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 Bab 1 : Merawat Rambut 

 

Rambut adalah salah satu perhiasan bagi manusia. Apalagi bagi wanita, 
rambut tentu mendapat perhatian tersendiri karena itu dianggap sebagai 
mahkotanya.  

Allah swt menyukai keindahan. Rasulullah saw juga memerintahkan agar 
setiap muslim dan muslimah untuk memuliakan rambutnya, salah satunya 
dengan cara merawat dan menjaga keindahannya sesuai aturan syariat. 
Rasulullah saw bersabda, 

 َمْن ََكَن ََلُ َشْعٌر فَلُْيْكرِْمهُ 

 “Siapa memiliki rambut, hendaklah ia memuliakannya.” (HR. Abu Dawud) 
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A. Menyisir Rambut 
Menyisir rambut adalah perbuatan sunnah yang dianjurkan. Ketika 

melihat seseorang yang rambutnya acak-acakan dan pakaiannya kumal, 
Rasulullah SAW merasa heran dan bertanya : 

ُد َما يَُسِكُِّن ِبِه َشْعَرُه ؟ َأَما ََكَن َهَذا َِيِ   ُد َما يُْغَسُل ِبِه ثَْوبُهُ َأَما ََكَن َهَذا ََيِ

Tidak bisakah dia punya sesuatu yang bisa merapikan rambutnya. 
Tidakkah dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa mencuci pakaiannya? 
(HR. Abu Daud) 

Aisyah RA meriwayatkan tentang Rasulullah SAW : 

هِ   – هللا عليه وسمل  صىل    –ََكَن النَِِّبُّ   ِِلِ َوُطهُوِرِه َوِِف َشأِْنِه ُكِِّ ُن ِِف تَنَعُِِّلِ َوتََرجُّ  يُْعِجُبُه التََّيمُّ
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“Rasulullah SAW suka mendahulukan anggota tubuh yang kanan ketika 
bersuci, menyisir rambut, dan ketika mengenakan sandal.” (HR.Bukhari 
dan Muslim) 

B. Merapikan Rambut  
Rasulullah saw sangat suka merapikan rambut. Selain menyisir, 

kerapihan rambut beliau saw juga ditunjang dengan minyak rambut dan 
penutup kepala yang rapi. Dalam satu hadits yang diriwayatkan oleh Anas 
bin Malik, diceritakan sebagai berikut : 

حَي ِلْحَيتَُه، َويُْكِِثُ الِْقنَاعَ  َ يُْكِِثُ َدْهَن َرْأِسِه، َوتَْْسِ ِ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ ََكَنَّ ثَْوبَُه   ََكَن َرُسوُل اَّللَّ

ت    ثَْوُب َزَّيَّ

 Rasulullah saw sering meminyaki rambutnya, menyisir jenggotnya, dan 
memanjangkan kain penutup kepalanya. Penutup kepalanya begitu 
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berminyak seakan penutup kepalanya  tukang minyak.” (HR Tirmidzi,dan 
Baihaqi) 
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Bab 2 : Mewarnai Rambut 

Ada banyak hadits yang menyebut tentang mewarnai rambut, di 
antaranya: 

ُوا ِِبلََْيُودِ  َّبَّ يَْب َواَل تَش َ وا الشَّ ُ  غَّيِِّ

Ubahlah (warna) uban tetapi jangan menyerupai Yahudi. (HR. Tirmizy) 
Dalam lain riwayat ada tambah : dan Nasrani (HR. Ahmad) 

Dalam hadist lain disebutkan: 

 َوتَ ْغِيْْيِ الشَّْيبِ ...َيْكَرُه َعْشَر ِخاَلل   َكاَن َرُسوُل هللِا 
Rasulullah SAW membenci sepuluh hal, salah satunya adalah mengubah 
warna uban. (HR. Abu Daud dan A-Nasa’i) 
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A. Hukum Mewarnai Rambut Dengan Selain Hitam 
Pada dasarnya menyemir rambut tidak terlarang asalkan bukan 

berwarna hitam. Dalam konteks upaya membedakan diri dari pemeluk 
agama lain dimasa itu, Rasulullah saw pernah memerintahkan untuk 
menyemir atau mewarnai rambut.  

نَّ الََْيُ 
ِ
 وَد َوالنََّصاَرى اَل يَْصُبُغوَن فََخاِلُفوُهْ ا

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya orang-
orang Yahudi tidak mau menyemir rambut, karena itu berbedalah kamu 
dengan mereka.” (HR. Bukhari) 

Perintah di sini mengandung arti sunnah bukan kewajiban dengan tujuan 
berbeda dengan Ahli Kitab. Sehingga dikerjakan oleh sebagian sahabat, 
misalnya Abubakar dan Umar, sedang shahabat yang lain tidak 
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melakukannya, seperti Ali, Ubai bin Kaab dan Anas. 

Hukum asal dari menyemir rambut dengan warna kemerahan seperti 
warna henna, atau kuning emas seperti pirang adalah sunnah. Sebagaimana 
disebutkan dalam hadist berikut: 

َب ِِبلِْحنَّاِء،   َ َرُجٌل قَْد َخضَّ ، قَاَل: َمرَّ عىََل النَِّبِِّ َصىلَّ هللُا عَلَْيِه َوَسملَّ َعِن ابِْن َعبَّاس 

َكََتِ، فَقَاَل: »َهَذا َأْحَسُن ِمْن فَقَاَل: »َما 
َب ِِبلِْحنَّاِء َوالْ َأْحَسَن َهَذا« قَاَل: فََمرَّ أ َخُر قَْد َخضَّ

هِ  ْفَرِة، فَقَاَل: »َهَذا َأْحَسُن ِمْن َهَذا ُكِِّ َب ِِبلصُّ  َهَذا«، قَاَل: فََمرَّ أ َخُر قَْد َخضَّ

Dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Seorang yang menyemir rambutnya 
dengan henna melewati Rasulullah saw, beliau berkata, ‘Bagus sekali 
orang itu.’  Kemudian lewat lagi seseorang di depan beliau seorang yang 
menyemir rambutnya dengan henna dan katm, beliau berkata, ‘Bagus 
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sekali rambut orang itu.’ Kemudian lewat lagi seseorang yang menyemir 
rambutnya keemasan, maka beliau berkata, “yang ini lebih baik dari yang 
lainnya”. (HR. Abu Dawud) 

 ِإنَّ َأْحَسَن َما َغْيَُُّْتْ بِِه الشَّْيَب اْْلِنَّاُء َواْلَكَتمُ 

Dari Abu Dzar ra berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Sebaik-baik 
bahan yang dipakai untuk menyemir uban ialah pohon inai dan katam.” 
(Riwayat Tarmizi dan Ashabussunan) 

Hinna’ adalah pewarna rambut berwarna merah sedangkan katam 
adalah pohon Yaman yang mengeluarkan zat pewarna hitam kemerah-
merahan. Anas bin Malik meriwayatkan, bahwa Abubakar menyemir 
rambutnya dengan inai dan katam, sedang Umar hanya dengan inai saja.  

Terkait hukum mewarnai rambut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernah 
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merilis fatwa tahun 2012 terkait hukum mewarnai rambut. Redaksi putusan 
fatwanya adalah sebagai berikut: 

Ketentuan Hukum: 

1. Hukum menyemir rambut adalah mubah, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

 a. menggunakan bahan yang suci; 

 b. dimaksudkan untuk suatu tujuan yang benar dan syar’i; 

 c. mendatangkan mashlahat yang tidak bertentangan dengan 
syari’at; 

 d. materinya tidak menghalangi meresapnya air ke rambut pada saat 
bersuci; 

 e. tidak membawa mudharat bagi penggunanya; dan 
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 f. menghindari pemilihan warna hitam atau warna lain yang 
melahirkan unsur tipu daya (khida’) dan/atau dampak negatif lainnya. 

2. Hukum menyemir rambut yang tidak memenuhi ketentuan 
sebagaimana ketentuan di atas hukumnya haram.1 

B. Mewarnai Rambut Dengan Hitam 
Tatkala Abu Bakar membawa ayahnya, Abu Quhafah, ke hadapan Nabi 

saw pada hari penaklukan Makkah, sedang Nabi melihat rambutnya serba 
putih, beliau bersabda : 

َوادَ  ُه َوَجنُِِّبوُه السَّ ْ ََل بَْعِض ِنَسائِِه فَلُْتغَّيِِّ
ِ
 اْذَهُبوا ِبِه ا

Ajaklah dia kepada istri-istrinya agar mereka mengubah warna 

 
1 Fatwa MUI nomor 23 Tahun 2012, Fatwa Tentang Menyemir Rambut 
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rambutnya tetapi jauhilah warna hitam.” (HR.  Muslim) 

a. Pendapat Yang Mengharamkan 

Sebagian ulama mengharamkan untuk mewarnai warna rambut dengan 
hitam. Di antaranya adalah Al-Imam An-Nawawi, salah satu ulama 
terkemuka dalam madzhab Syafii.  

Hujjahnya adalah larangan Nabi saw pada Abu Quhafah dalam hadits di 
atas. Dan larangan dalam hadits tersebut difahami sebagai keharaman.  

As-Suyuti menjelaskan hadits yang berkaitan dengan mewarnai rambut 
sebagai berikut: 

الشيب   تِْحباب خضاب  اس ْ النََّوِويِّ ومذهبنا  قاَل  يصبغون خفالفوه  ال  والنَّصارى  الََيُود  ان 

واِد عىل الأََص وقيل يكره َكراَهة تَْْنِيه واملُْختار  للرجل واملَْرأأة بصفرة أأو محَرة وحيرم خضابه ِِبلسَّ
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 التَّْحِرمي بقوَل ملسو هيلع هللا ىلص واْجتَنُبوا السواد 

Rasulullah saw bersabda bahwa Yahudi dan Nashrani tidak menyemir 
rambut, maka berbedalah dengan mereka. An-Nawawi mengatakan 
bahwa dalam madzhab kami (As-Syafiiyyah) menganjurkan untuk 
menyemir uban bagi laki-laki dan wanita dengan warna kekuningan dan 
kemerahan. Dan haram baginya menyemir dengan warna hitam dalam 
pendapat yang lebih shahih. Ada pula yang mengatakan makruh tanzih, 
namun pendapat yang kami pilih adalah ‘haram’ berdasarkan perintah 
Nabi saw ‘jauhilah warna hitam’1. 

Syeikh Abdul Aziz Ar-Rajihi, seorang mufti yang juga murid langsung 
Syeikh Utsaimin pernah berfatwa tentang keharaman mewarnai rambut 

 
1 As-Suyuthi (w.911 H.), Syarh Sunan Ibnu Majah Lis Suyuthi Wa Ghairihi, jilid 1 hlm 258 
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dengan warna hitam. Berikut isi fatwanya : 

ذكر بعض أأهل العمل جوازه، ففي املسأأةل قوالن لأهل العمل، لكن هذا قول مردود، والصواب  

 املنع، 

Sebagian ahli ilmu membolehkannya (mewarnai rambut dengan warna 
hitam). Dalam masalah ini ada dua pendapat. Namun pendapat yang 
membolehkannya itu adalah tertolak. Dan yang benar adalah pendapat 
yang melarang.1   

Hamzah Muhammad Qasim menjelaskan dalam kitab Manarul Qari Syarh 
Mukhtashar Shahih Bukhari sebagai berikut: 

 
1 Ar-Rajihi, Syeikh Abdul Aziz, Fatawa Mutanawwi’ah jilid 17 hlm 31 
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أأن النب   أأخرجه السوادقال: »غّيوا هذا بيشء واجتنبوا    -ملسو هيلع هللا ىلص    -جاء يف حديث جابر:   »

 ، واختاره النووي،  ِبلسواد مسمل، ولهذا ذهب قوم ا َل حترمي اخلضاب 

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Jabir bahwa Nabi saw 
bersabda  "Ubahlah warna rambutnya (Abu Quhafah) tapi jauhilah warna 
hitam (HR. Muslim)”. Karena hadits ini, banyak orang mengharamkan 
semir hitam, dan pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi.1   

b. Pendapat Yang Tidak Mengharamkan 

Adapun ulama yang tidak mengharamkan semir rambut berwarna hitam 
juga tidak sedikit. Hujjah yang menjadi dasar pendapat mereka juga hadits 
Rasulullah saw. Antara lain sabda beliau saw sebagai berikut: 

 
1 Hamzah Muhammad Qasim, Manarul Qari Syarh Mukhtashar Shahih Bukhari jilid 4 hlm 215 



 

17 

ُتْم بِِه ِِلََذا السََّواُد  أَْرَغُب لِِنَساِئُكْم ِفيُكْم  َوأَْهَيُب َلُكْم ِف ُصُدوِر   ِإنَّ َأْحَسَن َما اْخَتَضب ْ
 َأْعَداِئُكْم  

“Sesungguhnya sebaik-baiknya warna untuk mengecat rambut adalah 
warna hitam ini, karena akan lebih menarik untuk istri-istri kalian dan lebih 
berwibawa di hadapan musuh-musuh kalian”. (Tuhfatul Ahwadzi) 

Dalam kitab Syarh Sunan Ibn Majah, As-Suyuti menjelaskan secara detil 
tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait hukum menyemir 
rambut yang secara garis besar terbagi menjadi 2 pendapat, yakni :  

• Pendapat yang memandang bahwa pilihan yang paling afdhal 
adalah tidak menyemir rambut. Dalilnya bahwa Nabi saw melarang 
mengubah warna uban, dan beliau saw juga tidak pernah 



 

18 

mewarnai rambutnya. 

• Sedangkan pendapat kedua memandang bahwa tindakan 
mewarnai rambut adalah pilihan yang justru lebih utama 
berdasarkan beberapa hadits lain yang memerintahkan untuk 
mewarnai rambut, serta tindakan beberapa shahabat Nabi yang  
megubah warna ubannya. 

Sebagian besar shahabat diriwayatkan menyemir rambutnya dengan 
warna kekuningan, warna henna dan inai. Di antaranya adalah Ibnu Umar, 
Abu Hurairah dan yang lainnya. Sebagian lainnya mewarnai dengan warna 
hitam, sebagaimana diriwayatkan dari Umar Bin Khattab, Hasan dan Husein 
Bin Ali, Uqbah Bin Amir, Abu Sirin, dan lainnya. 1 

Syeikh Wahbah Azzuhaily menjelaskan dalam kitabnya, Al-Fiqhul Islami 
 

1 As-Suyuthi, Syarh Sunan Ibn Majah hlm 258 



 

19 

Wa Adillatuhu sebagai berikut: 

ال.  جائز  فهو  الألوان  من  ذكل  وغّي  والأسود  والأصفر  ِبلأمحر  الشعر  خضاب  واما  عند   ا 

نه  الشافعية  فقط  ِبلكراهة غّيه وقال. ِبلسواد اخلضاب حيرم فا 

Adapun menyemir rambut dengan warna merah, kuning maupun hitam 
serta warna lainnya itu diperbolehkan. Kecuali menurut ulama dari 
amdzhab As-Syafiiyah, mereka mengharamkan untuk menyemirnya 
dengan warna hitam. Namun ada juga sebagian dari mereka (As-
Syafiiyah) yang memakruhkan saja.1   

Abdul Karim al-Khadhir dalam kitab Syarh al-Muwaththa’ juga 
menjelaskan bahwa perintah Nabi saw pada Abu Quhafah untuk menjauhi 

 
1 Wahbah Azzuhaily, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu jilid 6 hlm 227 
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warna hitam itu sebagai larangan yang hukumnya makruh, tidak sampai 
haram. Berikut petikan fatwanya: 

Hadits Nabi yang berbunyi: ‘Ubahlah warna rambut lelaki ini (Abu 
Quhafah) tapi jauhilah warna hitam’. Para ulama berbeda pendapat 
terkait hukumnya. Bagi yang menganggap perintah dalam hadist itu 
sebagai keharaman, adapula yang menyimpulkan sebagai kemakruhan.”1 

Dijelaskan pula oleh Hamzah Muhammad Qasim dalam kitab Manarul 
Qari Syarh Mukhtashar Shahih Bukhari : 

أأن النب  ج أأخرجه السوادقال: »غّيوا هذا بيشء واجتنبوا    -ملسو هيلع هللا ىلص    -اء يف حديث جابر:   »

، واختاره النووي، وذهب أأمحد والشافعي ِبلسواد مسمل، ولهذا ذهب قوم ا َل حترمي اخلضاب  

 
1 Abdul Karim al-Khadhir, Syarh al-Muwaththa’ jili 15 hlm 174 
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يكره عند  ، وأأجازه ماكل وغّيه من أأهل العمل،ِبلسواد   الصبغيف املشهور عهنام ا َل أأنه يكره  

 من غّي حترمي.  ِبلسوادالشعر   صبغماكل  

Disebutkan dalam hadits yang diriwayatkan Jabir bahwa Nabi saw 
bersabda  "Ubahlah warna rambutnya (Abu Quhafah) tapi jauhilah warna 
hitam (HR. Muslim)”. Dengan hadits ini, banyak orang mengharamkan 
semir hitam, dan pendapat ini dipilih oleh An-Nawawi. Namun pendapat 
Imam Ahmad dan pendapat yang masyhur dari Imam Syafii mengatakan 
bahwa semir hitam itu makruh. Imam Malik dan yang lain membolehkan 
menyemir rambut, namun Imam Malik memakruhkan semir berwarna 
hitam tanpa mengharamkannya.1   

C. Semir Berbahan  Anti Air 

 
1 Hamzah Muhammad Qasim, Manarul Qari Syarh Mukhtashar Shahih Bukhari jilid 4 hlm 215 
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Di zaman ini, bahan yang digunakan untuk mewarnai rambut  bermacam-
macam. Ada yang sekedar mengubah warna rambut tanpa melapisinya 
dengan apapun. Namun ada juga yang melapisi rambut dengan bahan yang 
tidak tembus air (waterproof). 

Untuk bahan yang hanya mewarnai saja, tanpa melapisinya, tidak ada 
masalah. Namun bila bahannya membuat rambut terlapisi dengan  sesuatu 
yang menghalangi air untuk membasahinya, ini yang bermasalah. Sebab 
beresiko tidak sah mandi janabahnya. 

ذا َكن فيه تغطية للشعر فهذا غّي جائز، وكذكل الأحاكم اليت تتعلق ِبليشء الظاهري يف  فا 

ذا َكن عليه  ذا َكن    صبغاجلسد، فا  ال ا  ليه املاء، ا    الصبغ يغطيه فالبد من أأن يزيِل حىت يصل ا 

نه ال يغطي ولكنه يغّي اللون   ذا وضع عىل اليد أأو يف الرأأس أأو يف الشعر فا  فقط مثل احلناء ا 
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 ال يغطي ولكنه يغّي اللون. 

Bila dalam semir itu ada bahan yang melapisi rambut, maka itu tidak 
diperbolehkan. Begitupula hal serupa bila dilakukan pada seluruh badan. 
Bila ada semir yang bahannya melapisi anggota badan, maka ia wajib 
menghilangkannya dulu (sebelum mandi janabah) supaya air dapat 
membasahinya. Namun bila semir itu tidak melapisi, dan hanya 
mengubah warna saja seperti henna yang diletakkan di atas tangan, atau 
kepala, atau rambut, maka itu tidak melapisi. Tapi hanya mengubah 
warna saja. 1 

 
1 Abdul Muhsin Al-Ibad, Syarh Sunan Abi Dawud jilid 37 hlm 576 
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Bab 3 : Mencabut Uban 

Umumnya para ulama memakruhkan muslim ataupun muslimah 
mencabut ubannya. Sebab nabi saw mengatakan bahwa uban adalah cahaya 
bagi seorang muslim di akhirat kelak. Ada banyak hikmah membiarkan uban 
tanpa mencabutnya, sebagaimana yang disebutkan dalam hadits-hadits 
nabawiyyah. 

Di antara hikmahnya adalah sebagai berikut: 

A. Uban adalah Cahaya Muslim 
Dalam hadits disebutkan: 

َُّه نُوُر الُْمْسمِلِ  ن
ِ
يِْب َوقَاَل ا َ ََنَى  َعْن نَْتِف الشَّ ُ عَلَْيِه َوَسملَّ  َأنَّ النَِّبَّ َصىلَّ اَّللَّ

Sesunggguhnya uban itu adalah cahaya seorang muslim (HR. At-Tirmidzi) 
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نَّ رَِجااًل يَنِْتُفوَن  َمْن َشاَب َشيْبًَة يِف َسبِ 
ِ
ِ ََكنَْت نُوًرا ََلُ يَْوَم الِْقيَاَمِة فَقَاَل َرُجٌل ِعْنَد َذكِلَ فَا يِل اَّللَّ

َ َمْن َشاَء فَلَْينِْتْف نُوَرهُ  ُ عَلَْيِه َوَسملَّ ِ َصىلَّ اَّللَّ يَْب فَقَاَل َرُسوُل اَّللَّ  الشَّ

“Barangsiapa memiliki sehelai uban di jalan Allah (dia muslim), maka uban 
tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat.” Kemudian ada 
seseorang yang berkata ketika disebutkan hal ini: “Orang-orang pada 
mencabut ubannya.” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas 
bersabda, “Siapa saja yang mau, silahkan dia hilangkan cahayanya 
(baginya di hari kiamat). (HR. Ahmad) 

B. Mendatangkan Kebaikan Dan Menghapus Kesalahan 
Rasulullah saw melarang mencabut uban karena sehelai uban yang 

tumbuh dalam keadaan pemiliknya muslim, maka ia mendapat kebaikan dan 
dihapuskan kesalahannya. 
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Rasulullah saw bersabda: 

نه نور يوم القيامة ومن شاب شيبة يف اال سالم كتب َل هبا حس نة وحط   ال تنتفوا الشيب فا 

 عنه هبا خطيئة ورفع َل هبا درجة 

“Janganlah mencabut uban karena uban adalah cahaya pada hari kiamat. 
Siapa yang memiliki sehelai uban dalam Islam (dia muslim), maka dengan 
uban itu akan dicatat baginya satu kebaikan, dengan uban itu akan 
dihapuskan satu kesalahan, juga dengannya akan ditinggikan satu 
derajat.” (HR. Ibnu Hibban) 


