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HUKUM SHOLAT ORANG PUNYA TATO

ِﺏِﺱْﻡِ اﻠﻞَّﻩِ اﻠﺮَّﺡْﻡَﻥِ اﻠﺮَّﺡِﻳﻢ

 وﻌﻠﻰ آﻠﻪ وﺼﺤﺒﻪ وﻤﻦ اﺘﺒﻊ ﻫداﻪ وﺒﻌﺪ، واﻠﺼﻠاﺔ واﻠﺴﻠاﻢ ﻋﻠﻰ رﺴوﻞ اﻠﻠﻪ،اﻠﺤﻤﺪ ﻟﻠﻪ

Barakallahu fikum, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan bagi antum sekalian.
Berikut adalah pembahasan tentang sholatnya orang yang bertato yang merupakan pertanyaan
yang ada di forum grup wa Fawaid al-Muwaththo.

TANYA:
Assalamualaikum,ust zaki mau tanya kalau badannya tatoan itu buat sholat hukumnya gimana
?

JAWAB:
Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh, barakallahu fikum. Menggunakan tato
hukumya haram, dan terdapat larangan khusus dari Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam.

Dari Abu Juhaifah radhiyallahu ‘anhu, beliau mengatakan:

َ»ﻝَﻉَﻥَ اﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻠﻪُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ اﻠﻮَاﺶِﻡَﺓ
،ِ ﻭَﻥَﻩَﻯ ﻉَﻥْ ﺙَﻡَﻥِ اﻠﻚَﻝْﺏ،ُ ﻭَآﻚِﻝَ اﻠﺮِّﺏَﺍ ﻭَﻡُوﻚِﻝَﻩ،َﻭَاﻠﻢُﺱْﺕَﻭْﺵِﻡَﺓ
«َ ﻭَﻝَﻉَﻥَ اﻠﻢُﺹَﻭِّﺭِﻳﻦ،ِّﻭَﻙَﺱْﺏِ اﻠﺐَﻍِﻱ
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“Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat orang yang mentato dan yang minta diberi tato, dan
orang yang memakan riba dan yang memberikan riba, dan (beliau) melarang dari uang hasil
jual anjing, uang hasil pelacuran, serta melaknat orang yang melukis (lukisan makhluk hidup –
manusia maupun binatang)” SHOHIH (HR. Al-Bukhari no. 5347.)

Begitu juga hadits yang mulia lainnya:

 ﺭَﺃَﻱْﺕُ ﺃَﺏِﻱ اﺶْﺕَﺭَﻯ ﻉَﺏْﺩًﺍ:َ ﻕَاﻞ،َﻉَﻥْ ﻉَﻭْﻥِ ﺏْﻥِ ﺃَﺏِﻱ ﺝُﺡَﻱْﻑَﺓ
ِ » ﻥَﻩَﻯ اﻠﻦَّﺏِﻱُّ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻠﻪُ ﻉَﻝَﻱْﻩ:َ ﻑَﺱَﺃَﻝْﺕُﻩُ ﻑَﻕَاﻞ،ﺡَﺝَّاﻢًﺍ
ِ ﻭَﻥَﻩَﻯ ﻉَﻥِ اﻠﻮَاﺶِﻡَﺓ،ِﻭَﺱَﻝَّﻡَ ﻉَﻥْ ﺙَﻡَﻥِ اﻠﻚَﻝْﺏِ ﻭَﺙَﻡَﻥِ اﻠﺪَّﻡ
«َ ﻭَﻝَﻉَﻥَ اﻠﻢُﺹَﻭِّﺭ،ِ ﻭَآﻚِﻝِ اﻠﺮِّﺏَﺍ ﻭَﻡُوﻚِﻝِﻩ،ِﻭَاﻠﻢَﻭْﺵُوﻢَﺓ

“Dari ‘Aun bin Abi Juhaifah, dia berkata, Aku pernah membeli seorang budak yang sering
membekam, lalu aku bertanya kepadanya, dan beliau menjawab, “Nabi Shallalllahu’alaihi
wasallam melarang dari uang hasil penjualan anjing, bayaran upah tukang bekam, dan
melarang dari tukang tato dan yang minta ditato, dan (beliau melarang juga) memakan harta
riba dan yang memberikan harta riba, dan (beliau) melaknat orang yang melukis (lukisan
makhluk hidup).” SHOHIH (HR. Al-Bukhari no. 2086.)

Begitu juga hadits yang mulia lainnya:

َ ﺃَﻥَّ ﺭَﺱُوﻞَ اﻠﻠﻪِ ﺹَﻝَّﻯ اﻠﻠﻪُ ﻉَﻝَﻱْﻩِ ﻭَﺱَﻝَّﻡَ »ﻝَﻉَﻥ،َﻉَﻥِ اﺐْﻥِ ﻉُﻡَﺭ
«َ ﻭَاﻞْﻭَاﺶِﻡَﺓَ ﻭَاﻞْﻡُﺱْﺕَﻭْﺵِﻡَﺓ،َاﻞْﻭَاﺺِﻝَﺓَ ﻭَاﻞْﻡُﺱْﺕَﻭْﺹِﻝَﺓ

"Dari Abdullah bin Umar, bahwasannya Rasulullah Shallallahu’alaihi wasallam melaknat orang
yang menyambung rambut atau yang meminta untuk disambung rambutnya, dan (juga
melaknat) orang yang mentato dan yang meminta untuk ditato." SHOHIH (HR. Muslim no.
2124 (119), At-Tirmidzi no. 1759, Ibnu Majah no. 1987)

Fatwa Ulama:
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Syaikh Bin Baz rahimahullah (wafat th. 1420 H) mengatakan:

 »أﻨﻪ ﻟﻌﻦ اﻠواﺼﻠﺔ:-  ﺻﻠﻰ اﻠﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ وﺴﻠﻢ- اﻠوﺸﻢ ﻓﻲ اﻠﺠﺴﻢ ﺣراﻤ؛ ﻟﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ اﻠﻨﺒﻲ
 أﻮ ﻋﻤﻞ، وإذﺎ ﻓﻌﻠﻪ اﻠﻤﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﺣاﻞ ﺟﻬﻠﻪ ﺑاﻠﺘﺤرﻴﻢ، «  واﻠواﺸﻤﺔ واﻠﻤﺴﺘوﺸﻤﺔ،واﻠﻤﺴﺘوﺼﻠﺔ
 ﻟﻜﻦ إذﺎ ﻛاﻦ ﻓﻲ إزاﻠﺘﻪ، ﻓإﻨﻪ ﻳﻠزﻤﻪ إزاﻠﺘﻪ ﺑﻌﺪ ﻋﻠﻤﻪ ﺑاﻠﺘﺤرﻴﻢ،ﺑﻪ اﻠوﺸﻢ ﻓﻲ ﺣاﻞ ﺻﻐرﻪ
. وﻠﺎ ﻳﻀرﻪ ﺑﻘاؤﻪ ﻓﻲ ﺟﺴﻤﻪ،ﻣﺸﻘﺔ أﻮ ﻣﻀرﺔ ﻓإﻨﻪ ﻳﻜﻔﻴﻪ اﻠﺘوﺒﺔ واﻠاﺴﺘﻐﻔاﺮ

Tato di tubuh hukumnya haram, sebagaimana hadits yang shohih dari Nabi Shallallahu’alaihi
wasallam, bahwasanya beliau Shallallahu’alaihi wasallam melaknat orang yang menyambung
rambut dan yang minta disambung rambutnya, serta yang mentato dan yang minta ditato (lihat
hadits diatas). Jika seorang muslim melakukannya dalam keadaan tidak tahu akan
keharamannya atau melakukan tato ketika usia kanak-kanak maka dia harus
menghilangkannya ketika dia mengetahui keharamannya. Namun jika dalam hal proses
penghilangannya ada yang memberatkan atau dapat menyebabkan kemudhoratan (
membahayakan dirinya) maka cukup baginya bertaubat (dengan sungguh-sungguh) dan
beristighfar mohon Ampunan kepada Allah, dan tidak memudhorotinya tato yang masih melekat
di tubuhnya. (Lihat Majmu Fatawa Syaikh Bin Baz rahimahullah 10/44)

Oleh karena itu, kewajiban orang yang memiliki tato di tubuhnya:
1. Dia harus bertaubat kepada Allah, memohon ampunan dan menyesali perbuatannya.
2. Kemudian berusaha menghilangkan tato yang menempel di badannya, selama tidak
memberatkan dirinya. Namun jika upaya menghilangkan tato ini membahayakan dirinya atau
terlalu memberatkan dirinya maka cukup bertaubat dengan penuh penyesalan dan inSya Allah
shalatnya sah.

Allah Azza wa Jalla berfirman:

ٍﻭَﻡَﺍ ﺝَﻉَﻝَ ﻉَﻝَﻱْﻙُﻡْ ﻑِﻱ اﻠﺪِّﻳﻦِ ﻡِﻥْ ﺡَﺭَﺝ

“Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..." (QS. al-Hajj
:78)
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FAWAID - KANDUNGAN HIKMAH YANG BISA DIPETIK:
- Hukum tato atau al-Wasyam dalam islam adalah haram.
- Wajib bagi yang mempunyai tato untuk berusaha semaksimal mungkin untuk
menghilangkan tato dalam tubuhnya, namun jikalau menyebabkan bahaya dan mengancam
keselamatannya maka diperbolehkan untuk tidak menghapusnya setelah dia berusaha
semaksimal mungkin.
- Wajib bagi orang yang bertato untuk tobat nasuha dan memperbanyak istighfar serta
mengiringi kejelekan amalannya dengan berbagai amal sholih.
- Sholat orang yang bertato hukumnya sah, namun dia harus tetap berusaha untuk
menghilangkannya semampunya.
- Indahnya agama Islam yaitu tidak kaku dan tidak saklek tapi fleksibel menurut aturan
al-Quran dan As-Sunnah yang shohih sebagaimana dijelaskan oleh generasi salafus sholih.

، َ ﺃَﺵْﻩَﺩُ ﺃَﻥْ ﻝَﺍ ﺇِﻝَﻩَ ﺇِﻝَّﺍ ﺃَﻥْﺕ،َﺱُﺏْﺡَاﻦَﻙَ اﻠﻞَّﻩُﻡَّ ﻭَﺏِﺡَﻡْﺩِﻙ
َﺃَﺱْﺕَﻍْﻑِﺭُﻙَ ﻭَﺃَﺕُوﺐُ ﺇِﻝَﻱْﻙ

Wallaahu a'lam bishshawwaab.

Zaki Abu Kayyisa,

Dubai UAE - Siang menderap Pencakar Langit lantai 15, Dubai, Senin, 17 Syawal 1437 H/19
September 2016.
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