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KESALAHAN-KESALAHAN SAAT MENYEMBELIH 

DAN MENCUKUR (MENGGUNDUL) RAMBUT 

 

112. Tidak mau menyembelih hewan yang diwajibkan, tetapi 

menggantinya dengan uang untuk disedekahkan 

dengan anggapan bahwa daging sembelihan itu banyak 

berserakan di atas tanah, tidak bisa dimanfaatkan 

kecuali sedikit saja.1 

113. Sebagian orang menyembelih untuk haji tamattu' di 

Mekah, sebelum hari Nahr. 

114. Memulai menggundul dari sebelah kiri kepala.2 

115. Hanya menggunduli seperempat bagian kepala saja.3 

                                                           
1  Ini termasuk bid'ah paling jelek, karena mengandung unsur 

pembatalan terhadap nash syariat dari Kitabulloh dan Sunnah Rosul 

dengan akal, padahal yang bertanggung jawab terhadap 

pemanfaatan daging tersebut adalah penyembelih sendiri. Mereka 

tidak melaksanakan penyembelihan dengan cara-cara dan petunjuk 

yang disyariatkan oleh Alloh Yang Mahabijaksana sebagaimana 

disebutkan dalam komentar no. 92. 

2  Sunnahnya memulai dari sebelah kanan kepala seperti disebutkan 

dalam komentar no. 90. 

3  Padahal yang wajib adalah menggunduli seluruh kepala, 

sebagaimana dalam firman Alloh, "Menggunduli kepala mereka atau 

mencukurnya...", juga berdasarkan sabda Nabi ملسو هيلع هللا ىلص, "Semoga Alloh 



 

116. Ghozali mengucapkan dalam al-Ihya', "Sunnahnya 

adalah menghadap kiblat saat mencukur rambut." 

117. Saat berdoa mengucapkan, "Al-Hamdu lillahi 'ala ma 

hadana wa an'ama 'alaina, allohumma hadzihi nashiyati 

biyadika fataqobbal minni wa 'ghfirli dzunubi, 

allohumma 'ktub li bikulli sya'rotin hasanatan, wa 'mhu 

biha  'anni sayyi'atan, wa 'rfa' li biha darojatan, 

allohumma 'ghfirli wa li 'l-muhalliqin wa 'l-

muqoshshirin, ya wasi'a 'l-maghfiroti, amin."4 ("Segala 

puji bagi Alloh yang telah memberi petunjuk kepada 

kami, memberikan karunia kepada kami. Ya Alloh, 

                                                                                                                                                      
memberikan rahmat-Nya kepada orang-orang yang menggunduli 

kepalanya...." Cara mencukur seperti di atas jelas bertentangan 

dengan larangan Nabi untuk mencukur rambut dengan qaza 

(mencukur sebagian dan membiarkan sebagian lain), demikian juga 

sabda beliau, "Cukurlah seluruhnya atau biarkan tanpa dicukur 

seluruhnya." Oleh sebab itu, Ibnul Humam menandaskan, 

"Konsekuensi dalil tersebut adalah diwajibkannya mencukur secara 

keseluruhan sebagaimana pendapat Imam Malik dan itulah yang 

lebih tepat dalam pelaksanaannya.". 

4  Hal itu dianjurkan dalam Fathu 'l-Qodir, namun tidak disebutkan satu 

dalil pun. Setahu penulis, hal itu memang tidak ada dasarnya dalam 

ajaran sunnah. Selain itu, penulis khawatir ucapan, "Ya Alloh, 

tuliskanlah kebajikan untuk setiap helai rambut...," termasuk 

berlebih-lebihan dalam doa yang dilarang dalam Islam. Bagian 

awalnya mungkin mencontek hadits tentang kurban, "...pada setiap 

helai bulunya terdapat kebajikan bagi penyembelihnya." Padahal itu 

adalah hadits palsu sebagaimana penulis jelaskan dalam Al-Ahaditsu 

'dh-Dho'ifah, lafal Udhhiyyah setelah nomor 1000. 



 

inilah ubun-ubun kepalaku, terimalah dari kami dengan 

tangan-Mu sendiri, lalu ampunilah dosa-dosaku. Ya 

Alloh, tuliskanlah bagiku kebaikan dengan setiap helai 

rambutku, dan hapuskanlah dengannya satu 

keburukan, tingkatkan dengannya satu tangga 

kebajikan. Ya Alloh, ampunilah diriku, orang-orang 

yang menggunduli kepalanya dan mencukur 

rambutnya, wahai Dzat Yang Mahaluas Ampunannya, 

amin.") 

118. Melakukan thowaf di seputar masjid tempat 

pelemparan jumroh. Lihat Majmu'atu 'r-Rosail Al-Kubro 

II: 380-381. 

119. Dianjurkannya sholat 'Id di Mina pada hari Nahr (hari 

penyembelihan). lihat Al-Qowaidu 'n-Nuroniyyah h. 

101.5 

120- Tidak mau melakukan sa'i setelah thowaf ifadhoh 

dalam haji tamattu'.6 

                                                           
5  Ini merupakan kelalaian terhadap ajaran Sunnah. Nabi ملسو هيلع هللا ىلص dan para 

Khulafaur Rosyidin tidak pernah sholat di Mina pada hari Id sama 

sekali. Lihat Majmu'ah Ibnu Taimiyyah II: 385, di situ Ibnu 

Taimiyyah menegaskan, "Di Mina tidak ada sholat khusus. Melempar 

jumroh 'Aqobah itu sendiri bagi kaum haji sama nilainya dengan 

sholat Id bagi mereka yang di luar haji.". 

6  Karena diriwayatkan secara sah bahwa adanya sa'i tersebut 

sebagaimana telah dijelaskan dalam komentar nomor 94. 



 

 

BERMACAM-MACAM KESALAHAN, TERMASUK 

KESALAHAN-KESALAHAN DALAM THOWAF WADA' 

 

121. Mengadakan perayaan dengan kain penutup Ka'bah. 

Lihat Tafsiru 'l-Mannar I: 468. 

122. Juga dengan menggunakan kain penutup maqom 

Ibrohim.7 

123. Mengikatkan sehelai kain di maqom dan mimbar untuk 

memohon dipenuhinya kebutuhan mereka.8 

124. Menulis nama masing-masing di dinding Kakbah, 

bahkan menyarankan orang lain untuk melakukan hal 

yang sama. Lihat As-Sunan wa 'l-Mubtada'at 113. 

125. Berjalan di hadapan orang yang sedang sholat di 

Masjidilharom.9 

                                                           
7  Bajuri menandaskan dalam Hasyiyah-nya I: 41, "Diharamkan 

melakukan upacara peringatan dengan membawa 'oleh-oleh haji', 

kain penutup maqom Ibrohim, dan sejenisnya.". 

8  Kebiasaan ini semakin meningkat tajam akhir-akhir ini melebihi 

sebelumnya sehingga menunjukkan bahwa negara tauhid sendiri 

mulai melalaikan pemberantasan segala hal yang bertentangan 

dengan persatuan umat yang menjadi dasar kekuatan mereka. 

Demikian juga dengan para syaikh dan jamaah amar ma'ruf nahi 

munkar, kecuali sedikit yang dikehendaki oleh Alloh. 



 

126. Memanggil orang yang sudah haji dengan sebutan 

"Haji". Talbisu Iblis oleh Ibnul Jauzi h. 154, Nuru 'l-

Bayan fi Bida'i Akhiri 'z-Zaman h. 82. 

127. Keluar dari Mekah untuk melakukan umroh sunnah. 

Lihat Al-Ikhtiyarotu 'l-'Ilmiyyah 70. 

128. Keluar dari Masjidilharom setelah thowaf Wada' dengan 

cara berjalan mundur.174' Lihat Majmuatu 'r-Rosail Al-

Kubra II: 288, Al-Ikhtiyarotu 'l-'Ilmiyyah h. 70, dan Al-

Madkhol IV: 238. 

129. Mencat rumah para jamaah haji dengan cat putih 

(kapur) serta mengukirnya dengan gambar-gambar 

(relief), serta menuliskan nama dan tanggal lahir haji 

yang bersangkutan. Lihat As-Sunan wa 'l-Mubtada'at h. 

113. 

                                                                                                                                                      
9  Demikianlah, meskipun sebagian kalangan ahli ilmu berpendapat 

demikian. Tidak diragukan bahwa perbuatan itu bertentangan dengan 

ajaran sunnah, karena hadits-hadits yang diriwayatkan sehubungan 

dengan larangan lewat di hadapan orang yang sedang sholat serta 

perintah agar orang yang sholat tersebut mendorong orang yang 

lewat di hadapannya bersifat umum, meliputi setiap orang sholat di 

masjid mana pun. Dalil yang mereka gunakan untuk memberikan 

dispensasi terhadap kota Mekah tidak bisa dijadikan hujjah, yakni 

hadits Al-Muththolib bin Abi Wada'ah bahwa ia pernah melihat Nabi 

 ,sholat, sementara antara dirinya dengan Ka'bah ada sutrohnya ملسو هيلع هللا ىلص

sedangkan orang-orang berlalu-lalang dihadapannya. Riwayat itu 

tidak secara tegas menunjukkan bahwa orang-orang berlalu-lalang 

antara beliau dengan sutroh atau letak sujudnya. Di samping itu, 

riwayat tersebut juga lemah sebagaimana penulis jelaskan dalam As-

Silsilah nomor 932. 


