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Hukum Memakai Emas yang Melingkar 

Syaikh Abdul Aziz bin Baz  ditanya: 

Apakah hukumnya memakai emas yang melingkar? 

Jawaban: Wanita boleh memakai emas yang melingkar 

atau tidak, berdasarkan umumnya firman Allah Shubhanahu wa 

ta’ala: 

وَ  ﴿:اعاالقالامهللا
َ
ْ  َمن أ ااا﴾ ١ ُمبِ�ٖ  َ�ۡ�ُ  َصامِ ٱۡ�ِ  ِ�  َوُهوَ  َيةِلۡ ٱۡ�ِ  ِ�  يََُّشُؤا

 اا]١٨:املزخرف[
Dan apakah patut (menjadi anak Allah) orang yang dibesarkan 
dalam keadaan berperhiasan sedang dia tidak dapat memberi 
alasan yang terang dalam pertengkaran. (QS. az-Zukhruf:18) 

Di mana Allah Shubhanahu wa ta’ala menyebutkan 

bahwa perhiasan adalah sifat wanita, dan ia berlaku umum 

pada emas dan yang lainnya. Dan berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan an-Nasa`i dengan 

sanad yang jayyid, dari Amirul Mukminin Ali bin Abu Thalib 

radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam 

mengambil sutra lalu menjadikannya di tangan kanannya dan 

mengambil emas dan menjadikannya di tangan kirinya 

kemudian bersabda: 
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انسلل امهللاص�امهللاعليه ارسول اقال ا: ِتا« ّي
َ
ام اَكَوِوِر ذ َذ ا ملع رذ امذ َِ

ابنذ ِ »اانِذي
 ]محوانمبوادمندمخرجها[

ا
“Sesungguhnya ini haram  terhadap laki-laki dari umatku.” Ibnu 

Majah menambah dalam riwayatnya: ‘Dan halal bagi 

wanitanya.” 

Dan berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh 

Ahmad, an-Nasa`i, at-Tirmidzi dan ia menshahihkannya, dan 

diriwayatkan oleh Abu Daud, al-Hakim dan ia 

menshahihkannya, dan diriwayatkan oleh ath-Thabrani dan 

dishahihkan oleh Ibnu Hazm, dari Abu Musa al-Asy’ari 

radhiyallahu ‘anhu, bahwa Nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi 

wasallam bersabda: 

ِتا«ا:اقالارسولامهللاص�امهللاعليهانسلل ّي
َ
ام َِ ِّ يذاِ ا ِ

ِ
ذِررَِرالِِ

ِ
َ انذمَ بذ ِمَلامهي

َ
م

ا اَكَوِورِبذ ذ َذ ا ملع رذ  ]امحوانمسسسائمخرجها[ا»اانذمذ
“Dihalalkan emas dan sutra bagi wanita dari umatku 

dan diharamkan terhadap laki-lakinya.” P0F

1 

 

ا

                                                           
1 Fatawa Mar`ah 2/87 dikumpulkan oleh al-Musnid. 


