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FIQIH BERPAKAIAN 
 

 

akaian berfungsi untuk menutup aurat 

anak Adam dan juga sebagai 

perhiasan bagi mereka. Allah q berfirman; 

 

اِزْي  َيب َ٘ ٌْ ِىَجبًظب يُ َْب َػَيْيُن َصْى ّْ ًَ َقْد أَ ْي آَد ِْ َث
ِزْيًشب َٗ  ٌْ آِرُن ْ٘ ٙ َذِىَل  َظ َ٘ ِىَجبُض اىزَّْق َٗ

 ٌْ ُٖ ِ َىَؼيَّ ِْ آَيبِد ااَّ ٍِ َُ  َ ْيسٌر َذِىَل  ْٗ ُس مَّ  َيرَّ

“Wahai anak Adam, sesungguhnya Kami 

telah menurunkan kepada kalian pakaian 

untuk menutup aurat kalian dan pakaian 

indah untuk perhiasan. Dan pakaian taqwa 

itulah yang paling baik. Yang demikian itu 

adalah sebagian dari tanda-tanda 

(kekuasaan) Allah, mudah-mudahan 

mereka selalu mengingat.”
1
 

                                                 
1
 QS. Al-A‟raf : 26. 

P 
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Sebagai seorang muslim hendaknya 

menggunakan pakaian yang indah, dalam 

rangka menampakkan kesyukurannya atas 

nikmat Allah q yang telah diberikan 

kepadanya. Karena sesungguhnya Allah q 

Maha Indah dan mencintai keindahan. 

Diriwayatkan dari Abul Ahwash, dari 

bapaknya y, ia berkata; 

 

 ِ ِخ ااَّ ََ ِّْؼ بًًل َفْيُيَس أََثُس  ٍَ  ُ َفِاَذا آَربَك ااَّ
 ِٔ ِز ٍَ َمَسا َٗ . َػَيْيَل 

 

“Jika Allah memberimu harta, maka 

hendaklah (engkau) menampakkan 

kenikmatan Allah dan kemurahan-Nya yang 

telah diberikan kepadamu.”
2
 

 

                                                 
2
 HR. Abu Dawud : 4063. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

254. 
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Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas‟ud 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ْثَقبُه  ٍِ  ِٔ َُ ِفْي َقْيِج ِْ َمب ٍَ ًَل َيْدُ ُو اْىَجََّْخ 
ِْ ِمْجسٍة  ٍِ حٍة  ُ َو : َزُ وٌر   َقبَه ،َذزَّ َُّ اىسَّ  ِئ

َْخً  ُٔ َ َع َّْؼُي َٗ ًْب  ُٔ َ َع ثُ ْ٘ َُ َث ْ٘ ُْ َيُن  ،يُِ تُّب أَ
بَه  :َقبَه  ََ ْيوٌر يُِ تُّب اْىَج َِ  َ َ َُّ ااَّ  ، ِئ

ُ  اىَّْبِض  َْ  َ َٗ . اَْىِنْجُس َثَ ُس اْىَ  ِّقِ 
 

“Tidak akan masuk Surga orang yang di 

dalam hatinya terdapat sebesar biji sawi 

dari sifat kesombongan.”  Ada seseorang 

berkata, “Sesungguhnya seseorang ingin 

pakaiannya bagus dan sandalnya (pun) 

bagus.” Beliau bersabda, “Sesungguhnya 

Allah Maha Indah, Dia mencintai 
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keindahan. Kesombongan adalah menolak 

kebenaran dan merendahkan orang lain.”
3
 

 

Namun hendaknya seorang muslim 

juga tidak terlalu berlebih-lebihan dalam 

hal berpakaian, dan tidak diiringi rasa 

sombong ketika memakainya. Diriwayatkan 

dari „Abdullah bin „Amr bin „Ash p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ا ِفْي َ ْيِس ِئْظَسافٍة  ْ٘ اْىَجُع َٗ ا  ْ٘ ُق َرَصدَّ َٗ ا  ْ٘ ُمُي
ِ ْيَيخٍة  ٍَ ًَل  َٗ. 

 

“Makanlah, minumlah, bersedekahlah, dan 

berpakaianlah tanpa berlebih-lebihan dan 

tanpa kesombongan.”
4
 

 

                                                 
3
 HR. Muslim Juz 1 : 91. 

4
 HR. Nasa‟i Juz 5 : 2559, lafazh ini miliknya dan 

Ibnu Majah : 3605, dengan sanad yang hasan. 
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HUKUM PAKAIAN 
 

 

Hukum pakaian terbagi menjadi tiga, 

yaitu; 

 

 Mubah/boleh, ini adalah hukum 

asalnya. 

 Dianjurkan, karena ada dalil yang 

memerintahkannya. 

 Dilarang, karena ada dalil yang 

melarangnya. 

 

Berikut ini adalah perinciannya. 
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PAKAIAN  

YANG DIPERBOLEHKAN 
 

 

Hukum asal pakaian adalah 

diperbolehkan, selama tidak ada dalil yang 

melarangnya. Sebagaimana firman Allah 

q; 

 

ِٓ  ُقْو  ِ اىَِّزْي أَْ َسَج ِىِؼَجبِد ََْخ ااَّ ًَ ِشْي ِْ َ سَّ ٍَ
 َِ ٍِ َجبِد  اى َّيِّقِ َٗ  َِ ِرْي َي ِىيَّ ِٕ ْشِق ُقْو  اىسِّقِ

َيب ّْ ا ِفي اْىَ َيبِح اىدُّب ْ٘ ُْ ٍَ  آ

 

“Katakanlah, “Siapakah yang 

mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-

hamba-Nya. Dan (siapa pula yang 

mengharamkan) rezki yang baik?” 

Katakanlah, “Semuanya itu (disediakan) 
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bagi orang-orang yang beriman dalam 

kehidupan di dunia.”
5
 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman bin Nashir 

As-Sa‟di 5; 

 

ِ اىَِّزي أَْ َسَج } ََْخ ااَّ ًَ ِشي ِْ َ سَّ ٍَ ُقْو 
َجبِض َػَيٚ اْ ِزََلِف  {ِىِؼَجبِدِٓ  اِع اىيِّقِ َ٘ ّْ ِْ أَ ٍِ
 ِٔ َْبِف  أَْ 

 

”Katakanlah, “Siapakah yang 

mengharamkan perhiasan dari Allah yang 

telah dikeluarkan(-Nya) untuk hamba-

hamba-Nya.” dari macam-macam pakaian 

dengan berbagai bentuknya.”
6
 

 

                                                 
5
 QS. Al-A‟raf : 32. 

6
 Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil 

Mannan. 
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Hal ini juga sejalan dengan qaidah 

fiqhiyyah; 

 

 َثبَ خُ اْاِ  اَداِد اْىغَ  اَْْلَْ ُو ِفي
 

“Pada asalnya adat (selain ibadah) adalah 

diperbolehkan.” 
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PAKAIAN YANG DIANJURKAN 
 

 

Pakaian yang dianjurkan bagi kaum 

laki-laki adalah yang berwarna putih. Hal 

ini sebagaimana hadits yang diriwayatkan 

dari Ibnu ‟Abbas p ia berkata, Rasulullah 

a bersabda; 

 

ِْ َ ْيِس  ٍِ ب  َٖ ٌُ اْىَجَيبَض َفِاَّّ ِْ ِثَيبِثُن ٍِ ا  ْ٘ ِاْىَجُع
 ٌْ َربُم ْ٘ ٍَ ب  َٖ ا ِفْي ْ٘ ُْ َم ِّقِ َٗ  ، ٌْ  ِثَيبِثُن

 

”Pakailah pakaian berwarna putih, karena 

itu adalah sebaik-baik pakaian untuk 

kalian. Dan kafanilah jenazah-jenazah 

kalian dengannya.”
7
 

 

                                                 
7
 HR. Ahmad, Abu Dawud : 3878, Tirmidzi Juz 3 : 

994, dan Ibnu Majah : 1472 
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Diperbolehkan pula bagi laki-laki 

untuk memakai pakaian selain yang 

berwarna putih. Diantara dalilnya adalah 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Ramtsah 

y, ia berkata; 

 

 ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي  َ يَّٚ ااَّ
ِ َه ااَّ ْ٘ َزأَْيُذ َزُظ

 ُِ ُِ أَْ َ َسا ِٔ ثُْسَدا َػَيْي َٗ 

 

“Aku pernah melihat Rasulullah a 

memakai dua helai burdah yang berwarna 

hijau.”
8
 

 

 

 

 

 

                                                 
8
 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 5 : 2812, lafazh ini 

miliknya, Nasai Juz 3 : 1572, dan Abi Dawud : 

4206. 
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Berkata Syaikh Muhammad bin Shalih Al-

‟Utsaimin 5; 

”Benarlah apa yang Nabi a katakan karena 

pakaian yang berwarna putih lebih baik dari 

warna selainnya dari dua aspek. Yang 

pertama, warna putih lebih terang dan 

nampak bercahaya. Sedangkan aspek yang 

kedua, jika kain tersebut terkena sedikit 

kotoran saja, maka orang yang memakainya 

akan segera mencucinya. Sedangkan 

pakaian yang berwarna selain putih, maka 

boleh jadi menjadi sarang berbagai kotoran 

dan orang yang memakainya tidak 

menyadarinya sehingga (ia) tidak segera 

mencucinya. ... Kain putih disini mencakup 

kemeja, sarung, ataupun celana. Seluruhnya 

dianjurkan berwarna putih karena itulah 

yang lebih utama. Meskipun memakai 

warna yang lainnya juga tidak dilarang.”
9
 

 

 

                                                 
9
 Syarah Riyadhush Shalihin, 7/287. 
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Adapun pakaian yang dianjurkan bagi 

wanita adalah yang berwarna hitam. Karena 

warna hitam adalah warna pakaian 

ummahatul mu‟minin (isteri-isteri 

Rasulullah a). Hal ini sebagaimana 

diisyaratkan dalam haditsul ifki,
10

 ketika 

menyebutkan kondisi ‟Aisyah i; 

 

ٌٌر  َّبِا ٍُة  َعب ّْ اُد ِئ َ٘  َفَسأَٙ َظ

 

“Maka (Shafwan bin Mu‟aththal As-Sulami 

y) melihat bayangan hitam manusia (yaitu 

„Aisyah i yang memakai pakaian hitam) 

yang sedang tidur.”
11

 

 

 

 

                                                 
10

 Haditsul ifki adalah hadits tentang tuduhan 

kekejian terhadap Ummul Mu‟minin „Aisyah i. 
11

 HR. Bukhari Juz 2 : 2518 dan Muslim Juz 4 : 

2770, lafazh ini milik keduanya. 
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Diperbolehkan pula bagi wanita untuk 

memakai pakaian selain yang berwarna 

hitam. Diantara dalilnya adalah hadits dari 

Al-Qasim 5; 

 

َؼْصَ َسحَ  َُ َيبَة اْى َّْذ َرْيَجُط اىثِّقِ َُّ َػبِاَشَخ َمب  أَ
خٌر  ٍَ ْ ِس ٍُ َي  ِٕ َٗ 

 

“Sesungguhnya „Aisyah i memakai 

pakaian yang dicelup dengan warna kuning, 

dan ia (ketika itu) sedang ihram.”
12

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12

 HR. Ibnu Abi Syaibah : 4, dalam Kitabul Libas 

waz Zinah, dengan sanad yang shahih. 
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PAKAIAN YANG DILARANG 
 

 

Pakaian yang dilarang terbagi dalam 

tiga kategori, antara lain : 

 

A. Pakaian yang Dilarang Untuk Laki-

Laki dan Wanita 

Pakaian yang dilarang bagi laki-laki 

dan wanita adalah, adalah : 

 

1. Pakaian khusus untuk laki-laki atau 

wanita  

Diharamkan bagi seorang laki-laki 

memakai pakaian yang dikhususkan bagi 

wanita. Dan diharamkan pula bagi wanita 

memakai pakaian yang dikhususkan bagi 

laki-laki. Hal ini sebagaimana diriwayatkan 

dari Abu Hurairah y, ia berkata; 
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 ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي  َ يَّٚ ااَّ
ِ ُه ااَّ ْ٘ َِ َزُظ َىَؼ

ُ َو َيْيَجُط ىُْجَط  ْسأَُح حَ اىسَّ ََ اْى َٗ ْسأَِح،  ََ  اْى
ُ وِ   .َرْيِجُط ىُْجَعَخ اىسَّ

 

”Rasulullah a melaknat laki-laki yang 

memakai pakaian wanita dan wanita yang 

memakai pakaian laki-laki.
13

 

 

2. Pakaian syuhrah 

Pakaian syuhrah adalah pakaian untuk 

mencari ketenaran. Berkata Ibnul Atsir 

5; 

“Syuhrah adalah memamerkan sesuatu. 

Maksudnya ialah pakaian yang mencolok 

diantara manusia yang lain, yang warnanya 

berbeda dengan warna pakaian mereka. 

                                                 
13

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4098, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 5098. 
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Sehingga pandangan manusia tertuju 

padanya dan ia menyombongkan diri 

dihadapan mereka dengan sifat ujub dan 

takabur.”
14

 

 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

 ًَ ْ٘ ُ َي ُٔ ااَّ َسحٍة أَْىَجَع ْٖ َة ُش ْ٘ ِْ َىِجَط َث ٍَ
 ُٔ ْثَي ٍِ ًثب  ْ٘ ِخ َث ٍَ ٌَّ  اْىِقَيب ِٔ اىَّْبزَ َد ثُ ُت ِفْي َٖ  .ْى

 

“Barangsiapa memakai pakaian syuhrah,  

maka Allah akan memberinya pakaian yang 

semisal (dengan)nya. Lalu (pakaian 

tersebut) akan membakar(nya) di dalam 

Neraka.”
15

 

                                                 
14

 Shahih Fiqhis Sunnah. 
15

 HR. Ahmad, Abu Dawud : 4029, lafazh ini 

miliknya, dan Ibnu Majah : 3606. Hadits ini 

dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 6526 
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Pakaian yang digunakan untuk 

mencari ketenaran tidak hanya terbatas 

pada pakaian yang mewah saja. Namun 

juga pakaian jelek dan lusuh, dengan niat 

agar orang lain menyangka bahwa dirinya 

adalah orang yang zuhud dan wara‟. 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

“Dilarang memakai pakaian yang 

mengundang perhatian dan terkenal. Yaitu 

pakaian yang terlalu mewah atau terlalu 

jelek. Karena kaum salaf dahulu tidak 

menyukai dua macam pakaian yang 

mengundang perhatian dan ketenaran, 

yaitu; yang terlalu mewah atau (yang) 

terlalu jelek.
16

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 Al-Fatawa, 22/138. 
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3. Pakaian yang terbuat dari kulit 

binatang buas 

Misalnya pakaian yang terbuat dari 

kulit; harimau, singa, macan, srigala, dan 

yang semisalnya. Baik itu berupa pakaian 

maupun sepatu, karena ini merupakan 

bentuk kesombongan. Hal ini berdasarkan 

keumuman hadits yang diriwayatkan dari 

Mu‟awiyah y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

بزَ  ََ ًَل اىِّْقِ َٗ ا اْىُ صَّ  ْ٘  .ًَلَرْسَمُج

 

“Janganlah kalian menjadikan sutera dan 

kulit harimau sebagai pelana kalian.”
17

 

 

 

 

                                                 
17

 HR. Abu Dawud : 4129, lafazh ini miliknya dan 

Ibnu Majah : 3656. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7283. 
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4. Pakaian yang merupakan ciri khas 

pakaian orang kafir 

Diantara bentuk bara‟ (berlepas diri) 

terhadap orang kafir adalah dengan tidak 

berpakaian dengan pakaian yang menjadi 

ciri khas mereka. Hal ini berdasarkan 

keumuman hadits dari Ibnu „Umar p ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ٌْ ُٖ ْْ ٍِ  َ٘ ُٖ ًٍة َف ْ٘ َٔ ِثَق ِْ َرَشجَّ ٍَ. 

 

“Barangsiapa yang menyerupai suatu 

kaum, maka ia termasuk golongan 

mereka.”
18

 

 

Diriwayatkan pula dari „Umar bin 

Khaththab y, bahwa ia menulis surat 

kepada kaum muslimin yang tinggal di 

negeri Persia; 

                                                 
18

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4031. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 1269. 



- 20 - 

ْسِك  ِو اىشِّقِ ْٕ ِشيَّ أَ َٗ  ٌَ َْؼُّب اىزَّ َٗ  ٌْ ِئيَّبُم
 

“Berhati-hatilah kalian terhadap pemberian. 

Dan janganlah memakai pakaian orang-

orang ahli syirik.”
19

 

 

5. Pakaian yang bergambar salib 

Berdasarkan keumuman hadits yang 

diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

َُّ اىَِّْجيَّ  ٌَ  أَ َظيَّ َٗ  ِٔ ِْ َ يَّٚ ااَّ َػَيْي ٌْ َيُن  َى
ِٔ َرَصبِىْيُت ِئًلَّ  ِٔ َشْيًئب ِفْي َيْزُسُك ِفي َثْيِز

 ُٔ  ََّقَ 

 

 

 

 

                                                 
19

 HR. Muslim Juz 3 : 2069. 
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“Sesungguhnya Nabi a tidak pernah 

membiarkan sesuatu yang berisi salib di 

dalam rumahnya, kecuali beliau 

hilangkan.”
20

 

 

6. Pakaian yang bergambar makhluk 

bernyawa 

Hal ini berdasarkan keumuman dalil 

tentang larangan terhadap gambar makhluk 

bernyawa. Diantaranya adalah hadits yang 

diriwayatkan dari „Aisyah y, ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َزحٌر أَ  ْ٘ ِٔ  ُّب ََلِاَنَخ ًَل َرْدُ ُو َثْيًزب ِفْي ََ  َُّ اْى
 

“Sesungguhnya para Malaikat tidak akan 

masuk ke dalam rumah yang di dalamnya 

ada gambar (makhluk bernyawa).”
21

 

 

                                                 
20

 HR. Bukhari Juz 5 : 5608. 
21

 HR. Bukhari Juz 3 : 3052. 
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B. Pakaian yang Dilarang Untuk Laki-

Laki 

Pakaian yang dilarang untuk laki-laki, 

adalah : 

 

1. Pakaian yang isbal 

Diharamkan bagi laki-laki untuk 

memakai pakaian yang isbal. Pakaian isbal 

adalah pakaian yang diturunkan dibawah 

mata kaki. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

َشاِز َفِ ي  َِ اْاِ ٍِ  ِِ َِ اْىَنْؼَجْي ٍِ ب أَْظَ َو  ٍَ
 .اىَّْبزِ 

 

“Kain sarung yang dibawah mata kaki, 

maka berada di dalam Neraka.”
22

 

 

                                                 
22

 HR. Bukhari Juz 5 : 5480. 
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Diriwayatkan pula dari ‟Abdullah (bin 

‟Umar) p, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

 ًَ ْ٘ ِٔ َي ُ ِئَىْي ْْظُِس ااَّ ٌْ َي ُٔ ُ َيََلَء َى َث ْ٘ ِْ َ سَّ َث ٍَ
خِ  ٍَ  اْىِقَيب

 

“Siapa yang menyeret pakaiannya karena 

sombong, (maka) tidak akan dilihat oleh 

Allah pada Hari Kiamat.”
23

 

 

Isbal diharamkan meskipun tidak 

dilakukan dengan kesombongan. Karena 

sebenarnya isbal itu sendiri adalah bentuk 

kesombongan. Hal ini sebagaimana 

diisyaratkan dalam hadits yang 

diriwayatkan dari Jabir bin Salim y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
23

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5447, lafazh 

ini miliknya dan Muslim Juz 3 : 2085. 
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 ُْ بِق، َفِا ِّْصِف اىعَّ ِاْزَفْغ ِئَشاَزَك ِئَىٚ 
ِئْظَجبَه  َٗ ِئيَّبَك  َٗ  ، ِِ أََثْيَذ َفِاَىٚ اْىَنْؼَجْي
 َ َُّ ااَّ ِئ َٗ ِ يَيِخ،  ََ َِ اْى ٍِ ب  َٖ َشاِز َفِاَّّ اْاِ

ِ ْيَيخَ  ََ  ًَليُِ تُّب اْى

 

“Angkatlah kain sarungmu hingga 

pertengahan betis. Jika engkau enggan, 

maka (angkatlah) hingga kedua mata kaki. 

Dan janganlah mengulurkan pakaian 

melebihi mata kaki (isbal), kerena isbal 

adalah termasuk kesombongan. Dan Allah 

tidak menyukai kesombongan.”
24

 

 

 

 

                                                 
24

 HR. Ahmad dan Abu Dawud : 4084, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7309. 
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Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-„Asqalani 

5; 

“Hadits-hadits ini (hadits-hadits tentang 

isbal) menunjukkan bahwa melakukan isbal 

yang disertai dengan rasa sombong, 

merupakan salah satu dari dosa-dosa besar. 

Adapun jika dilakukan dengan tidak disertai 

dengan rasa sombong, maka sesuai dengan 

zhahir hadits-hadits tersebut juga 

diharamkan.”
25

 

 

2. Pakaian yang terbuat dari sutera 

murni 

Diharamkan bagi laki-laki untuk 

memakai pakaian yang terbuat dari sutera 

murni. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari Abu Musa y, 

sesungguhnya Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
25

 Fathul Bari, 10/263. 
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ِزْي  ٍَّ َّبِس أُ اْىَ ِسْيَس ِاِ َٗ َت  َٕ أُِ وَّ اىرَّ
ب َٕ ِز ْ٘ َٚ ُذُم ًَ َػي ُ ِس َٗ 

 

“Emas dan sutera dihalalkan bagi kaum 

wanita dari (kalangan) umatku, dan 

diharamkan bagi kaum laki-lakinya.”
26

 

 

Jika kain suteranya tidak lebih dari 

empat jari, maka boleh dipakai oleh laki-

laki. Ini adalah pendapat jumhur ulama‟. 

Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari ‟Umar bin Khaththab y, 

ia berkata; 

 

                                                 
26

 HR. Nasa‟i Juz 8 : 5148, lafazh ini miliknya, 

Tirmidzi Juz 4 : 1720, Abu Dawud : 4057, dan Ibnu 

Majah : 3595. Hadits Ini dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 209. 
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 ِْ ٌَ َػ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي ٚ اىَِّْجيُّب َ يَّٚ ااَّ َٖ َّ
 ْٗ ، أَ ِِ ِضَغ ِئْ َجَؼْي ْ٘ ٍَ ىُْجِط اْىَ ِسْيِس ِئًلَّ 

ْٗ أَْزَثغٍة  ، أَ  .َثََلسٍة

 

”Rasulullah a melarang memakai sutera, 

kecuali sebesar dua, tiga, atau empat jari.”
27

 

 

3. Pakaian yang berwarna merah polos 

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk 

memakai pakaian yang berwarna merah 

polos. Ini adalah pendapat madzhab 

Hanafiyah, Hanabilah, dan pendapat inilah 

yang dipilih oleh Syaikh Salim Al-Hilali 

2. Diantara dalil yang melarangnya 

adalah hadits yang diriwayatkan dari Al-

Barra‟ bin „Azib y ia berkata; 

 

                                                 
27

 Muttafaq ‟alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 5491 dan 

Muslim Juz 3 : 2069, lafazh ini miliknya. 
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 ِِ ٌَ َػ َظيَّ َٗ  ِٔ َّب اىَِّْجيُّب َ يَّٚ ااَّ َػَيْي ب َٖ َّ
سِ  َُ َيبِثِس اْىُ  ََ  اْى

 

“Nabi a melarang kami untuk 

menggunakan bantal yang berwarna merah 

(polos).”
28

 

 

Jika pada pakaian merah tersebut 

masih terdapat warna lain, maka 

diperbolehkan bagi laki-laki untuk 

memakainya. Berkata Syaikh Shalih Alu 

Bassam 5; 

“Yang paling baik adalah pendapat Ibnu 

Qayyim 5 yang menjama‟ permasalahan 

ini, bahwa yang terlarang (hanyalah) 

menggunakan pakaian yang berwarna 

merah (polos).”
29

   

                                                 
28

 HR. Bukhari Juz 5 : 5500. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

6907. 
29

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
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4. Pakaian yang berwarna kuning 

Dimakruhkan bagi laki-laki untuk 

memakai pakaian yang berwarna kuning. 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Amr bin 

„Ash y, ia berkata; 

 

 ِ ُه ااَّ ْ٘ ٌَ  َزأَٙ َزُظ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َ يَّٚ ااَّ
 ِْ ٍِ  ِٓ ِر َٕ  َُّ ِِ َفَقبَه ِئ َؼْصَ َسْي ٍُ  ِِ َثْي ْ٘ َػَييَّ َث

ب َٖ بِز َفََل َرْيَجْع  ِثَيبِة اْىُن َّ

 

“Rasulullah a pernah melihatku memakai 

dua buah pakaian yang dicelup dengan 

warna kuning. Lalu beliau bersabda, 

“Sesungguhnya ini termasuk pakaian 

orang-orang kafir. Maka janganlah engkau 

memakainya.”
30

 

 

                                                 
30

 HR. Muslim Juz 3 : 2077. 
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Diriwayatkan pula dari ‟Ali bin Abi Thalib 

y; 

 

 ٚ َٖ َّ  ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي  َ يَّٚ ااَّ
ِ َه ااَّ ْ٘ َُّ َزُظ أَ

 ٌِ ِْ َرْ ِز َػ َٗ َؼْصَ ِس  َُ اْى َٗ ِْ ىُْجِط اْىَقِعيِّقِ  َػ
عِ  ْ٘ ُم ُِ ِفي اىسُّب ِْ ِقَساَءِح اْىُقْسآ َػ َٗ ِت  َٕ  .اىرَّ

 

”Sesungguhnya Rasulullah a melarang; 

memakai pakaian yang terbuat dari sutera, 

(pakaian) yang dicelup dengan warna 

kuning, (memakai) cincin emas, dan 

membaca Al-Qur‟an ketika ruku‟.”
31

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
31

 HR. Muslim Juz 3 : 2078. 
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C. Pakaian yang Dilarang Untuk Wanita 

Pakaian yang dilarang untuk wanita, 

adalah : 

 

1. Pakaian yang tidak menutupi seluruh 

tubuh 

Para ulama‟ telah bersepakat atas 

wajibnya seorang wanita (merdeka) untuk 

menutup seluruh tubuhnya, selain wajah 

dan telapak tangan. Hal ini sebagaimana 

firman Allah q; 

 

َْبِرَل  َيب َث َٗ اِ َل  َٗ ب اىَِّْجيُّب ُقْو ِْلَْش َٖ أَيُّب
 َِ ْي ِْ ٍِ ْإ َُ َِّعبِء اْى َٗ  ِْ ٍِ  َِّ ِٖ َِ َػَيْي ْي ِّ يُْد

َِ َفََل  ُْ يُْؼَسْف َّٚ أَ َِّ َذِىَل أَْد ِٖ  َ ََلِثْيِج

ب ًَ ًزا َزِ ْي ْ٘  ُ َ ُ َُ ااَّ َمب َٗ  َِ  .يُْإَذْي
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“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-

isterimu, anak-anak perempuanmu dan 

isteri-isteri orang-orang yang beriman, 

“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya 

ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian 

itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, 

(dengan) itu mereka tidak diganggu. Dan 

Allah Maha Pengampun lagi Maha 

Penyayang.”
32

  

 

2. Pakaian perhiasan 

Pakaian perhiasan adalah pakaian 

yang dibuat dari beberapa warna, atau 

pakaian yang memiliki bordiran dari emas 

atau perak, yang dapat mencengangkan 

mata dan dapat memalingkan pandangan 

kepadanya. Allah q berfirman; 

 

ب َٖ ْْ ٍِ َس  َٖ ب َظ ٍَ َِّ ِئًلَّ  ُٖ ََْز َِ ِشْي ًَل يُْجِدْي َٗ 

 

                                                 
32

 QS. Al-Ahzab : 59. 
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“Dan janganlah mereka (para wanita) 

menampakkan perhiasannya, kecuali yang 

(biasa) nampak dari padanya.”
33

 

 

Allah q juga berfirman; 

 

 َُ َقْس َج  َٗ َِ َرَجسُّب  ْ ًَل َرَجسَّ َٗ  َِّ ِرُن ْ٘ ِفْي ثُُي
ِييَِّخ اْْلَُٗىٚ

ِٕ  اْىَجب

 

“Dan hendaklah kalian (wahai para 

wanita) tetap di rumah kalian dan 

janganlah kalian bertabarruj
34

 (seperti) 

tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang 

dahulu.”
35

 

 

 

                                                 
33

 QS. An-Nur : 31. 
34

 Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, 

keindahan, dan apa saja yang wajib untuk ditutupi, 

karena dapat mengundang syahwat laki-laki. 
35

 QS. Al-Ahzab : 33. 
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3. Pakaian yang tipis 

Pakaian yang tipis adalah pakaian 

yang mensifati apa yang ada dibaliknya. 

Sehingga seorang wanita tampak 

berpakaian, namun pada hakikatnya adalah 

telanjang. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

ًٌر  ْ٘ ب َق ََ ُٕ ٌْ أََز ِو اىَّْبِز َى ْٕ ِْ أَ ٍِ  ُِ َ ب ْْ  ِ
ب  َٖ َُ ِث ْ٘ َّبِة اْىَجَقِس َيْ ِسثُ ٌْ ِظَيبطٌر َمأَْذ ُٖ َؼ ٍَ
ْيَلَدٌر  َِ ٍُ َِّعبءٌر َمبِظَيبدٌر َػبِزَيبدٌر  َٗ اىَّْبَض 
بِاَيِخ  ََ َِْخ اْىُجْ ِذ اْى َِّ َمأَْظ ُٖ بِاَلَدٌر ُزُؤُظ ٍَ
 ُْ ِئ َٗ ب  َٖ َُ ِزْيَ  ًَل َيِجْد َٗ ََّْخ  َِّ اْىجِّق ًَل َيْدُ َي

َمَرا َٗ ِعْيَسحٍة َمَرا  ٍَ  ِْ ٍِ َ ُد  ْ٘ ب َىُي َٖ  .ِزْيَ 
 

 

 



- 35 - 

“Dua golongan dari penduduk Neraka 

yang aku belum pernah melihat keduanya. 

(Yaitu;) orang-orang yang membawa 

cambuk seperti ekor sapi, mereka 

memukulkannya kepada manusia. Dan 

wanita-wanita yang berpakaian (tetapi) 

telanjang. Mereka menggoda orang lain 

agar terpikat dengannya. (Rambut) 

kepalanya seperti punuk onta yang miring. 

Mereka tidak akan masuk Surga dan tidak 

akan mencium baunya. Padahal aroma 

Surga dapat (dicium) dari jarak sekian dan 

sekian.”
36

 

 

4. Pakaian yang ketat 

Wanita dilarang untuk memakai 

pakaian yang ketat, karena pakaian yang 

ketat akan menampakkan lekuk tubuh 

pemakainya. Diriwayatkan dari Usamah bin 

Zaid p, ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
36

 HR. Muslim Juz 3 : 2128. 
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ب ِ ََلَىًخ ِئِّّقِْي أََ بُف  َٖ ب َفْيَزْجَؼْو َرْ َز َٕ سُّب ٍُ
ب َٖ ٍِ ٌَ ِػَظب ُْ َرِصَف َ ْج  .أَ

 

“Perintahkanlah (istrimu) agar memakai 

pakaian di dalam(nya). Karena aku 

khawatir pakaian tersebut akan membentuk 

lekuk tubuhnya.”
37

  

 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah 5; 

”Sabda Rasulullah a, ”Berpakaian (tetapi) 

telanjang” (adalah) bahwa wanita tersebut 

memakai pakaian yang tidak menutup 

auratnya. Ia berpakaian tetapi pada 

hakikatnya telanjang. Sehingga wanita yang 

memakai pakaian tipis yang dapat 

menggambarkan kulitnya atau pakaian yang 

ketat yang dapat menampakkan lekuk 

tubuhnya, pinggulnya, lengannya, dan yang 

semisalnya. Pakaian wanita seharusnya 

                                                 
37

 HR. Ahmad. Hadits ini hasan dengan syahidnya. 
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adalah yang dapat menutup dirinya, tidak 

menampakkan tubuhnya maupun bentuk 

bagian-bagiannya. Pakaian tersebut harus 

tebal dan lebar.”
38

 

 

5. Pakaian yang diberi parfum 

Wanita dilarang untuk memakai 

pakaian yang diberi parfum, karena pakaian 

yang ada parfumnya akan mengundang 

syahwat laki-laki. Diriwayatkan dari Zainab 

Ats-Tsaqafiyah i, sesungguhnya Nabi a 

bersabda; 

 

 َِّ ْعِجِد َفََل َرْقَسَث ََ َِّ َ َسَ ْذ ِئَىٚ اْى أَيُّبْزُن
 ِطْيًجب

 

                                                 
38

 Majmu‟ Fatawa, 22/146. 
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“Siapa saja (diantara) kalian (kaum 

wanita) yang keluar menuju masjid, maka 

jangan sekali-kali memakai parfum.”
39

 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Musa Al-

Asy‟ari y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ًٍة  ْ٘ ْد َػَيٚ َق سَّ ََ  ِاْظَزْؼَ َسْد َف
َسأَحٍة ٍْ ب ا ََ أَيُّب

َِّيخٌر  َي َشا ِٖ ب َف َٖ ِْ ِزْيِ  ٍِ ا  ْٗ  ِىَيِجُد

 

“Wanita mana saja yang memakai parfum, 

lalu ia melewati suatu kaum agar mereka 

mencium bau harumnya, waka wanita 

tersebut adalah pezina.”
40

 

                                                 
39

 HR. Nasa‟i Juz 8 : 5131. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-

Shahihah Juz 3 : 1094. 
40

 HR. Tirmidzi Juz 5 : 2186 dan Nasa‟i Juz 8 : 

5126, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan 



- 39 - 

Catatan : 

 Doa ketika memakai pakaian adalah : 
 

َة  ْ٘ َرا اىثَّ َٕ ِّْي  ِ اىَِّرْي َمَعب ُد ِاَّ َْ اَْىَ 
ح َّ٘ ًَل ُق َٗ ْي  ِّْقِ ٍِ هٍة  ْ٘ ِْ َ ْيِس َ  ٍِ  ِٔ ْي ِْ َزَشَق َٗ 

 

“Segala puji bagi Allah yang 

memberiku pakaian ini dan 

menganugerahkannya kepadaku, 

tanpa daya dan upaya dariku.” 

 

Keutamaan membaca doa tersebut 

adalah sebagaimana sabda Rasulullah 

a; 

 

س ب َرأَ َّ ٍَ َٗ  ِٔ ِج ّْ ِْ َذ ٍِ  ًَ ب َرَقدَّ ٍَ  ُٔ  ُ ِ َس َى

                                                                        
oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

323. 
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“Maka akan diampuni baginya 

dosanya yang telah lalu dan yang 

akan datang.”
41

 

 

 Doa ketika memakai pakaian baru 
adalah : 

 

 ِٔ ْي ِْ َر ْ٘ َّْذ َمَع ُد أَ َْ ٌَّ َىَل اْىَ  ُٖ اَىيَّ
 ُٔ َغ َى ِْ ب ُ  ٍَ َ ْيِس  َٗ  ِٓ ِْ َ ْيِس ٍِ أَْظأَىَُل 
َغ  ِْ ب ُ  ٍَ َشسِّقِ  َٗ  

ِٓ ِْ َشسِّقِ
ٍِ ُذ ِثَل  ْ٘ أَُػ َٗ

 ُٔ  َى
 

“Ya Allah, segala puji bagi-Mu. 

Engkaulah yang memberiku pakaian 

ini. Aku memohon kepada-Mu 

kebaikannya dan kebaikan tujuan 

pembuatannya. Dan aku berlindung 

                                                 
41

 HR. Abu Dawud : 4023. 
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kepada-Mu dari keburukannya dan 

keburukan tujuan pembuatannya.”
42

 

 

 Doa ketika melihat seseorang 
memakai pakaian baru adalah : 

 
 

ْذ  ٍُ َٗ ْيًدا  َِ ِػْش َ  َٗ ِاْىَجْط َ ِدْيًدا 
ْيدً  ِٖ  اَش

 

“Pakailah pakaian baru, hiduplah 

(dengan) terpuji, dan meninggallah 

sebagai syahid.”
43

 

 

 

 

                                                 
42

 HR. Abu Dawud : 4020. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 

4664. 
43

 HR. Ibnu Majah : 3558, dengan sanad yang 

shahih. 
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Atau mengucapkan; 

 

ُ َرَؼبَىٚ يُْ ِيُف ااَّ َٗ  رُْجَيٚ 

 

“Semoga sampai lapuk dan semoga 

Allah q akan menggantinya.”
44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
44

 HR. Abu Dawud : 4020. 
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 Diperbolehkan bagi laki-laki untuk 
memakai pakaian sutera, ketika dalam 

kondisi darurat. Ini adalah pendapat 

Jumhur ulama‟. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Dari Anas y; 

 

 ٌَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َُّ اىَِّْجيَّ َ يَّٚ ااَّ أَ
 ، فٍة ْ٘ ِِ َػ ِِ ْث ََ  ْ َص ِىَؼْجِد اىسَّ َز َّ
ْيِص اْىَ ِسْيِس، ِفْي  َِ َثْيِس ِفْي َق اىصُّب َٗ

ب ََ ِٖ َّْذ ِث ِْ َ نَّخٍة َمب ٍِ  ،  .َظَ سٍة

”Bahwa Nabi a memberi keringanan 

kepada ‟Abdurrahman bin ‟Auf dan 

Az-Zubair p untuk memakai pakaian 

sutera dalam suatu bepergian, karena 

penyakit gatal yang menimpa 

keduanya.”
45

  

                                                 
45

 HR. Bukhari Juz 5 : 5501 dan Muslim Juz 3 : 

2076, lafazh ini miliknya. 



- 44 - 

 Laki-laki juga dilarang duduk diatas 
sutera. Ini adalah pendapat Jumhur 

ulama‟. Berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan Hudzaifah y, ia 

berkata; 

 

 ُْ ٌَ أَ َظيَّ َٗ  ِٔ ُ َػَيْي َّب اىَِّْجيُّب َ يَّٚ ااَّ ب َٖ َّ
ِخ  اْىِ  َّ َٗ ِت  َٕ َِّيِخ اىرَّ َّْشَسَة ِفْي آ
ِْ ىُْجِط اْىَ ِسْيِس  َػ َٗ ب  َٖ َّْأُمَو ِفْي  ُْ أَ َٗ

 ِٔ َّْجِيَط َػَيْي  ُْ أَ َٗ ْيَجبِج  اىدِّقِ َٗ. 

 

“Rasulullah a melarang kami untuk; 

minum (dengan) wadah yang terbuat 

dari emas dan perak, makan dengan 

(wadah tersebut), memakai pakaian 

dari sutera tipis dan tebal, serta duduk 

di atasnya.”
46

 

                                                 
46

 HR. Bukhari Juz 5 : 5499. 
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 Wanita diperbolehkan isbal dalam 
berpakaian. Hal ini merupakan 

kesepakatan para ulama‟.  Ummu 

Salamah  i pernah bertanya kepada 

Rasulullah a, ketika beliau berbicara 

tentang kain sarung. Ia berkata; 

 

ِ َقبَه رُْسِ ْي  َه ااَّ ْ٘ ْسأَُح َيب َزُظ ََ َفبْى
َنِشُف  ْْ َخ ِئًذا َي ََ ًُّب َظَي ِشْجًسا َقبَىْذ أُ
 ِٔ ب َقبَه َفِرَزاًػب ًَل َرِصْيُد َػَيْي َٖ ْْ  .َػ

 

“Bagaimana dengan wanita, wahai 

Rasulullah?” Rasulullah a menjawab, 

“Panjangkanlah sejengkal.” Ummu 

Salamah i berkata, “Jika demikian, 

tubuhnya ada yang terbuka?” Beliau 

bersabda, “Maka (panjangkanlah) 

satu hasta, tidak lebih dari itu.”
47

 

                                                 
47

 HR. Abu Dawud : 4117. 
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Tujuan memanjangkan pakaian bagi 

wanita ialah untuk menutup telapak 

kakinya. Sehingga jika pakaian wanita 

tidak menutupi telapak kakinya, 

namun ia memakai kaos kaki atau 

yang sejenisnya (yang dapat menutup 

telapak kakinya), maka 

diperbolehkan. Berkata Syaikh 

Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 

5; 

“Menutup telapak kaki wanita adalah 

sesuatu yang dianjurkan bahkan 

diwajibkan oleh agama. Demikian 

menurut pendapat mayoritas ulama‟. 

Hal itu dapat dilakukan dengan 

memakai pakaian yang panjang atau 

memakai semacam kaos kaki, boot, 

dan yang semisalnya.”
48

 

 

 

 

                                                 
48

 Fatawa Syaikh Ibnu „Utsaimin, 2/838. 



- 47 - 

 Seorang wanita tidak diperbolehkan 
memakai celana panjang. Karena ini 

akan menampakkan lekuk tubuhnya 

dan ini akan menyerupai laki-laki. 

Seorang wanita diperbolehkan 

memakai celana panjang jika ia 

memakaianya dibawah pakaian luar. 

Berkata Syaikh Muhamad bin Shalih 

Al-‟Utsaimin 5; 

”Diantara pakaian yang dikategorikan 

sebagai pakaian yang tidak 

diperbolehkan bagi seorang wanita 

muslimah adalah celana panjang. 

Karena pakaian itu menampakkan 

bentuk kaki wanita pemakaianya. 

Juga menampakkan lekuk perutnya, 

pinggangnya, pinggulnya, dan bagian 
tubuh lainnya. ... (Dan) karena celana 

panjang merupakan pakaian khas laki-

laki.”
49

 

 

                                                 
49

 Ad-Da‟wah, 1/1476. 
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 Hukum memakai cadar bagi wanita 
adalah mustahab (dianjurkan). Ini 

adalah pendapat yang dipilih oleh 

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-

Albani 5. Diriwayatkan dari 

„Abdullah bin „Umar p, bahwa Nabi 

a bersabda tentang wanita yang 

ihram; 

 

ًلَ  َٗ ُخ  ٍَ ْ ِس َُ ْسأَُح اْى ََ َزِقُت اْى ْْ ًلَ َر
 ِِ بَشْي َرْيَجُط اْىُق َّ

 

“Wanita yang sedang ihram tidak 

boleh memakai cadar dan tidak boleh 

memakai sarung tangan.”
50

 

 

Hadits diatas mengisyaratkan bahwa 

wanita yang tidak berihram 

disyari‟atkan untuk bercadar. 

                                                 
50

 HR. Bukhari Juz 2 : 1741. 
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Berkata Syaikh Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani 5; 

”Menurut kami tidak ada seorang 

sahabatpun yang mewajibkan para 

wanita menutup wajahnya. Dan bagi 

kami, memakai cadar adalah lebih 

utama dan lebih mulia bagi para 

wanita, (namun) tidak sampai pada 

(tingkat) wajib.”
51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 Majmu‟ah Fatawa Madinatul Munawwarah. 
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 Apabila seseorang diberi parfum, 
maka tidak boleh ditolak. 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٓ ٌُر َفََل َيُسدَّ ِٔ َزْيَ ب ِْ ُػِسَض َػَيْي ٍَ
ْي ِ  ِو ِطْيِت اىسِّقِ ََ  ْ ََ ُٔ َ ِ ْيُف اْى  .َفِاَّّ

 

“Barangsiapa yang ditawari parfum, 

maka janganlah ia menolaknya, 

karena ia ringan dibawa (dan) harum 

baunya.”
52

  

 

Shalawat dan salam semoga 

tercurahkan kepada Nabi kami Muhammad, 

kepada keluarganya, dan para sahabatnya. 

 
***** 

                                                 
52

 HR. Muslim Juz 4 : 2253, lafazh ini miliknya dan 

Nasa‟i Juz 8 : 5259. 



- 51 - 

MARAJI’ 
 

 

1. Al-Fatawa Asy-Syar’iyyah fi Masa-ilil 

‘Ashriyyah min Fatawa Ulama’il 

Biladil Haram, Khalid Al-Juraisi. 

2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Ismai‟l Al-Bukhari. 

3. Al-Jami’ush Shahih Sunanut 

Tirmidzi, Muhammad bin Isa bin Surah 

As-Sulami At-Tirmidzi. 

4. Al-Qawaidul Fiqhiyyah, Ahmad Sabiq 

bin „Abdul Lathif Abu Yusuf. 

5. As-Silsilah Ash-Shahihah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

6. Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, 

Ahmad bin ‟Ali bin Hajar Al-„Asqalani. 

7. Fiqhus Sunnah lin Nisa’i wa ma 

Yajibu an Ta’rifahu Kullu Muslimatin 

minal Ahkam, Abu Malik Kamal bin 

As-Sayyid Salim. 
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8. Irwa’ul Ghalil fi Takhriji Ahadits 

Manaris Sabil, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

9. Jilbab Al-Mar’atul Muslimah fil Kitabi 

was Sunnah, Muhammad Nashiruddin 

Al-Albani. 

10. Kitabul Adab, Fuad „Abdul Aziz Asy-

Syalhub. 

11. Majmu’ah Fatawa Madinatul 

Munawwarah, Muhammad 

Nashiruddin Al-Albani. 

12. Mushannaf Ibnu Abi Syaibah, 

„Abdullah bin Muhammad bin Abi 

Syaibah. 

13. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

14. Shahih Fiqhis Sunnah wa Adillatuhu 

wa Taudhih Madzahib Al-A’immah, 

Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim. 

15. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

16. Shahihul Jami’ish Shaghir, 

Muhammad Nashiruddin Al-Albani. 
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17. Sittuna Qishshatan Rawahan Nabi a 

wash Shahabah, Muhammad bin 

Hamid „Abdul Wahab. 

18. Sunan Abi Dawud, Abu Dawud 

Sulaiman bin Al-Asy‟ats bin Amru Al-

Azdi As-Sijistani. 

19. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu‟aib 

An-Nasa‟i. 

20. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

Yazid bin „Abdillah Ibnu Majah Al-

Qazwini. 

21. Taisirul ‘Allam Syarhu Umdatil 

Ahkam, „Abdullah bin „Abdurrahman 

Ibnu Shalih Alu Bassam. 

22. Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir 

Kalamil Mannan, „Abdurrahman bin 

Nashir As-Sa‟di. 

23. Tanbihat ‘ala Ahkami Takhtashshu bil 

Mu’minat, Shalih bin Fauzan bin 

„Abdullah Al-Fauzan. 

24. Umdatul Ahkam min Kalami Kharil 

Anam, ‟Abdul Ghani Al-Maqdisi. 

 


