
Hukum Sholat Memakai Celana Pantolan 

(mengambil faedah dari “Fiqih Nawaazil fil Ibadaat karya DR. Kholid bin Ali) 

 

Celana pantolan adalah salah satu jenis celana yang sekarang 

kebanyakan dipakai kaum Muslimin di Indonesia, seperti celana yang biasa 

dipakai oleh karyawan yang bekerja di sektor formal dan tidak sedikit juga 

dipakai pada kehidupan sehari-hari. Celana pantolan tidak terdapat pada 

zaman dahulu, sehingga kaum Muslimin generasi pertama tidak pernah 

sholat memakai celana Pantolan. 

Imam Al Albani rohimahulloh mengatakan: “Sesungguhnya celana 

pantolan mengandung dua musibah. Yang pertama, hal ini menyerupai 

orang-orang kafir dan yang kedua membentuk aurat. Syeikh DR. Kholid bin 

Ali menanggapi, adapun poin yang pertama ditinjau bahwa memakai 

pantolan menyerupai orang-orang kafir, maka sekarang celana pantolan 

dipakai oleh sebagian kaum muslimin di negeri-negeri mereka sehingga hal 

ini bukan lagi kekhususan orang-orang kafir. Para salaf dahulu membenci 

memakai pakaian “barnus”, namun ketika Imam Malik ditanya tentang 

memakai pakaian “barnus”, beliau menjawab, ‘tidak mengapa’. Maka orang-

orang pun berkata, ini pakaian orang Nasroni. Imam Malik pun menanggapi 

‘(sekarang) ia dipakai disini’. Sehingga hal ini menunjukkan sesuatu jika 

telah menyebar di kalangan kaum muslimin maka hal itu bukan lagi 

kekhususan orang-orang kafir dan tidak mengapa menggunakannya selama 

tidak mengandung larangan dalam syari’at. Hal ini mirip dengan perkara-

perkara dunia lainnya. 

Adapun tanggapan terhadap poin yang kedua, bahwa celana pantolan 

membentuk aurat maka sebagian fuqoha berpendapat sholat memakai 

pakaian yang sempit itu boleh dan tidak mengapa. Dalil bahwa pakaian yang 

sempit boleh digunakan dalam sholat adalah hadits Jabir �  
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“Jika pakaian itu longgar maka selimutkanlah, dan jika sempit maka 

sarungkanlah”. (Mutttafaqun ‘Alaih) 

Imam Bukhori rohimahulloh meriwayatkan hadits ini dengan memberi judul 

“Bab Sholat dengan Pakaian Sempit”. 

Berdasarkan hal ini, kami berpendapat bahwa orang yang sholat 

menggunakan pantolan diperbolehkan, namun pantolan yang sempit  

hukumnya mendekati makruh. Dan juga kami menyarankan kepada orang –



orang yang memang diharuskan memakai pantolan seperti karyawan baik 

pegawai negeri maupun swasta untuk berusaha menggunakan celana 

pantolan yang longgar, yang tidak membentuk auratnya. 

 

 

  
 


