
 

 

ABSTRAK 

 

Mustakim Akmaluddin: Haji Mabrur Dalam Perspektif Syarah Hadits (Telaah 

Pandangan Imam Nawawi tentang Hadits-Hadits Haji Mabrur Dalam Syarah 

Shahih Muslim). 

 

Latar belakang penulisan Skripsi ini adalah mengetahui pandangan Imam 

Nawawi terhadap posisi atau kualitas hadits-hadits haji mabrur dalam Shahih 

Muslim dan mengetahui pula bagaimana pandangan Imam Nawawi tentang 

konsep haji mabrur dalam Shahih Muslim yang kemudian dipaparkan secara 

gambling baik itu hadis-hadis yang berkenaan dengan haji mabrur maupun kriteria 

atau ketentuan-ketentuan agar bisa meraih haji yang mabrur yakni haji yang 

diterima oleh Allah Swt.  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui pandangan 

Imam Nawawi terhadap posisi atau status hadits-hadits haji mabrur dalam Shahih 

Muslim. 2) Untuk mengetahui bagaimana pandangan Imam Nawawi tentang 

konsep haji mabrur dalam Shahih Muslim. 

Penelitian ini bertolak pada pemikiran bahwa ibadah haji adalah kewajiban 

setiam umat Islam bagi yang sudah mampu melaksanakannya. Haji itu sendiri 

adalah menuju ke tanah suci makkah dalam rangka melakukan ibadah haji. 

Kewajiban ibadah haji ini didasarkan kepada al-Qur’an dan Hadis Nabi. Terdapat 

banyak hadits yang menjelaskan tentang haji. Salah satunya di dalam kitab syarah 

hadits karya Al-Imam, Al-Hafizh, Syaikhul Islam, Muhyiddin, Yahya bin Syaraf 

bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum’ah bin Hizam An-

Nawawi.  

Metode yang akan ditempuh oleh penulis dalam penelitian skripsi ini  

adalah metode analisis deskriptif (descriptive analysis), yaitu dengan cara 

mengumpulkan, mempelajari, dan menganalisis buku-buku yang berkenaan 

dengan masalah penelitian. Adapun sumber data yang digunaan adalah sumber 

data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

dengan cara kepustakaan. 

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan  terhadap kitab Shahih Muslim 

Syarh Nawawi mengenai haji mabrur dapat diambil kesimpulan bahwa hadis-

hadis yang dipaparkan dalam pembahasan haji mabrur tersebut merupakan hadis-

hadis yang matan dan sanadnya shohih. Pandangan Imam Nawawi tentang konsep 

haji mabrur dalam Syarah Shahih Muslim, bahwa haji mabrur ialah haji yang 

sebelum menunaikan, ketika pelaksanaan ataupun setelahnya selalu berusaha 

menjauhkan diri dari hal-hal yang buruk, baik itu dihadapan Allah Swt maupun 

dihadapan sesama, serta senantiasa meningkatkan nilai ibadah dhzohiriah maupun 

bathiniyah. Pada dasarnya semua manusia yang melaksanakan ibadah haji harus 

atau wajib mendapatkan haji yang mabrur. Yakni dengan melaksanakan dan 

memenuhi segala kriteria dan langkah-langkahnya sehingga kemabruran itu bisa 

diperolehnya.  

 
 
 


