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TIDAK BERDOSA 

 

Berikut ini beberapa hal yang dihindari oleh sebagian 

jamaah haji, padahal dibolehkan: 

1. Mandi dan menggosok-gosok kepala, meskipun tidak 

mimpi basah. 

Dalam Shohih Bukhori dan Muslim dan yang lainnya 

diriwayatkan: 

 ََمَْرَمةَ  ْبنَ  َواْلِمْسَورَ  اْلَعبَاسِ  ْبنَ  اّللَِ  َعْبدَ  َأنَ : ُحنَ ْيٍ  ْبنِ  اّللَِ  َعْبدِ  َعنْ 

 َوقَالَ  رَْأَسوُ  اْلُمْحرِمُ  يَ ْغِسلُ  َعَباسٍ  ْبنُ  اّللَِ  َعْبدُ  فَ َقالَ  ِِبْْلَبْ َواءِ  اْختَ َلَفا

 َأِب  ِإَل  اْلَعَباسِ  ْبنُ  اّللَِ  َعْبدُ  فََأْرَسَلِن  رَْأَسوُ  اْلُمْحرِمُ  يَ ْغِسلُ  َل  اْلِمْسَورُ 

 َفَسَلْمتُ  بِثَ ْوبٍ  ُيْستَ رُ  َوُىوَ  اْلَقْرنَ ْيِ  بَ ْيَ  يَ ْغَتِسلُ  فَ َوَجْدتُوُ  اْْلَْنَصارِيِّ  أَيُّوبَ 

 اّللَِ  َعْبدُ  إِلَْيكَ  أَْرَسَلِن  ُحنَ ْيٍ  ْبنُ  اّللَِ  َعْبدُ  َأنَ  فَ ُقْلتُ  َىَذا َمنْ  فَ َقالَ  َعَلْيوِ 

 يَ ْغِسلُ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّللَُ  َصَلى اّللَِ  َرُسولُ  َكانَ  َكْيفَ  َأْسأَُلكَ  اْلَعَباسِ  ْبنُ 

 ِل  َبَدا َحَّت  َفطَْأطََأهُ  الثَ ْوبِ  َعَلى َيَدهُ  أَيُّوبَ  أَبُو فَ َوَضعَ  ُُمْرِمٌ  َوُىوَ  رَْأَسوُ 



 

ْنَسانٍ  قَالَ  ثَُ  رَْأُسوُ   َحَركَ  ثَُ  رَْأِسوِ  َعَلى َفَصبَ  اْصُببْ  َعَلْيوِ  َيُصبُّ  ِلِِ

 َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّللَُ  َصَلى رَأَيْ ُتوُ  َىَكَذا َوقَالَ  َوأَْدبَ رَ  ِِبَِما فَأَقْ َبلَ  بَِيَدْيوِ  رَْأَسوُ 

 يَ ْفَعلُ 

Dari 'Abdulloh bin Hunain, dari 'Abdulloh bin 'Abbas dan 

Miswar bin Makhromah bahwa mereka berdua berbeda 

pendapat di Abwa. 'Abdulloh bin 'Abbas mengatakan, 

"Orang yang berihrom boleh membasuh kepalanya," 

sementara Miswar berpendapat, "Orang yang berihrom 

tidak boleh membasuh kepalanya." 

Ibnu 'Abbas mengutusku menemui Abu Ayyub Al-Anshari 

untuk menanyakan hal itu. Aku menemui beliau sedang 

membasuh antara dua telinganya, sementara beliau 

menutupi dirinya dengan kain. Aku memberi salam 

kepada beliau. Beliau bertanya, "Siapa ini?" 

Aku menjawab, "Saya 'Abdulloh bin Hunain. Ibnu 'Abbas 

sengaja mengutusku menemui Anda untuk menanyakan, 

bagaimana Rosululloh membasuh kepala ketika sedang 

berihrom?" 

Abu Ayyub lalu meletakkan tangannya di atas kain sambil 

menundukkan kepalanya sehingga terlihat jelas 

kepalanya tersebut. Beliau berkata kepada seseorang 

yang membantu beliau menuangkan air, "Tuangkan 



 

airnya." Orang itupun menuangkan air ke kepala beliau. 

Beliau menggerak-gerakkan kepala dengan tangannya 

sendiri, lalu tangannya itu diusapkan dari bagian depan 

kepala hingga ke belakang. Baru kemudian berkata, 

"Demikianlah aku melihat Rosululloh melakukannya." 

Muslim menambahkan dalam riwayatnya:  

 أََبًدا أَُمارِيكَ  َل  َعبَاسٍ  ِلْبنِ  اْلِمْسَورُ  فَ َقالَ 

"Miswar berkata kepada Ibnu 'Abbas, 'Aku tidakakan 

mengajakmu berdebat lagi selama-lamanya.'" 

Diriwayatkan pula oleh Baihaqi dengan sanad yang 

shohih, dari Ibnu 'Abbas bahwa ia menceritakan: '"Umar bin 

Khaththob pernah menantangku, 'Ayo kita merendam kepala 

dalam air. Siapa di antara kita yang paling panjang 

napasnya.' Kala itu kami sedang berihrom.'" 

Dari 'Abdulloh bin 'Umar diriwayatkan bahwa ia 

menceritakan: '"Ashim bin 'Umar dan 'Abdurrahman bin 

Yazid pernah berenang di laut sehingga keduanya saling 

mendorong dan menenggelamkan kepala temannya. 'Umar 

melihat mereka dan tidak menyalahkannya." 

 

 



 

2. Menggaruk-garuk kepala hingga sebagian rambut 

berguguran. 

Hadits Abu Ayyub هنع هللا يضر terdahulu juga merupakan dalil 

mengenainya. Malik I:358: 92 meriwayatkan dari Ummu 

'Alqomah bin Abu 'Alqomah bahwa ia menceritakan, "Aku 

pernah mendengar 'Aisyah اهنع هللا يضر, istri Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, ditanya tentang 

orang yang sedang berihrom, 'Bolehkan ia menggaruk-garuk 

badannya?' 'Aisyah menjawab, 'Ya. Silakan ia menggaruk 

sekerasnya. Kalau kedua tanganku terikat sehingga yang ada 

hanya kakiku, pasti akan kugaruk juga,'" Sanadnya hasan 

dengan beberapa syahid (riwayat pendukung). 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Al-Majmu atu 'l-

Kubro II: 368 menandaskan: "Boleh saja ia menggaruk 

badannya kalau gatal, demikian juga apabila ia mandi 

meskipun sebagian rambutnya berguguran, tidak menjadi 

masalah." 

3. Berbekam meskipun harus menggunduli rambut di 

bagian yang dibekam. Dasarnya adalah hadits Ibnu 

Buhainah هنع هللا يضر bahwa ia menceritakan: 

ِق َمْوِضٌع ِبَطرِيْ - ََجَلٍ  بَِلْحيِ  ُُمْرِمٌ  َوُىوَ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّللَُ  َصَلى الَنِبُّ  اْحَتَجمَ 

 رَْأِسوِ  َوَسطِ  ِف  -َمَكةَ 



 

"Nabi ملسو هيلع هللا ىلص pernah berbekam saat beliau berihrom di Lahyi 

Jamal, yakni sebuah lokasi dekat kota Mekah, di bagian 

tengah kepala beliau." (HR. Bukhori dan Muslim) 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dalam Manasik-nya II: 

338 menandaskan: 

"Boleh saja orang yang sedang berihrom itu menggaruk-

garuk badannya kalau gatal, atau berbekam di bagian 

kepala, atau di bagian tubuh lainnya. Bahkan bila perlu 

memotong bulu kemaluan pun diperbolehkan. Karena hal 

itu telah diriwayatkan dalam hadits shohih" (lalu beliau 

menyitir hadits di atas, kemudian berkata, "Dan itu hanya 

mungkin dengan mencukur sebagian rambut. Demikian 

juga apabila dia mandi lalu berguguran sebagian 

rambutnya, tidak menjadi masalah meskipun ia yakin 

bahwa rambut itu pasti berguguran bila mandi." 

Demikianlah madzhab Hanabilah sebagaimana disebutkan 

dalam Al-Mughni III: 306, akan tetapi beliau berkata, 

"Namun ia wajib membayar fidyah." 

Demikian juga pendapat Malik dan ulama lainnya, akan 

tetapi dibantah oleh Ibnu Hazm (VII : 257) sesudah 

menyebutkan hadits di atas: "Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص tidak 

memberitahukan bahwa hal itu mengharuskan denda atau 

fidyah. Kalau itu wajib, tentu beliau tidak akan 

melalaikannya. Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص sendiri orang yang berambut 



 

lebat dan panjang. Kita hanya dilarang memangkas rambut 

saat ihrom." 

4. Mencium wangi-wangian atau membuang patahan 

kuku. 

Ibnu 'Abbas رضي هللا عنهما mengatakan: "Orang yang sedang 

berihrom boleh masuk kamar mandi, mencabut gigi, 

mencium wewangian, atau membuang potongan kukunya. 

Karena Rosululloh ملسو هيلع هللا ىلص menganjurkan, 'Buanglah kotoran yang 

mengganggu, sesungguhnya Alloh  ّعّزوجل sedikit pun tidak akan 

pernah menghukummu lantaran (kalian membuang) hal yang 

mengganggu kalian .'" 

Diriwayatkan oleh Baihaqi V: 62-63 dengan sanad yang 

shohih. Demikianlah pendapat Ibnu Hazm VII: 246.  

Imam Malik meriwayatkan dari Muhammad bin 'Abdulloh 

bin Abu Maryam bahwa ia pernah bertanya kepada Said bin 

Al-Musayyab tentang hukum membuang potongan kuku yang 

patah dalam ihrom. Said menjawab, "Boleh saja." 

5. Bernaung di kemah, di bawah payung, atau dalam 

mobil. 

Tindakan sebagian orang yang membuka bagian atas 

mobil merupakan sikap ekstrem dan berlebih-lebihan dalam 

menjalankan agama, sikap yang tidak diizinkan oleh Alloh, 

Robbul 'Alamin. Diriwayatkan  dengan  shohih  bahwa  Nabi 



 

 pernah memerintahkan untuk mendirikan kemah di ملسو هيلع هللا ىلص

Namiroh, kemudian beliau singgah di situ, sebagaimana akan 

dijelaskan pada poin 57-58. Dari Ummul Hushoin اهنع هللا يضر 

diriwayatkan bahwa ia menceritakan: 

 ُأَساَمةَ  فَ َرأَْيتُ  اْلَوَداعِ  َحَجةَ  َوَسَلمَ  َعَلْيوِ  اّللَُ  َصَلى الَنِبُّ  َمعَ  َحَجْجتُ 

 َحَّت  َحرِّ  الْ  ِمنَ  َيْستُ رُهُ  ثَ ْوبَوُ  رَاِفعٌ  َواْْلَخرُ  َنَقةِ  ِِبِطَامِ  آِخذٌ  َوَأَحُدُُهَا َوِبََلًل 

 اْلَعَقَبةِ  ََجَْرةَ  َرَمى

"Aku berangkat haji bersama Rosululloh pada haji 

terakhir beliau (Hajjatu 'l-Wada). Aku melihat Usamah 

dan Bilal, sementara salah seorang diantara mereka 

memegang tali kekang unta untanya dan yang lain 

mengangkat kain untuk menaunginya dari panas 

matahari. Demikian seterusnya hingga saat pelemparan 

jumroh 'Aqobah." (HR. Muslim dan Baihaqi V: 69) 

Adapun dalam riwayat Baihaqi dari Nafi' diriwayatkan 

bahwa ia menceritakan: "Ibnu 'Umar pernah melihat seorang 

lelaki berada di atas punggung unta, bernaung dari sinar 

matahari, maka beliau berkata kepadanya, 'Berkurbanlah 

untuk Dzat yang menjadi tujuan ihrommu.'" 

Dalam sebuah riwayat melalui jalur lain diriwayatkan 

bahwa beliau melihat 'Abdulloh bin Abi Robi'ah meletakkan 



 

tonggak kayu di tengah-tengah tunggangannya dengan 

secarik kain yang beliau tempelkan di situ untuk bernaung 

dari sinar matahari, sementara ia sedang berihrom. Saat 

berjumpa dengannya, Ibnu 'Umar رضي هللا عنهما melarangnya. 

Penulis menegaskan: kemungkinan Ibnu 'Umar belum 

mendengar hadits Ummu Hushoin tersebut. Kalau tidak, 

bagaimana mungkin beliau menyalahkan perbuatan yang 

juga pernah dilakukan oleh Nabi ملسو هيلع هللا ىلص. Oleh sebab itu, Baihaqi 

menyatakan: "Riwayat di atas mauquf, sementara hadits 

Ummul Hushoin adalah shohih." 

Yakni hadits Ummul Hushoin lebih patut dijadikan alasan. 

Beliau meletakkan hadits itu dalam bab "Orang yang Sedang 

Berihrom Boleh Bernaung dengan Apa Saja Sesuka Hati Asal 

Tidak Menyentuh Kepalanya".1 

6. Boleh saja orang yang berihrom itu 

mengencangkan ikat pinggang di sarung [kain 

ihrom]-nya. Ia juga boleh mengikatnya bila perlu, 

boleh mengenakan cincin, jam tangan, dan 

kacamata, karena tidak ada larangan terhadapnya.  

                                                           
1  Penulis menegaskan bahwa pernyataan Syaikhul Islam, "Yang lebih 

tepat bagi orang yang sedang berihrom (bila melakukan hal di atas) 

adalah berkurban untuk Dzat yang dijadikan titjuan berihrom, 

sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat beliau." 

mengandung kontradiktif, sebagaimana bisa dilihat jelas oleh 

pembaca sekalian.". 



 

Bahkan diriwayatkan beberapa atsar yang 

membolehkannya. Dari 'Aisyah اهنع هللا يضر diriwayatkan bahwa ia 

pernah ditanya tentang hukum membawa dirham sebagai 

perhiasan bagi orang yang sedang berihrom. 'Aisyah 

menjawab, "Memangnya kenapa? Hanya saja, hendaknya ia 

betul-betul memperhitungkan pengeluarannya." Sanadnya 

shohih. 

Juga diriwayatkan dari 'Atho' : "Orang yang sedang 

berihrom boleh saja mengenakan cincin dan menggunakan 

dirham sebagai hiasan." (HR. Bukhori secara mu'allaq) 

Penulis menegaskan: jelas sekali bahwa jam dan 

kacamata sebagaimana cincin dan ikat pinggang, sama-sama 

tidak ada larangan: 

  َنِسيّاً  رَبُّكَ  َكانَ  َوَما

"Dan Robbmu tidaklah pernah lupa...." (QS. Maryam 

[19]: 64).  

ُواْ  اْلِعَدةَ  َولُِتْكِمُلواْ  اْلُعْسرَ  ِبُكمُ  يُرِيدُ  َولَ  اْلُيْسرَ  ِبُكمُ  اّللُّ  يُرِيدُ   اّللَّ  َولُِتَكّبِّ
 َتْشُكُرونَ  َوَلَعَلُكمْ  َىَداُكمْ  َما َعَلى

"Alloh menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklali kamu 

mengagungkan Alloh atas petunjuk-Nya yang diberikan 

kepadamu, supaya kamu bersyukur. (QS. Al-Baqoroh [2]: 

185)[] 


