
Hukum Memotong Kuku, Rambut, dan Kulit Pada 1-10 Dzulhijjah 

 

Ada Khilafiyah apakah tanggal 1-10 Dzulhijjah, larangan memotong rambut, kuku, 

dan kulit itu untuk orang yang mau berkurban atau hewan kurbannya? Ini masalah 

beda penafsiran dhomir. 

Pendapat Imam Mazhab 

Mubah Makruh Tanzih Haram 

Imam Hanafi (80 H) 
Imam Malik (93 H) 

Imam Syafi’ie (150 H) Imam Hanbali (164 H) 

 

Imam Malik yang lahir tahun 93 Hijriyah dgn 900 guru dari golongan tabi’in dan tabi’it 

tabi’in banyak mengandalkan amalan Ahli Madinah yg merupakan anak dan cucu 

dari sahabat Nabi. Imam Ahmad bin Hanbal yg lahir tahun 164 H, lebih 

mengandalkan hadits. 

Hadits 

Mubah HARAM 

Hadist Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw 
mengirimkan qurban dari Madinah dan 
beliau tidak menjauhi apa yang harus 
dijauhi seorang yang berhaji sehingga 
disembelih. [h.r. Bukhari Muslim] 

“Siapa saja yang ingin berqurban dan 
apabila telah memasuki awal Dzulhijah 
(1 Dzulhijah), maka janganlah ia 
memotong rambut dan kukunya sampai 
ia berqurban.” [Bukhari] 
Hadist Ummu Salamah r.a.: "Ketika 
kalian melihat hilal Dzul Hijjah, dan kalian 
ingin ber-qurban, maka hendaknya 



menjaga diri dari rambut dan kukunya” - 
sebagian riwayat mengatakan dan 
KULITNYA [Muslim] 

 

Pendapat Ustad Ismail bin Abdulghoni: “Kalo potong kuku dan rambut msh bisa 

diterima, tp kalo potong kulit nya?! Apa mungkin ada org yg potong kulitnya sendiri? 

Itu kalo dhomir pada lafaz sya'rihi dan dhomir pada lafaz basyarihi antum 

kembalikan kpd mudhohhi.  

Harusnya dhomir2 dikembalikan kepada Udhiyah. Huruf Ta' pd lafaz udhiyah bukan 

Ta' muannas, tapi Ta' masdaryah. (Al masdar la yuannas wala yudzakkar) sebagai 

perbandingan lihat hadist lain.” 

Kata “La ya’khudzu” (Janganlah dia mengambil) dan Jilidahu (KULITNYA) 

mengisyaratkan keharaman itu untuk hewan kurban agar jangan diambil kulitnya. 

Apa iya ada orang yang memotong kulitnya sehingga harus dilarang? Kalimat: 

ُحبِ   َُُهحََبذَ    :dari ه 

 
ini menyatakan “ya” itu dhomir orang yg berkurban (pelaku) dan “hu” adalah dhomir 

hewan kurban (penderita) yg diperkuat dgn kata  ُِحب  Analogi .(hewan sembelihan) ه 

dhomir “hu” di sini yg berarti hewan kurban bisa diterapkan pada hadits lain. 

Maksudnya untuk kesempurnaan hewan kurban shg kuku, dan kulitnya utuh. 

Larangan potong kuku selama 10 hari ini akan bertabrakan dgn Sunnah memotong 

kuku setiap hari Jum’at: 

Dari Annas bin Malik: “Telah ditetukan waktu kepada kami memotong kumis, 

kuku, mencabut bulu ketiak dan mencukur bulu ari-ari agar kami tidak 

membiarkannya lebih dari 40 malam”. Menurut Imam Syafi’e  sunnah 

memotong kuku sebelum mengerjakan sholat ju’mat sebagaimana disunahkan 

untuk mandi, bersiwak, memakai wewangian, berpakaian rapi sebelum pergi 

ke masjid untuk sholat jum’at. (hadis riwayat muslim). 

Berkata Abu Hurairah ra: “Nabi Muhammad SAW memotong kuku dan 

menggunting misai pada hari Jum’at sebelum baginda keluar untuk 

bersembahyang”. (Riwayat al-Bazzar dan al-Tabrani). 

"Perkara fitrah ada lima: Berkhitan, mencukur bulu kemaluan, menggunting 

kumis, menggunting kuku dan mencabut bulu ketiak" (HR Bukhari dan Muslim) 

Agus Nizami 


