
 

1 

 



 

2 

Daftar Isi 

Daftar Isi ................................................................................................. 2 

Bab 1 : Mencabut Dan Mengerik Alis ....................................................... 4 

A. Dalil Yang Melarang ................................................................................... 4 

A. Pendapat Para Ulama ................................................................................ 5 

1. Haram ....................................................................................................................... 5 

2. Boleh ......................................................................................................................... 6 

3. Makruh ...................................................................................................................... 8 

Bab 2 : Merenggangkan Gigi .................................................................... 9 

A. Dalil Keharaman ........................................................................................................ 9 

1. Dalil Keharaman Yang Sifatnya Umum ...................................................................... 9 

2. Dalil Keharaman Yang Sifatnya Khusus ................................................................... 10 

B. Pengertian Merenggangkan Gigi ............................................................................. 10 

1. Terjemahan Harfiyah............................................................................................... 11 

2. Gigi Rasulullah SAW Mufallaj Dan Tidak Buruk ....................................................... 14 

3. Dua Kemungkinan ................................................................................................... 15 



 

3 

C. Kenapa Taflij Diharamkan ........................................................................ 16 

1. Penipuan dan Pengelabuhan .................................................................................. 17 

2. Merasa Tidak Puas Dengan Yang Normal ................................................................ 22 

 



 

4 

 Bab 1 : Mencabut Dan Mengerik Alis  

Menghilangkan bulu alis maksudnya adalah mencabut bulu alis atau 
mencukur bulu alis atau mengerik bulu alis, dan bisa saja dilakukan sendiri 
baik itu sebagian maupun seluruhnya, dengan alat ataupun dengan tanpa 
alat.  

Dalam beberapa adat pernikahan yang ada di Indonesia, kita mungkin 
pernah atau bahkan sering menjumpai pengantin wanita mencukur habis 
alisnya karena harus menyesuaikan dengan riasan pengantin di wajahnya.  

Tidak hanya itu, mencukur alis sampai habis pun sering kali dilakukan 
oleh banyak wanita yang bekerja di luar rumah untuk mempercantik diri, 
dengan alasan penampilan adalah penunjang keberhasilan karir mereka. 

A. Dalil Yang Melarang  
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 ُّ َصةَ  لََعَن النَِّبي ِّ َصَة َواملُتَنَمي  النَّامي

“Nabi SAW melaknat wanita yang menghilangkan bulu alis dan yang 
meminta dihilangkan bulu alisnya.” (HR. Abu Dawud) 

Kodrat seorang wanita adalah ingin selalu tampil cantik, namun tampil 
cantiknya seorang wanita haruslah dalam koridor syariat. Dimana kecantikan 
seorang wanita adalah hak suaminya, dan hanya boleh dilihat oleh orang-
orang yang menjadi mahramnya. Dan seorang wanita mukminah adalah 
wanita yang selalu menjaga kehormatan dirinya dan menjaga hak-hak 
suaminya. 

A. Pendapat Para Ulama 

1. Haram 

Syeikh Ibn Jibrin ditanya tentang hukum mencukur bulu alis yang 



 

6 

memanjang sampai samping hidung. Beliau menjawab :  

زالته تدخل يف المنص، وقد لعن النِب   الأصل أأنه ال جيوز، دلخوهل يف شعر احلاجب، ولأن ا 

واملتمنصات  النامصاتملسو هيلع هللا ىلص   

Pada dasarnya, mencukur bulu alis itu dilarang. Dan menghilangkannya 
termasuk tindakan ‘an-namsh’. Dan Nabi saw 1telah melaknat orang yang 
mencukur alis dan minta alinya untuk dicukur. 

2. Boleh 

Sebagian ulama mengatakan bahwa seorang wanita boleh melakukan 
tindakan-tindakan yang asalnya haram, bila ada hajat. Seperti untuk 
pengobatan, atau menutup aib. Dan bila alisnya dirasa aneh, tidak wajar, 

 
1 Ibn Jibrin (w.1430 H.), Fatawa Syeikh Ibn Jibrin 13/101 
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maka boleh melakukan revisi pada alisnya. 

Ibnu Hajar Al-Asqalani men-syarh (menjelaskan) tentang hadits yang 
isinya larangan-larangan berhias, berikut fatwa beliau : 

. َ ليلُْحْسني َ َمْقُصوَرٌة عىَل َمن تَْفَعل َذِلي َّام ِهي ن هي احلُْرَمَة لَيَْسْت ُمْطلَقًَة، وا  نَّ َهذي  ُُثَّ ا 

نِّي ونَْ  اَلجٍ أأْو َعْيٍب يفي السِّي لَْيهي ليعي ا لَوي اْحتييَج ا  : ليلُْحْسني ليلتَّْعلييل، أأمِّ ي هي فاََل  لأينَّ الالََّم يفي قَْوهلي وي

. بَأَْس   بيهي

“Sesungguhnya keharaman ini (tato, mencabut alis, memangkur gigi, 
mengubah ciptaan Allah) sifatnya tidak mutlak. Itu semua terlarang bagi 
yang hanya bertujuan untuk kecantikan semata. Sebab huruf ‘lam’ dalam 
kata ‘lilhusni’ itu menjadikan ‘kecantikan’ sebagai illat keharamannya. 
Adapun bila hal kitu dilakukan karena ada hajat seperti untuk tujuan 
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pengobatan, atau memperbaiki aib pada gigi atau semacamnya, maka 
tidak mengapa dilakukan.”1 

3. Makruh 

Hukumnya makruh apabila alisnya panjang. Namun menurut sebagian 
pengkikut imam Ahmad hukumnya boleh secara mutlak bahkan imam 
Ahmad pernah melakukannya.2 

 
1 Ibnu Hajar al-Asqalani, Fathul Bari Syarh Shahih Bukhari 10/372, Riasah Idarah al-Buhuts, 

Riyadh 
2 Mausu’ah Fiqhiyah quwaitiyah juz 15 hal. 69 2. Al Majmu’ ala Syarhil muhadzab juz 1 hal. 290  
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Bab 2 : Merenggangkan Gigi 

A. Dalil Keharaman 

Dalil haramnya 'merenggangkan gigi' diawali dengan adanya ayat yang 
melarang melakukan perubahan pada ciptaan-Nya. 

1. Dalil Keharaman Yang Sifatnya Umum 

ُمْ  ُنهَْخل َقْللاَّْْوأَلُمَرَّنه  فَ َليُ َغِيّر
Dan akan aku (setan) suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-
benar mereka mengubahnya. (QS. An-Nisa: 119). 

Banyak ulama yang memandang bahwa tindakan 'merenggangkan gigi' 
dianggap sebagai upaya haram karena mengubah ciptaan Allah yang 
terlarang. Dan larangannya tertuang pada ayat di atas. 
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2. Dalil Keharaman Yang Sifatnya Khusus 

Kemudian diteruskan dengan dalil yang lebih khusus tentang haramnya 
'merenggangkan' gigi, yaitu hadits yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari. 

ّنْْ لّل ُحس  َوال ُمتَ َفلّرَجاّتْ َوال ُمتَ َنمّرَصاّتْ َوالنهاّمَصاّتْ تَ و ِّشَاّتْ َوال ُمس  ال َواِّشَاّتْ ُْ اَّلله َلَعَنْ
َاّتَْخل َقْاَّللهّْ  ال ُمَغِيّر

Allah telah melaknat orang-orang yang membuat tato dan orang yang 
minta dibuatkan tato, orang-orang yang mencabut bulu mata, orang-
orang yang minta dicabut bulu matanya, dan orang-orang yang 
merenggangkan gigi demi kecantikan yang merubah ciptaan Allah." (HR. 
Muslim) 

B. Pengertian Merenggangkan Gigi 
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Istilah 'merenggangkan gigi' sebenarnya sekedar terjemahan dari istilah 
aslinya dalam bahasa Arab. Memang selama ini dalam banyak terjemahan 

dari Bahasa Arab ke Bahasa Indonesia, kata al-mutafallijat (ِالُْمتََفلِّيَجات) yang 

kata dasarnya taflij (تفليج) sering diartikan : merenggangkan gigi. 

Namun rasanya masih ada yang agak janggal dan aneh kalau 
diterjemahkan menjadi 'renggangnya gigi'. Sehinga perlu pendalaman lagi 
biar kita tidak keliru dalam memberikan pemahaman. 

1. Terjemahan Harfiyah 

Kalau kita rujuk pada kamus-kamus Arab, memang secara bahasa, kata 
taflijul asnan ( األسنان  تفليج ) memang bermakna demikian: 

َأَكاَنّْخل َقًةْأَم ْبَّتَكلُّفْ  َناّنَْسَواءٌْ َْاأل س   الت هف رّيُقَْبْي 
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Melakukan tafriq (pemisahan) antara gigi, baik terjadinya secara khilqah 
(alami) ataupun dengan takalluf (direkayasa). 

Terjemahan harfiyah dari kata tafriq di atas memang 'merenggangkan'. 
Yang jadi masalah, seringkali terjemahan secara harfiyah itu kurang bisa 
secara tepat menjelaskan maksud yang sesungguhnya.  

Mari kita uji bersama, apa benar taflij itu bermakna merenggangkan 
seperti yang kita bayangkan? Apa yang terbayang di benak kita semua kalau 
membaca istilah 'merenggangkan gigi' sebagai terjemahan harfiyahnya? 

Yang terbayang sepintas adalah orang yang melakukan usaha tertentu 
agar susunan giginya menjadi renggang-renggang antara gigi yang satu 
dengan gigi yang lainnya. Kurang lebih begitulah yang sekilas terbayang di 
benak kita. 

Lantas apa hasilnya kalau ada orang melakukannya, apakah 
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penampilannya akan jadi lebih baik atau lebih buruk? Tentu kita sepakat 
mengatakan gigi yang renggang dan jarang-jarang itu justru jelek, buruk dan 
tidak disukai orang. Ini akan kita rasakan kalau kita membaca terjemahan 
secara harfiyah dengan istilah 'gigi renggang' dalam rasa Bahasa Indonesia. 

Yang jadi pertanyaan adalah, kalau memang merenggangkan gigi itu 
justru malah jadi buruk, lantas kenapa ada hadits yang melarangnya? 

Padahal biasanya hadits-hadits tentang merenggangkan gigi ini termasuk 
dalam bab larangan-larangan dalam berhias atau mengubah ciptaan Allah. 
Biasanya, larangan itu terkait dengan orang yang tidak puas dengan 
penampilannya yang dianggapnya kurang sempurna, lalu dia mengubah 
ciptaan Allah itu, kemudian ada larangan. 

Lalu kenapa ada larangan untuk memperburuk penampilan gigi? Untuk 
apa ada larangan membuat gigi berantakan dan jarang-jarang atau renggang 
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satu dengan yang lain? 

2. Gigi Rasulullah SAW Mufallaj Dan Tidak Buruk 

Kalau kita teliti lebih dalam, sebenarnya bentuk taflij pada gigi justru 
termasuk sesuatu yang indah dipandang mata dan merupakan salah satu 
faktor pemanis penampilan seseorang. 

Sebut saja yang mudah misalnya diri Rasulullah SAW sendiri. Ternyata 
penampilan gigi Rasulullah SAW bersifat mufallaj (مفلّج). Dan penampilan gigi 
mufallaj itu merupakan ciri keindahan yang diakui oleh semua orang. 

Dalam sebuah hadits disebutkan : 

ْ ْثَ َناََيهَُْْكاَنَْرُسولْاَّللّه ّ َْبْي  َْكالنُّوّرََْي رُُجّْمن  َْْوّإَذاَْتَكلهَمْرُّئَي ّ  أَف  َلَجْالثهّني هَتْي 
Ciri fisik Rasulullah SAW itu punya gigi yang aflaj, sehingga bila beliau SAW 
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bercakap-cakap nampak ada cahaya di balik giginya (HR. Ad-Darimi) 

3. Dua Kemungkinan 

a. Kemungkinan Pertama  
Bisa saja telah terjadi perubahan sudut pandang di masa Nabi SAW 

dengan masa sekarang. Boleh jadi penampilan gigi yang renggang dan 
jarang-jarang di masa Nabi SAW dianggap sebagai penampilan yang baik, 
menarik, dan cantik. 

Dan sekarang di masa kita hidup sudah terjadi perubahan drastis 180 
derajat. Hari ini dalam pandangan kita, orang yang giginya renggang itu 
justru kelihatan kurang baik, tidak menarik dan jauh dari cantik. 

b. Kemungkinan Kedua  
Kemungkinan kedua semata-mata adalah kekurang-tepatan dalam 

penerjemahan yang bersifat harfiyah dan tidak ada kaitannya dengan 
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perubahan standarisasi nilai kecantikan. 

Yang jelas di masa Nabi SAW, istilah taflij itu adalah upaya untuk 
mempercantik penampilan pada gigi. Dan bukan sebaliknya untuk 
memperburuk penampilan. 

Sehingga kemungkinannya adalah bahwa terjemahan harfiyah 
'merenggangkan' agaknya kurang tepat untuk digunakan. Tetapi kita pun 
kesulitan untuk mendapatkan terjemahan yang lebih mendekati makna 
aslinya. Dan boleh jadi memang tidak ada padanan katanya. 

Maka satu-satunya alternatif adalah dengan cara tidak diterjemahkan, 
tetapi sebutlah istilah taflij atau mufallaj itu apa adanya dan seperti aslinya 
dalam Bahasa Arab. 

C. Kenapa Taflij Diharamkan 
Para ulama menyebutkan bahwa larangan mengubah ciptaan Allah SWT 
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itu tidak berlaku mutlak, apa-apa yang diubah tidak lantas otomatis jadi 
haram hukumnya. 

Namun larangan itu biasanya diiringi dengan 'illat yang lainnya yang 
menguatkan, seperti penipuan dan pengelabuhan, atau memang karena 
merasa tidak cukup atas apa yang Allah SWT berikan dengan normal. 

1. Penipuan dan Pengelabuhan 

Pengubahan ciptaan Allah yang termasuk diharamkan apabila 
terkandung di dalamnya unsur penipuan, pengelabuhan atau pembohongan 
publik. 

Dalam hal diharamkannya kita merenggangkan gigi ini, 'illat 
keharamannya telah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam Syarah 
Shahih Muslim : 
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َِّجات نَان ُمَفلي د  اَلس ْ نَاهنَا بَْي  َما بيأَْن تَْْبُ َّنَايَ  َأس ْ يَّات الث ََبعي َ الَْعُجوز َوتَْفَعل َوالرُّ َوَمْن  َذِلي

ْظهَاًرا يفي  قَاَربهْتَا
ِ
نِّ ا ِّ غَري َوُحْسن السي نَان ليلصيِّ هي الُْفْرَجة  اْلَس ْ َنَّ َهذي يَفة لي َّطي نَان بَْي  الل  اْلَس ْ

غَار تَُكون    ليلَْبنَاتي الصيِّ

Mufallajah pada gigi dilakukan biasanya oleh wanita yang sudah tua atau 
mendekati usia lanjut, demi agar memperlihatkan penampilannya yang 
terkesan muda dan kebagusan giginya. Sebab biasanya hal ini memang 
milik wanita yang masih muda belia.  

َذا
ِ
َزْت الَْمْرَأة فَا َا ََعَ ّنِّ ْت س ي دَها َكُْبَ يَفة فَتَْْبُ رَي لَطي دي ليتَصي ْْبَ لْمي نَة َبي رَية َكْوهنَا َوتُوهي  الَْمْنَظر َحس َ  َصغي

Apabila seorang wanita sudah lanjut usia, maka dia tabrid giginya itu 
dengan alat agar bisa punya penampilan yang disangka orang sebagai 
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gagis yang masih muda. 

َ  َوالَْمْفُعول الَْفاعيَل  عىََل  َحَرام الْفيْعل َوَهَذا يث  ابي هي اْلََحادي ري ليهَذي َُّه تَْغيي َن َُّه   تََعاَل  ليَخلْقي اَللَّ  َولي َن َولي

ير َُّه تَْدلييس  تَْزوي َن  َولي

Dan perbuatan ini haram baik bagi yang pelaku atau objeknya dengan 
hadits-hadits tersebut. Alasannya, karena hal itu merupakan pengubahan 
atas ciptaan Allah, juga karena merupakan tazwir (penipuan) dan tadlis 
(pengelabuhan).  

Pengecualian  

Namun apabila dalam hal itu tidak ada unsur penipuan atau 
pengelabuhan, maka boleh jadi 'illat keharamannya sudah tidak berlaku.  
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a. Perbaikan Dari Cacat 
Misalnya dalam kasus seseorang lahir dengan keadaan gigi yang 

berantakan, sehingga membuatnya tertekan dalam pergaulan. Bahkan juga 
berpengaruh dalam pencernaan makanan.  

Maka dalam hal ini pembenahan gigi yang berantakan itu tidak termasuk 
kategori mengubah ciptaan Allah yang hukumnya haram. 

Demikian juga dengan orang yang lahir dengan susunan gigi yang 
berantakan, tentu akan sangat minder dalam pergaulan. Selain itu juga akan 
berpengaruh dalam proses pencernaan, karena proses pengunyahan 
makanan menjadi tidak sempurna. 

Maka kalau ada upaya untuk membentuk ulang susunan gigi yang 
berantakan, tentu tidak termasuk upaya mengubah ciptaan Allah SWT. 
Tetapi lebih kepada upaya untuk menormalkan yang cacat dan 
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mengembalikan fungsi-fungsi yang seharusnya berfungsi dengan benar. 

b. Tidak Menipu dan Atas Izin Suami 
Contohnya adalah dalam kasus haramnya menyambung rambut. Hal itu 

terlarang karena ada unsur penipuan dan pengelabuhan.  

ًئْاَزَجَرْالنهِبُّْْْ َْتّصَلْال َمر أَُةّْبَرأ ّسَهاَْشي    َأن 
Nabi SAW melarang seorang perempuan untuk menyambung rambut 
kepalanya dengan sesuatu apapun” (HR. Muslim) 

Namun dalam kasus seorang wanita yang mendapatkan izin dari 
suaminya untuk menyambung rambut, maka 'illat keharamannya sudah 
tidak ada lagi, sehingga hukumnya menjadi boleh. Dalam hal ini ada fatwa 
penjelasan dari Ibnuda mukminin Aisyah radhiyallahuanha : 
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ْفَ َتّصَلْبّّهَْشع َرَهاْْ ًئاّْمَنُْصو ف  ََْت ُخَذَْشي   َر أَّةْالزهع َراءَْأن 
ََْيُْسب َحاَنْللّاَْوَماََْب سْاّبمل قَاَلت 

َاَْلَعَنَْرُسوُلْللّاْْ َبّتَهاَْحىتهّْإَذاّْهَيْْْْتَ َزيهَنْبّّهّْعن َدَْزو ّجَهاّْإَّنه َر أََةْالشهابهَةْتَ ب ّغىْيّفَْشي  
امل

َهاْاّبلّقاَلَدةَّْأسَْ َْوَصَلت    نهت 
Subhanallah, tidaklah mengapa bagi seorang perempuan yang jarang-
jarang rambutnya untuk memanfaatkan bulu domba untuk digunakan 
sebagai penyambung rambutnya sehingga dia bisa berdandan di hadapan 
suaminya. Yang dilaknat Rasulullah SAW hanyalah seorang perempuan 
yang rambutnya sudah dipenuhi uban dan usianya juga sudah lanjut lalu 
dia sambung rambutnya dengan lilitan (untuk menutupi ubannya). 

2. Merasa Tidak Puas Dengan Yang Normal 

Selain karena motivasi penipuan dan pengelabuhan, haramnya 
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mengubah ciptaan Allah juga terjadi manakala diiringi dengan motivasi 
merasa tidak puas atas pemberian Allah SWT yang sebenarnya sudah normal 
dan bukan merupakan aib. 


