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah 

buku utama yang berkaitan dengan masalah, serta buku penunjang yang 

berkaitan dengan kajian penelitian yang bersifat kualitatif.
21

 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang penulis ambil dalam menyusun skripsi ini 

adalah deskriptif analisis komparatif.
22

 Dalam penelitian ini penulis 

menggambarkan serta menjelaskan secara jelas dan terperinci tentang  

hubungan dua hadis tentang bersaʽī dan tanpa saʽī bagi haji tamattuʽ, lalu 

penulis menganalisisnya. 

3. Pendekatan Penelitian 

Mengacu kepada objek permasalahan penelitian yaitu 

menggunakan hadis-hadis, maka dalam menyusun skrispsi ini penulis 

                                                           
20

 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, cet. ke-1 (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 254. 

 
21

 P. Joko Subagio, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 

hlm. 109 

 
22

 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almansur, Metode Penelitian Kualitatif, cet. ke-1, 

(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), hlm. 34. 
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menggunakan pendekatan ushul fikih atau epistimologi hukum Islam 

yaitu meneliti kaidah-kaidah yang dijadikan sarana untuk menggali 

hukum-hukum fikih. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil yang 

diinginkan penulis harus selalu berdekatan dengan sumber ilmu dengan 

cara mencari informasi yang terdapat di ruang kepustakaan untu dikaji. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, oleh karena itu 

teknik penegumpulan datanya menggunakan bahan primer dan bahan 

sekunder anatara lain: 

a. Bahan Primer 

Sumber utama yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah al-Qur‟an, Hadis dan kitab fikih.     

b. Bahan Sekunder 

Sumber data penunjang yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

buku-buku, kitab fikih, jurnal, dan skripsi yang berhubungan dengan 

objek penelitian. Adapun data sekunder yang penulis gunakan yaitu: 

Ilmu Ushul Fiqh, Ushul Fiqh 1, serta Ilmu Hadis. 

5. Analisis Data 

Analisis data adalah proses penghimpunan atau pengumpulan, 

pemodelan dan transformasi data yang bertujuan untuk memperoleh 
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informasi dan kesimpulan yang dapat mendukung pembuatan 

keputusan.
23

 

Penulis menggunakakan penelitian kualitatif dengan metode 

analisis data deskriptif dan komparatif, yaitu menjelaskan permasalahan 

secara sistematis lalu menganalisis yang kemudian ditarik kesimpulan 

sehingga menemukan hukum diinginkan. Kemudian metode komparatif 

yaitu membandingan persamaan atau perbedaan dua atau lebih fakta-fakta 

atau sifat-sifat objek yang dimiliki berdasarkan kerangka pemikiran 

tertentu.
24

 

G. Sistematika Penulisan 

Penulis membuat sistematika penulisan skripsi ini bertujuan untuk 

mempermudah dalam membahas permasalahan yang diteliti. Adapun 

sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab yaitu: 

Bab I yaitu membahas tentang pendahuluan yang didalamnya telah 

dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

                                                           
23

 Restu Kartiko widi, Asas Metodologi Penelitian, cet. ke-1, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 

hlm. 253. 

 
24

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-4, (Bandung : Rosdakarya, 2009), 

hlm. 54. 
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Bab II yaitu membahas tinjauan umum tentang haji yang diantaranya:  

pengertian haji, landasan hukum haji, pandangan ulama tentang haji, dan 

beberapa ketentuan ibadah haji. 

Bab III yaitu membahas tentang saʽī dalam tamattuʽ, tinjauan umum 

tentang hadis, dan kemudian menghubungkan hadis-hadis tentang bersaʽī dan 

tanpa saʽī bagi haji tamattuʽ. 

Bab IV yaitu membahas mengenai analisis Taʽāruḍ al-adillah tentang 

hadis haji tamattuʽdalam tawaf ifāḍah antara bersaʽī dan tanpa saʽī. 

Bab V yaitu penutup yang terdiri dari kesimpulan dari pembahasan 

permasalahan yang telah diuraikan dan saran yang didasarkan dari hasil 

penelitian. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dari pembahasan tentang hadis saʽī dan tanpa saʽī 

setelah tawaf ifāḍah dalam haji tamattuʽ, penulis dapat menyimpulkan 

bahwa ketiga hadis itu dapat diselesaikan dengan menggunakan dua 

metode yaitu: 

1. Tarjīh . Setelah penulis meneliti sanad dari masing-masing hadis dapat 

diketahui bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah adalah ṣaḥīḥ, 

sedangkan hadis yang menguiatkannya yaitu hadis Ibnu Abbas 

memiliki kualiatas hasan ligairihi dan tentu saja dapat diamalkan. 

Adapun hadis yang bertentangan dengan kedua hadis tersebut yaitu 

hadis Jabir, memiliki kualitas sama dengan hadis Siti Aisyah yaitu 

ṣaḥīḥ. Oleh karena itu, ketiga hadis tersebut dapat dijadikan hujjah dan 

diamalkan. Diantara salah satu proses tarjīh  bisa dilakukan dengan 

cara melihat dari aspek sanadnya, yang mana apabila perawi salah satu 

hadis adalah istri Nabi atau perawi yang lebih dekat hubungannya 

dengan Nabi, sementara yang lain tidak, maka  hadis yang 

disampaikan oleh istri Nabi atau perawi yang hubungannya lebih dekat 

dengan Nabi lebih dikuatkan daripada perawi hadis yang lain. Jadi, 

dalam hal ini hadis Aisyah dan Ibnu Abbas lebih dikuatkan daripada 

hadis yang diriwayatkan oleh Jabir. 

2. Jam’u wa at-taufīq. Diantara salah satu cara jam’u wa at-taufīq yaitu 

dengan cara menetapkan masing-masing pada masalah hukum yang 
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berbeda. Hadis Aisyah dan hadis Ibnu Abbas menyatakan bahwa 

dalam haji tamattuʽ harus melaksanakan dua kali saʽī. Saʽī yang 

pertama setelah tawaf qudum yakni saʽī untuk umrah sedangkan saʽī 

yang kedua setelah tawaf ifāḍah yakni saʽī untuk haji. Adapun hadis 

yang ketiga yakni hadis Jabir yang menjelaskan bahwa ketika 

Rasulullah melakukan haji cukup baginya melakukan satu kali saʽī 

saja. Mengumpulkan dan mempertemukannya yaitu bagi haji tamattuʽ 

harus melakuakan saʽī dua kali yaitu setelah tawaf ifāḍah dan saʽī 

cukup dilakukan satu kali saja pada jenis haji selain tamattuʽ yakni haji 

qirān  dan ifrād, karena pada waktu itu Rasulullah melakukan haji 

secara qirān .  

B. Saran 

1. Diharapkan ada penelitian lebih mendalam lagi terhadap hadis tentang 

haji tamattuʽ, qirān , dan ifrād  agar lebih memahami isi dari 

kandungan hadis. Sehingga bisa dijadikan referensi dan menambah 

khazanah keilmuan. 

2. Hendaknya hadis Aisyah, Ibnu Abbas, dan Jabir ini tidak lagi menjadi 

perselisihan dalam melakukan dua kali saʽī dalam haji tamattuʽ, 

sehingga tidak saling saling menyalahkan antara satu kelompok 

dengan kelompok lainnya.  
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LAMPIRAN I : Terjemahan  

TERJEMAHAN AL-QUR’AN, HADIS DAN ISTILAH ASING 

Hal Nomor 

Footnote 

Ayat Al-

Qur‟an dan 

Hadis 

Terjemahan 

1 2 QS. Al-

Baqarah (2) : 

196 

Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena 

Allah. 

1 3 QS. Ali Imran 

(3) : 97 

Dan kewajiban manusia terhadap Allah adalah 

melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi 

orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan ke 

sana. 

4 8 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Imam 

Muslim 

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya At-

Tamimi Ia berkata, saya telah membacakan kepada 

Malik dari Ibnu Syihab dari Urwah dari Aisyah ra. 

Bahwa Ia berkata Kami pergi haji bersama-sama 

dengan Rasulullah SAW. Pada tahun haji wada‟, lalu 

kami ihram untuk umrah. Kemudian Beliau bersabda : 

“siapa yang membawa hadyu boleh ihram untuk haji 

dan umrah dan tidak boleh tahallul sebelum keduanya 

selesai.” Aisyah berkata, setibanya aku di Makkah, 

Kebetulan aku haid, sehingga aku tidak tawaf di 

Baitullah dan tidak saʽī antara Shafa dan Marwah. Hal 

itu kulaporkan kepada Rasulullah SAW. Maka 

beliaupun bersabda “lepas sanggulmu dan bersisirlah. 

Kemudian teruskan ihrammu untuk haji dan tinggalkan 

umrah.” Apa yang diperintahkan beliau ku laksanakan 

semuanya. Setelah kami selesai mengerjakan haji, 

Rasulullah SAW menyuruhku bersama-sama 

Abdurrahman bin Abu Bakar pergi ke Tan‟im untuk 

melakukan umrah. Beliau bersabda “itulah ganti 

umrahmu yang gagal.” Orang-orang yang tadinya 

ihram untuk umrah, setibanya di Makkah, mereka terus 

tawaf di Baitullah dan saʽī antara shafa dan marwah. 

Kemudian sekembalinya mereka dari Mina, mereka 

tawaf kembali selaku tawaf akhir. Adapun orang-orang 

yang menggabungkan niat haji dan umrah, mereka 

tawaf satu kali saja.  

5 9 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Imam 

Bukhari 

Dari ibnu Abbas dia telah ditanya tentang haji tamattuʽ 

maka dia berkata, “ pada haji wada‟ kami bersama 

kaum Muhajirin, Anshar, dan istri-istri Nabi berniat 

ihram. Ketika tiba di Makkah Rasulullah SAW 

bersabda “ jadikan ihram yang kalian niatkan untuk haji 

menjadi ihram untuk umrah kecuali orang yang 

membawa binatang hadyu.” Kami tawaf mengeliling 

Ka‟bah lalu di Shafa dan Marwah. Selesai umrah kami 

menuju wanita dan memakai baju dan Beliau bersabda 

“ siapa yang membawa binatang hadyu dilarang 

tahallul  hingga tiba waktu penyembelihannya. Pada 
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sore hari Tarwiyah, beliau menyuruh kami untuk 

berihram dengan niat haji. Seusai melakukan rangkaian 

ibadah haji kami datang di Makkah maka, kami 

melakukan tawaf ifāḍah dan saʽī antara Shafa dan 

Marwah. Maka sempurnalah haji kami tinggal 

kewajiban mengeluarkan binatang hadyu. 

6 10 Hadis 

diriwaytakan 

oleh Imam 

Muslim 

Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus 

telah menceritakan kepada kami Zuhair telah 

menceritakan kepada kami Abu Zubairdari Jabir ra. 

Dalam riwayat yang lain telah menceritakan kepada 

kami Yahya bin Yahya  lafadz juga darinya telah 

mengabarkan kepada kami Abu Khaitsamah dari Abu 

Zubair dari Jabir ra. Ia berkata  kami pergi haji dengan 

Rasulullah SAW bersama-sama dengan kaum wanita 

dan anak-anak. Setelah sampai di Makah, kami tawaf di 

Baitullah, Saʽī antara Shafa dan Marwah. Sesudah itu 

Rasulullah SAW. Bersabda kepada kami “siapa yang 

tidak membawa hadyu, dia boleh bertahallul.” Lalu 

kami bertanya “tahallul yang bagaimana Rasulullah? “ 

Beliau menjawab “kalian sudah halal berbuat segalanya 

seperti sebelum ihram.” Jabir berkata, maka kamipun 

menggauli isteri-isteri kami, memakai pakaian biasa, 

dan memakai minyak harum. Ketika hari tarwiyah tiba, 

barulah kami ihram untuk haji, tetapi kami tidak saʽī 

antara Shafa dan Marwah memadakan saja saʽī yang 

pertama. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan 

kami setiap tujuh orang bersama sama menyembelih 

seekor badanah untuk kurban. 

19 4 QS. Al-Hajj 

(22) : 25 

Sungguh orang-orang kafir yang menghalangi manusia 

dari jalan Allah dan dari Masjidil haram yang telah 

kami jadikan terbuka untuk semua manusia. Baik yang 

bermukim disana maupun yang datang dari luar dan 

siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara 

dzalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan 

kepadanya siksa yang pedih. 

20 7 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Imam 

Nasaʽī 

Telah mengabarkan kepada kami Amr bin Manshur 

berkata telah menceritakan kepada kami Hajjaj berkata 

telah mengabarkan kepada kami Syu‟bah berkata telah 

mengabarkan kepada ku Suhail dari Sam dari Ibnu 

Shalih dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW. 

Bersabda “tidak ada balasan pahala bagi Haji yang 

mabrur kecuali syurga.” 

23 16 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Ibnu 

Majah 

Telah menceritakan kapada kami Muhammad bin 

Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami 

Muahmmad bin Abi Ubaidah dari ayahnya dari A‟masy 

dari Abu Sufyan dari Anas bin Malik, Ia berkata para 

sahabat bertanya “Wahai Rasulullah apakah kewajiban 

haji setiap tahun, rasululah menjawab “Andai Aku 

jawab, ya. Nicaya akan dianggap wajib untuk 

dilaksanakan setiap tahun, dan andai memang wajib 
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untuk dikerjakan setiap tahun, tentu kalian tidak akan 

sanggup melaksanaknnya. Dan jika kalian tidak 

melaksankannya maka kalian tentu akan diazab. 

24 17 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Imam 

Nasaʽī 

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Abdillah bin Al-Mubarak al-Mukhazzimi berkata telah 

menceritakan kepada kami Abdu Hisyam dan namanya 

Al-Mughirah bin salmah berkata terlah menceritakan 

Ar-Rabi‟ bin Muslim berkata telah menceritakan 

Muhammad bin ziyad bin Abi Hurairah berkata telah 

berkhutbah Rasulullah SAW kepada manusia 

bahwasanya Allah telah diwajibkan atas kalian haji 

maka bertanya seseorang, “apakah setiap tahun?” 

Beliau tidak menjawab sampai tanya tiga kali, barulah 

setelah itu Beliau menjawab “jika aku katakan iya, 

maka niscaya akan diwajibkan setiap tahun belum tentu 

kalian sanggup, maka biarkanlah apa yang sudah aku 

tinggalkan untuk kalian, karena sesungguhnya telah 

binasa orang-orang sebelum kalian, akibat banyaknya 

bertanya dan penyelisihan mereka terhadap Nabi 

mereka, maka jika aku perintahkan kalian dengan 

sesuatu, kerjakanlah darinya sesuai dengan kemampuan 

kalian dan jika aku telah melarang kalian akan sesuatu 

maka tinggalkanlah.” 

28 23 QS. Al-

Bayyinah (98) 

: 5 

Padaha mereka hanya diperintahkan menyembah Allah 

dengan ikhlas menaatinya semata-mata karena 

menjalankan agama. 

28 24 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Imam 

Bukhari dan 

Muslim 

Bahwasanya setiap amal diserati dengan niat dan setiap 

perkara tergantung pada niatnya.  

29 25 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Imam 

Nasaʽī 

Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim 

berkata telah mengabarkan kepada kami Waqik berkata 

telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Bakir bin 

Atha‟ dari Abdurrahman bin Yamir berkata saya 

menyaksikan Rasulullah SAW. Lalu saya 

mendatanginya kemudian bertanya kepadanNya 

tentang haji maka Rasulullah SAW menjawab “haji 

adalah Arafah maka barang siapa yang datang sebelum 

shalat subuh dari malam jama‟ maka sempurnalah 

hajinya.” 

29 26 QS. Al-Hajj 

(22) : 29 

Dan hendaklah sempurnakan nazar-nazar mereka dan 

melakukan tawaf sekeliling kakbah 

29 27 QS. Al-

Baqarah (2) : 

158 

Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian 

syi‟ar agama Islam. 

30 28 Hadis 

diriwayatkan 

oleh Imam 

Ahmad 

Telah menceritakan kepada kami Abdullah telah 

menceritakan kepadaku ayahku telah menceritakan 

kepada kami Suraij berkata telah menceritakan kepada 

kami Abdullah bin Muammal dari „Umar bin 
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Abdirrahman dari Atha‟ dari Ayahku Ruba‟ dari 

Shafiyyah binti Syaibah dari Habibah binti Abi Tajrah 

berkata saya melihat Rasulullah SAW. bersaʽī antara 

Shafa dan Marwah dan manusia dihadapannya dan 

Nabi dibelakang mereka dan Beliau saʽī sampai 

melihat kedua lututnya dari ketika bersaʽī. Dan beliau 

bersabda saʽīlah kalian semua karena Allah telah 

menetapkan kewajiban saʽī atas kalian. 

73 4 QS.  

Albaqarah (2) : 

223 

Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah 

ladangmu itu kapan saja dengan cara yang kamu sukai. 

Dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertakwalah 

kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan 

menemuiNya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada 

orang yang beriman. 
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LAMPIRAN II : Biografi Ulama’ 

BIOGRAFI TOKOH 

A. Imam Muslim 

Nama lengkapnya adalah Abul Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy 

dengan memiliki nama laqab Abdul Husain. Beliau dilahirkan di Naisaburi, Iran 

pada tahun 204 H/820 M. Imam Muslim adalah  seorang ulama’ muhadditsin dan 

hafiz yang terpercaya. Ia pergi ke berbagai kota untuk mempelajari hadis. Al-

Hafidz Adz-Dzahabi telah menghitung jumlah guru yang diambil riwayatnya oleh 

Imam Muslim dan dicantumkan dalam kitab shahihnya. Jumlahnya mencapai 220 

orang dan masih banyak lagi yang belum dicantumkan di dalam shahihnya. 

Diantaranya yaitu Abdullah bin Maslahah al-Qa’nabi yang merupakan guru tertua 

Beliau, Imam bin Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Imam Ahmad bin Hambal, 

Imam Ishaq bin Rahuyah al-Faqih al-Mujtahid al-Hafiz, Yahya bin Ma’in, Ishaq 

bin Manshur al-Kausaj dan lain-lain.  

Imam Muslim menyebarkannya ilmu di Negerinya dan Negeri-Negeri 

Islam lainnya. Sehingga banyak sekali penuntut ilmu yang mengambil hadis 

darinya. Diantara murid-muridnya yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab Al-

Farra’, Abu Hatim Muhammad bin Idris Ar-Razi, Abu Isa at-Tirmidzi, Ali bin Al-

Husain bin al-Junaid, Shalih bin Muhammad Jazrah, dan lain-lain. Imam Muslim 

mempunyai karya dalm bidang hadis yang cukup banyak. Adapun karya-karya 

beliau yaitu: 

1. Jāmiʽ as-Ṣaḥīḥ 

2. Musnad al-Kabīr 

3. Al kunā Wa al-Asma’ 

4. Al-Munfaridāt Wa al-Wildān 

5. At-Ṭabaqāt 

6. At-Tamyīz 

7. Rijālu ‘Urwah bin az-Zubair 

8. Man Laisa Lahu Illa Rāwin Wāhidan 

9. Al-Jāmi’ al Kabīr 

Imam Muslim wafat pada hari minggu sore dan dikebumikan di kampung 

Nasr Abad, salah satu daerah di luar Naisabur, pada hari senin, 25 Rajab 261 H. 

Dalam usia yang tidak terlalu tua yaitu 55 tahun. Terdapat cerita unik yang 

menyebutkan sebab dari meninggalnya Beliau. Suatu ketika Beliau ditanya 

tentang satu permasalahan namun beliau tidak dapat menjawabnya dengan 

sempurna. Lalu Beliau masuk ke kamarnya dan berpesan untuk tidak diganggu 

karena akan mengkaji permasalahan tersebut dari berbagai sumber. Malam itu 

Beliau berbekal sekeranjang kurma. Satu demi satu buku dikajinya dengan penuh 
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keasyikan tatkala menemukan jalan keluar akan permasalahan yang sedang 

dihadapi.  

 

B. Imam Bukhari  

Nama asli beliau adalah Muhammad bin Ismail bin Al-Mughirah bin 

Bardzibah. Beliau memiliki nama laqab Abu Abdullah. Beliau dilhairkan pada 

hari jum’at setelah shalat jum’at 13 Syawal 194 H. Bukhari dididik dalam 

keluarga yang berilmu. Bapaknya termasuk ahli hadis akan tetapi beliau tidak 

termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Akan tetapi kejeniusan dan 

kecerdasan beliau sudah nampak sejak beliau kecil. Allah menganugrahkan 

kepadanya hati yang cerdas, pikiran yang tajam dan daya hafal yang kuat. sedikit 

sekali orang yang memiliki kelebihan sepertinya pada zamannya itu. aktivitasnya 

menuntut ilmu di mulai sejak sbelum Ia menginjak baligh dan hal tersebut 

ditunjang dengan peninggalan harta orang tuanya berupa harta. Rihlah dalam 

menuntut ilmu merupakan satu kesatuan pada diri seorang ahlu hadis, maka dia 

pun mengikuti jejak pendahulunya dan Beliau pun meniti jalan mereka. Beliau 

tidak puas hanya dengan menyimak hadis dari penduduk Negerinya tersebut. Oleh 

karena itu Beliau berkeliling-berkeliling ke negeri-negeri Islam yang lain. 

Meskipun Imam Bukhari sibuk dalam menuntut ilmu dan menyabarkannya, tapi 

Ia termasuk orang yang mengamalkannya. Beliau juga termasuk pribadi yang 

melalukan banyak shalat, khusu’, dan banyak membaca Al-Qur’an. Beliau adalah 

sosok yang gemar menafkahkan hartanya, banyak berbuat baik, sangat dermawan, 

tawadlu’ dan wara’.  

Dalam pencarian ilmunya Bukhari bertemu dengan kelompok tabi’ut-

tabi’in muda dan beliau meriwayatkan hadis dari mereka. Diantara guru-guru 

terkemuka Beliau adalah Abu Ashim an-Nabil, Makki bin Ibrahim, Muhammad 

bin Isa bin Ath-Thabba’, Ubaidillah bin Musa, Muhammad bin Salam al-

Baikandi, Ahmad bin Hambal, Ishaq bin Manshur, dan masih banyak lagi. Beliau 

memiliki karya cukup banyak dalam bidang ilmu hadis diantaranya yaitu: 

1. Al-Jāmi’ al-Ṣaḥīḥ 

2. Al-Adāb al-Mufrad 

3. At-Tarīkh as-Ṣagīr 

4. At-Tarīkh al-Kabīr 

5. At-Tarīkh al-Awsaṭ 

6. At-Tasfīr al-Kabīr 

7. Al-Musnad al-Kabīr 

8. Rafi’ul Yadain fi Ash-ṣalah 

9. Kitab al-Asyribah 

Imam Bukhari tiba di Samarkand, dan tiba di Khartand, sebuah desa kecil 

sebelum Samarkand. Beliau singgah disana untuk mengunjungi beberapa 

familinya. Namun beliau jatuh sakit disana dan akhirnya Beliau wafat pada hari 

Sabtu tanggal 31 Agustus 870 M (256 H) pada malam idul fitri dalam usia 62 

tahun kurang 13 hari. Beliau dimakamkan setelah shalat dzuhur pada hari raya 

Idul Fitri. 
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C. Siti Aisyah  

Siti Aisyah lahir pada Bulan Syawal tahun kesembilan sebelum Hijriyah. 

Beliau adalah putri Abu Bakar bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Umar bin 

Ka’ab bin Lu’ay bin Fahr bin Malik. Ibunya bernama Ummu Ruman Binti ‘Amir 

bin Uwaimir bin Abd Syam bin Itab bin Adzinah bin Sabi’ bin Wahban bin Haris 

bin Ghanam bin Malik bin Kinanah. Ia dijuluki dengan Humaira’. Mengenai 

kepribadiannya, Aisyah termasuk orang yang zuhud, wara’, menyukai ibadah, 

sederhana, dan penuh kasih sayang terhadap manusia. Beliau diinikahi oleh 

Rasulullah pada umur 9 tahun di Makah yaitu sebelum hijrah pada Bulan Syawal 

dan merupakan satu-satunya perawan yang dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dalam 

periwayatan hadis Aisyah termasuk golongan sahabat dan Ia adalah salah satu istri 

Rasulullah yang paling banyak meriwayatkan hadis yaitu sebanyak 2.210. Siti 

Aisyah wafat pada usia 66 Tahun, bertepatan dengan Bulan Ramadlan dan 

dikebumikan di Baqi’. 

Selain meriwayatkan hadis dari Nabi, Beliau juga meriwayatkan hadis dari 

Sa’ad bin Abi Waqash, Hamzah bin Amr bin Aslami, Umar bin Khattab, Abu 

Bakar ash-shiddiq, dan lain-lain. Adapun murid-murid beliau yakni abu Hurairah, 

Abu Musa, Zaid bin Khalid, Ibnu Abbas, Rabi’ah bin Amr, Urwah bin Zubair, dan 

lain-lain. 

 

D. Abdullah bin Abbas 

Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthallib bin Hasyim memiliki nama 

laqab Abu al-Abbas. Beliau adalah putra dari paman Rasulullah dan tergolong 

sahabat sahabat Rasulullah. Mengenai kepribadiannya, Beliau adalah termasuk 

orang yang memiliki ketakwaan yang tinggi, puasa di siang hari dan salat di 

malam hari. Suka istighfar di waktu sahur dan menangis karena khusyu’nya pada 

Allah. 

Abdullah ibnu Abbas menimba ilmu dari semua jalan dan mencurahkan 

segenap tenaga untuk mendapatkannya. Dia selalu menggali dari sumber yang 

murni, Yaitu Rasulullah. Selain meriwayatkan hadis dari Rasulullah, Beliau juga 

meriwayatakan hadis dari para sahabat antara lain Usamah bin Ziyad, Abbas bin 

Abdul Muthallib dan lain-lain. Adapun murid-murid Beliau yaitu Ishaq bin 

Abdullah bin Kinanah, Hasan bin Abi Hasan al-Bashri, Anas bin Malik, Atha’ bin 

Yasar, Ikrimah, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 68 Hijriyah dalam usia 71 

tahun. 

 

E. Jabir bin Abdullah 

Nama lengkap Beliau adalah Jabir bin Abdullah bin ‘Amr bin Haram bin 

Ka’ab bin Ghanm bin Ka’ab bin Salimah. Julukannya Abu Abdillah atau Abu 

Abdirrahman al-Anshary al-Madany. Ia wafat pada tahun 74 Hijriyah dan usianya 

lebih dari 70 tahun. Mengenai kepribadiannya, Jabir bin Abdullah adalah seorang 

yang arif dan juga termasuk dari sahabat Nabi. Beliau terkenal murah hati dan 

dermawan, meski Ia sendiri melarat dan harus menanggung tujuh orang saudari.  

Selain meriwayatkan hadis langsung dari Nabi, Ia juga meriyawatkan 

hadis dari Khalid bin Walid, Thalhah bin Ubaidillah, Ali bin Abi Thalib, Umar 

bin Khattab, Mu’adz bin Jabal, dan lain-lain. Adapun murid-muridnya yaitu 
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Hasan al-Bashry, Abdullah bin Ka’ab bin malik, Ibrahim bin Abdillah bin Qarith, 

Basyir bin Salman al-Anshary, Ja’far bin Mahmud bin Muhammad, Abu Zubair, 

dan seterusnya. 

 

F. Mahmud Thahan 

Beliau memiliki nama lengkap Abu Hafsh Mahmud bin Ahmad bin 

Mahmud Thahan, yang merupakan saudara kandung dari salah satu ulama’ 

terkenal yang bernama Syaikh Abdurrahim. Nasab Beliau bersambung sampai 

kepada ahlu bait yaitu samapi kepada Ali bin Husain bin Abi Thalib. Dilahirkan 

pada tanggal 12 Juni 1935 di kota Halab Suria.  

Setelah Beliau hafal al-Qur’an dan belajar di sekolah dasar sampai 

menengah, Beliau meneruskan studinya  di jurusan Syari’ah Universitas 

Damaskus. Kemudian melanjutkan studi S2 nya di Universitas Madinah jurusan 

hadis dan S3 nya di Al-Azhar Kairo Mesir. Beliau menjadi dosen dan mengajar di 

beberapa universitas-unversitas terkemuka. Diantaranya yaitu Universitas Ibnu 

Saud di Riyadh di jurusan Syari’ah. Pada saat mengampu mata kuliah ilmu hadis, 

Beliau menyusun sebuah diktat dalam ilmu hadis yang sangat masyhur kitabnya 

itu, bahkan dijadikan rujukan pelajaran ilmu hadis di berbagai negeri. Adapun 

judul kitab yang dimaksud adalah berjudul Taisīr Musṭalah Hadīs, yang dirilis 

pada tahun 1977. Lalu pada tahun 1982 Beliau pindah mengajar di Universitas 

Kuwait sampai pensiun pada tahun 2005. Namun Beliau masih aktif menjadi 

dosen di jurusan Tafsir Hadis 
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