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ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲ ﻨﺤﻤﺩﻩ ﻭ ﻨﺴﺘﻐﻔﺭﻩ ﻭ ﻨﻌﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭ ﺴﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﻬﺩ ﻩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻤﻀل ﻝﻪ ﻭ ﻤﻥ ﻴﻀﻠل
ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻝﻪ ﻭ ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻝﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻝﻪ ﻭ ﺃﺸﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﻋﺒﺩﻩ ﻭ ﺭﺴﻭﻝﻪ
Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Alloh, kami memuji, meminta ampunan
kepadaNya, berlindung kepadaNya dari kejelekan jiwa-jiwa dan amal-amal kami.
Barangsiapa ditunjuki Alloh maka tidak ada yang menyesatkannya dan barangsiapa
disesatkanNya maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak
ada sesembahan yang berhak di sembah selain Alloh tidak ada sekutu bagiNya dan aku
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulNya.
{102 : ﻥ }ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ
 ﻭﻠﻤﻤﺴ ﻭﺃَﻨﺘﹸﻡ ﻻ
ﻥ ِﺇ ﱠ
 ﻭﹸﺘﻻ ﹶﺘﻤ
ﻭ ﹶ ﻪ ﺘ ﻕ ﹸﺘﻘﹶﺎ
ﺤﱠ
 ﷲ
َ ﻤﻨﹸﻭﺍ ﺍﱠﺘﻘﹸﻭﺍ ﺍ ﺍﻥ ﺀ
 ﻴﻬﹶﺎ ﺍﱠﻝﺫﺎَﺃﻴﻴ
“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Alloh dengan sebenar-benar takwa dan
janganlah kamu mati kecuali kalian beragama Islam”. (Ali Imron :102)
ِي+ ا0
َ ا ا,ُ)- ًء وَا3َ4$ِ  ًا َو5ِ6 َآ8
ً َ ِ ْ َُ ِر
 َ َ َو
َ ْ ِ َْ َزو
َ َ
َ ! َ ٍة َو
ِ " وَا
ٍ #ْ $َ ْ%& 'ُ()َ َ
َ ِي+ا َر ُ( ُ' ا,ُ)-س ا
ُ َ ا/.ََأ/
{1: ء4ً }ا5ِ> ُ('ْ َر5ْ َ9
َ ن
َ َ آ0
َ نا
 <رْ!َ َم ِإ
َ ْن ِ ِ= َوا
َ ,ُ َء3َ4-َ
“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada rab kalian yang telah mencipta kamu
dari satu jiwa dan mencipta darinya istrinya dan memperkembangbiakkan dari
keduanya lelaki dan wanita yang banyak dan bertakwalah kepada Alloh yang dengan
namaNya kamu saling meminta dan menyayangi. Sesungguhnya Alloh Maha
Mengetahui dan Mengawasi kamu”. (anNisa :1)
َ َزG ْ )َ Gَ =ُ َ,ُB َو َر0
َ  اHِ I
ِ /ُ %َ  َ ُ('ْ َو,ُ$ ْ َ ُ('ْ ُذ#ِ Dْ /َ ََ ُ('ْ َو9
ْ ْ َ ُ('ْ َأEِF
ْ /ُ {70}  ًا/ِ B
َ 8
ً ْ,>َ ا,ُ,ُ> َو0
َ ا ا,ُ)-ا ا,َُ  ءَا%
َ /ِ+َ ا/.ََأ/
{71-70: <ً }ا5ِJ9
َ ْزًا,Gَ
“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Alloh dan ucapkanlah ucapan yang
benar. Niscaya Alloh akan meluruskan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosamu
dan barangsiapa yang mentaati Alloh dan rasulNya maka sungguh ia mendapatkan
keburntungan yang besar”.(alAhzab : 70-71)
ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﻬﺩﻱ ﻫﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺸﺭ ﺍﻷ ﻤﻭﺭ ﻤﺤﺩﺜﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻜل ﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﺩﻋﺔ ﻭ ﻜل ﺒﺩﻋﺔ ﻀﻼﻝﺔ ﻭ
ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺭ
“Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk
adalah petunjuk Muhammad Rasulullah ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ, sejelek-jelek perkara adalah
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perkara yang baru dalam agama, tiap perkara yang baru itu adalah bid’ah dan setiap
bid’ah adalah sesat serta setiap yang sesat di neraka”.1
Amma ba’du :
Sesungguhnya seorang muslimah memiliki cara hidup yang berbeda dengan cara hidup
orang-rang kafir. Karena ia bergerak dalam kehidupannya di bumi ini di bawah
naungan hakikat yang ia kenal yaitu memiliki tugas syariat. Hakikat inilah yang
mendorongnya mengenal hukum-hukum Alloh Ta’ala, kemudian berdiri di sisinya dan
tidak melanggarnya karena melanggar hukum-hukum Alloh Ta’ala adalah kedhaliman
yang ia tidak akan mampu menanggung beratnya siksaan atas kedhalimannya. Alloh
Ta’ala berfirman : ن
َ ,ُِJ ُه ُ' اN
َ Oِ 8
َ ْوPُGَ 0
ِ ! ُو َد ا
ُ  Rَ Sَ /َ %َ  ُوهَ َوSَ Rْ -َ T
َ Gَ 0
ِ ! ُو ُد ا
ُ N
َ ْ -ِ
“Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa yang
melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang yang dhalim”.2
Dari sinilah Alloh Ta’ala menjadikan kehidupannya berbeda dengan kehidupan orangorang kafir sebagaimana kematiannya berbeda dengan kematian mereka. Alloh Ta’ala
berfirman :  َء3َB ْ'ُ -ُ ََ َ ُه'ْ َو5
ْ   ًءYَ,B
َ ت
ِ َِFا ا,ُِ 9
َ ا َو,َُ  ءَا%
َ /ِ+ََ ُ'ْ آRَ U
ْ $ ت أَن
ِ َW5&4
 ا ا,ُ!َ Sَ 
ْ ا%
َ /ِ+ اX
َ 4
ِ!
َ َْأم
ن
َ ,ُ(ُ 
ْ /َ َ
“Apakah orang-orang yang melakukan kekafiran itu menyangka bahwa Kami akan
menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang
saleh, yaitu sama antara kehidupan dan kematian mereka? Amat buruklah sangkaan
mereka terhadap Kami dan keadilan Kami”.3
Risalah yang diberkahi ini selaras dengan makna yang terkandung dalam ayat tersebut.
Penulis memperhatikan masalah pakaian yang seharusnya dikenakan muslimah di
hadapan mahramnya dan bagian badan mana yang diperbolehkan ia perlihatkan. Pada
kondisi musuh-musuh Islam mampu menyeret dan menjerumuskan muslimah pada
kehidupan jahiliah dengan seruan kebebesan wanita. Pada kenyataannya mereka
menginginkan wanita lepas dari agama, ikatan (aqidah) dan jati dirinya sebagai
muslimah. Dan mereka telah berhasil sampai pada batasan tertentu. Terbukti banyak
wanita muslim berjalan di jalan tanpa memakai pakaian syar’i, duduk-duduk di pinggirpinggir jalan memamerkan aurat dan badannya kepada setiap lelaki yang
memandangnya bahkan berlomba dengan wanita lain dalam menampakkan aurat.
Seolah menjadi kue manis yang murah harganya yang dilemparkan di tanah yang
dikerumuni oleh lalat-lalat kotor yang dihindari oleh jiwa-jiwa yang bersih dan selamat
dari nafsu syahwat. Terdapat perbedaan yang mencolok antara kue manis yang murah
dan antara jenis makanan kebanggaan yang mahal yang dibungkus dalam kemasan
yang tebal atau tetutup terjaga dari kotoran-kotoran dan sentuhan-sentuahan. Yang
kedua ini aman dari jilatan lalat-lalat. Pada saat banyak muslimah melepaskan pakaian
syar’inya baik di hadapan seorang muslim dan kafir, orang baik dan orang jahat, risalah
1

Kalimat di atas (dari sebaik-baik perkataan sampai ayat terahir) disebut khotbah hajat yang Rasulullah 0 اqr
'B = و59 mulai pada tiap-tiap khotbahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya 1/293-392, Abu
Dawud no. 2118, Tirmidzi no. 1105, Ibnu Majah no. 1892, sebagiannya diriwayatkan oleh Muslim dalam
Shahihnya no. 868. AlAlbani telah menulis satu risalah dalam masalah ini dan disebutkan dalam Shahih Abu
Dawud no. 860, Shahih Ibnu Majah no. 1535 dan AlMisykah no. 2149- penerj
2
AlBaqarah :229
3
Terjemah sesuai tafsir (Ibnu Katsir-penerj )
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yang bersih ini terbit membahas secara ilmiah sejauh mana ukuran perhiasan
muslimah yang diperbolehkan untuk diperlihatkan di hadapan mahramnya. Benar kata
Rasulullah  ﺼﻠىﺎﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ:
ﻻ ﺘﺯﺍل ﻁﺎﺌﻔﺔ ﻤﻥ ﺃﻤﺘﻲ ﻅﺎﻫﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺤﻕ ﻻ ﻴﻀﺭﻫﻡ ﻤﻥ ﺨﺫﻝﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻴﺄﺘﻲ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﻫﻡ ﻜﺫﻝﻙ
”Senantiasa akan tetap ada satu kelompok dari umatku membela dan menampakkan
kebenaran tidak ada yang memudharatkan orang yang menghinakan mereka sampai
Alloh Ta’ala mendatangkan urusanNya (kiamat)4 dan mereka dalam keadaan seperti
itu”.5
Syari’at yang suci datang memerintahkan muslimah hususnya untuk menjaga aurat
yang lahir dan batin. Aurat batin ditutup dengan ketakwaan dan aurat lahir ditutup
dengan pakaian. Alloh Ta’ala berfirman :
ٌ 5ْ 
َ N
َ َِى َذ,)ْ S س ا
ُ ًَِ َو/ِ ُ('ْ َور-ِ ْءَا,B
َ َارِي,/ُ ًBَِ ْ'(ُ 5ْ َ9
َ َْ َ $َ ءَا َد َم َ> ْ أqَِ َ/
“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menciptakan kepadamu pakaian untuk
menutupi `auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan (sebagai pelengkap). Dan
pakaian takwa itulah yang paling baik”.6 Dan Rasulullah 'B= و59 0ىr bersabda : #!ا
N/ (   وN زو% 8 إN-ر,9 “Peliharalah7 auratmu kecuali dari istrimu atau budak
yang kamu miliki”.8 Jika anda mengetahui akan hal ini, sesungguhnya intisari risalah ini
akan terlihat dari sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : رة,9 ” ا أةWanita itu
aurat”.9 Bersamaan dengan perintah menjaga aurat, ada pertanyaan yang melintas di
benak tiap orang yang beriman kepada Allah dan hari ahir “Seberapa ukuran aurat
yang wanita muslimah boleh memperlihatkan aurat di hadapan mahramnya?” Penulis
telah menjawab pertanyaan ini – semoga Allah memberikan balasan yang baik baginya.
Pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat bagus. Penulis menukil dari satu titik
ke titik, dari satu dalil ke dalil hingga ia mencapai pada hukum Allah pada masalah ini
dengan berdiri kokoh di atas dalil-dalil syariat yang shahih (benar). Ia mengumpulkan
apa-apa yang terpisah dalam kitab-kitab dan pembahasan-pembahasan yang berlainan
4

Maksudnya sampai bertiupnya angin yang lebih lembut daripada sutera dan lebih wangi daripada misk yang
mematikan tiap orang beriman yang menghirupnya walaupun keimanannya sebesar atom dalam hatinya. Maka
setelah itu thaifah manshurah tidak ada lagi, tidak ada orang yang menyembah Alloh Ta’ala sebaliknya semua
menyekutukanNya dalam ibadah, tauhid hancur dan saat itulah langit dan bumi hancur. Sebagaimana kata
Alloh Ta’ala :Kalau di langit-langit dan bumi ada sesembahan yang lain yang disembah selai Alloh Ta’ala
maka rusaklah keduanya”. (Ibnu Hajar, Fathul Bari – Penerj)
5
HR.Muslim. 1920 dari Tsauban radhiallahu 'anhu.
6
AlA’raf :26
7
Yakni tutuplah semua auratmu. (‘Aunul Ma’bud, 7/149-penerj )
8
HR.Abu Dawud (4017), Tirmidzi (2769), ia berkata :”Hadist hasan”. Dari Bahz bin Hakim, dari ayahnya,
Hakim bin Muawiyah dari kakek nya, Muawiyah bin Haidah alQusyary radhiallahu 'anhum. Hadits ini
menunjukkan bolehnya bagi suami istri melihat aurat pasangannya masing-masing. Syaukani mengatakan
:Tidak boleh melihat yang dikecualikan yaitu lelaki melihat aurat lelaki dan wanita melihat aurat wanita.
(‘Aunul Ma’bud, 7/148-penerj )
9
HR. Tirmidzi (1173) dari Ibni Mas’ud radhiallahu 'anhu, AlAlbani mengatakan hadits ini shahih dalam Irwaul
Ghalil. Wanita adalah aurat karena jika ia terlihat maka ia malu sebagaimana jika auratnya terlihat maka ia
malu. Aurat adalah kemaluan atau apa yang seseorang merasa malu bila terlihat. (Tuhfatul Ahwadzi, 1/1189penerj )
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tempatnya, mempersembahkan satu karya yang belum pernah ditulis oleh seorang pun
melalui pemilihan dalil yang amat teliti di mana ia tidak merujuk pada suatu pendapat
pun kecuali aku temukan – dengan karunia Alloh Ta’ala – dalilnya. Maka aku memohon
kepada Alloh Ta’ala agar Ia menempatkan pahala risalah ini pada lembaran amal
kebaikannya pada hari kiamat, memberi manfaat bagi penulis, pengantar dan para
pembaca semuanya. Semoga shalawat dan salam tercurah pada pemimpin kita
Muhammad, keluarga dan sahabatnya.
Ditulis oleh :
Abu Abdirrahman Abdil Maqshud al’Afifi.
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ﺇﻥ ﺍﻝﺤﻤﺩ ﷲ ﻨﺤﻤﺩﻩ ﻭ ﻨﺴﺘﻐﻔﺭﻩ ﻭ ﻨﻌﻭﺫ ﺒﺎﷲ ﻤﻥ ﺸﺭﻭﺭ ﺃﻨﻔﺴﻨﺎ ﻭ ﺴﻴﺌﺎﺕ ﺃﻋﻤﺎﻝﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﻬﺩ ﻩ ﺍﷲ ﻓﻼ ﻤﻀل ﻝﻪ ﻭ ﻤﻥ ﻴﻀﻠل
ﻓﻼ ﻫﺎﺩﻱ ﻝﻪ ﻭ ﺃﺸﻬﺩ ﺃﻥ ﻻ ﺇﻝﻪ ﺇﻻ ﺍﷲ ﻭﺤﺩﻩ ﻻ ﺸﺭﻴﻙ ﻝﻪ ﻭ ﺃﺸﻬﺩ ﻤﺤﻤﺩﺍ ﻋﺒﺩﻩ ﻭ ﺭﺴﻭﻝﻪ
Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Alloh, kami memuji, meminta ampunan
kepadaNya, berlindung kepadaNya dari kejelekan jiwa-jiwa dan amal-amal kami.
Barangsiapa ditunjuki Alloh maka tidak ada yang menyesatkannya dan barangsiapa
disesatkanNya maka tidak ada yang dapat menunjukinya. Aku bersaksi bahwa tidak
ada sesembahan yang berhak di sembah selain Alloh tidak ada sekutu bagiNya dan aku
bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan rasulNya.
{102 : ﻥ }ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ
 ﻭﻠﻤﻤﺴ ﻭﺃَﻨﺘﹸﻡ ﻻ
ﻥ ِﺇ ﱠ
 ﻭﹸﺘﻻ ﹶﺘﻤ
ﻭ ﹶ ﻪ ﺘ ﻕ ﹸﺘﻘﹶﺎ
ﺤﱠ
 ﷲ
َ ﻤﻨﹸﻭﺍ ﺍﱠﺘﻘﹸﻭﺍ ﺍ ﺍﻥ ﺀ
 ﻴﻬﹶﺎ ﺍﱠﻝﺫﺎَﺃﻴﻴ
“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Alloh dengan sebenar-benar takwa dan
janganlah kamu mati kecuali kalian beragama Islam”. (Ali Imron :102)
ِي+ ا0
َ ا ا,ُ)- ًء وَا3َ4$ِ  ًا َو5ِ6 َآ8
ً َ ِ ْ َُ ِر
 َ َ َو
َ ْ ِ َْ َزو
َ َ
َ ! َ ٍة َو
ِ " وَا
ٍ #ْ $َ ْ%& 'ُ()َ َ
َ ِي+ا َر ُ( ُ' ا,)ُ -س ا
ُ َ ا/.ََأ/
{1: ء4ً }ا5ِ> ُ('ْ َر5ْ َ9
َ ن
َ َ آ0
َ نا
 <رْ!َ َم ِإ
َ ْن ِ=ِ َوا
َ ,ُ َء3َ4-َ
“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada rab kalian yang telah mencipta kamu
dari satu jiwa dan mencipta darinya istrinya dan memperkembangbiakkan dari
keduanya lelaki dan wanita yang banyak dan bertakwalah kepada Alloh yang dengan
namaNya kamu saling meminta dan menyayangi. Sesungguhnya Alloh Maha
Mengetahui dan Mengawasi kamu”. (anNisa :1)
َ َزG ْ )َ Gَ =ُ َ,ُB َو َر0
َ  اHِ I
ِ /ُ %َ  َ ُ('ْ َو,ُ$ ْ َ ُ('ْ ُذ#ِ Dْ /َ ََ ُ('ْ َو9
ْ ْ َ ُ('ْ َأEِF
ْ /ُ {70}  ًا/ِ B
َ 8
ً ْ,>َ ا,ُ,ُ> َو0
َ ا ا,ُ)-ا ا,َُ  ءَا%
َ /ِ+َ ا/.ََأ/
{71-70: <ً }ا5ِJ9
َ ْزًا,Gَ
“Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Alloh dan ucapkanlah ucapan yang
benar. Niscaya Alloh akan meluruskan amal-amal kamu dan mengampuni dosa-dosamu
dan barangsiapa yang mentaati Alloh dan rasulNya maka sungguh ia mendapatkan
keburntungan yang besar”.(alAhzab : 70-71)
ﻓﺈﻥ ﺃﺼﺩ ﺍﻝﺤﺩﻴﺙ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﻭ ﺨﻴﺭ ﺍﻝﻬﺩﻱ ﻫﺩﻱ ﻤﺤﻤﺩ ﻭ ﺸﺭ ﺍﻷ ﻤﻭﺭ ﻤﺤﺩﺜﺎﺘﻬﺎ ﻭ ﻜل ﻤﺤﺩﺜﺔ ﺒﺩﻋﺔ ﻭ ﻜل ﺒﺩﻋﺔ ﻀﻼﻝﺔ ﻭ
ﻜل ﻓﻲ ﺍﻝﻨﺎﺭ
“Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk
adalah petunjuk Muhammad Rasulullah ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭ ﺴﻠﻡ, sejelek-jelek perkara adalah
perkara yang baru dalam agama, tiap perkara yang baru itu adalah bid’ah dan setiap
bid’ah adalah sesat serta setiap yang sesat di neraka”.10
10

Kalimat di atas (dari sebaik-baik perkataan sampai ayat terahir) disebut khotbah hajat yang Rasulullah 0 اqr
'B = و59 mulai pada tiap-tiap khotbahnya yang beliau ajarkan kepada sahabatnya untuk mengucapkannya
sebelum berbicara pada urusan agama apakah khatbah nikah, Jum’at, ceramah atau selain itu. Maka bagi para
khatib hendaknya menghidupkan sunnah ini. (Silsilah Shahihah, 1/5) Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam
Musnadnya 1/293-392, Abu Dawud no. 2118, Tirmidzi no. 1105, Ibnu Majah no. 1892, sebagiannya
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Amma ba’du :
Saudariku muslimah, Alloh Ta’ala yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan
kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu tegak dan bagus,11 dalam keadaan
sebaik-baik wajah12dan memuliakanmu dengan Islam setelah dahulu kamu hina dan
dibunuh dengan sia-sia َْSِ >ُ X
ٍ $َي ذ
& Pَِ َْWِ B
ُ ْءُو َد ُة,َ ْ “ َوِإذَا اapabila bayi-bayi perempuan yang
dikubur hidup-hidup ditanya”.13
Karena dosa apakah dia dibunuh”.14
Wahai saudariku, wahai wanita yang menjadikan Allah sebagai rabb15 dan sesembahan,
yang lari dari peribadatan hamba kepada peribadatan kepada Allah rabb manusia,
bukankah kamu tahu bahwa Allah akan mengumpulkan kamu pada hari kiamat, hari
yang pasti terjadi, kamu disidang bersama semua manusia tanpa alas kaki, telanjang
dan tidak disunnat ? Lalu di mana posisimu sedangkan dua orang malaikat
menuntunmu ke padang mahsyar yang amat luas, pada suatu hari bumi dan langitlangit telah diganti dengan bumi dan langit-langit yang lain….?16 Pada hari yang amat
panas17, semua orang menunggu persidangan di hadapan Allah, nama-nama yang mirip
tidak menghalangi seorang malaikat pun untuk mengenalmu dan mengambilmu di
hadapan semua manusia, kamu berjalan dan bertanya : Hendak ke manakah aku pergi
?.....Allah yang lebih tahu ke mana kamu singgah.....curigailah dirimu dalam keadaan
kamu di hadapan Allah dan di tanganmu lembaran amalanmu yang tidak meninggalkan
yang besar dan yang kecil sedikit pun kecuali tertulis di sana, kamu akan membacanya
dan menunggu timbangan amal, berapa banyak rahasia yang akan Allah nampakkan
dan perlihatkan,18 berapa banyak amalan yang kamu kerjakan tanpa petunjuk Allah19
maka pada hari itu menjadi debu yang beterbangan.

ﻓﻤﺜﻠﻲ ﻭﻗﻮﻓﻚ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﺮﺽ ﻋﺮﻳﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺘﻮﺣﺸﺔ ﻗﻠﻘﻠﺔ ﺍﻷﺣﺸﺎﺀ ﺣﲑﺍﻧﻪ
diriwayatkan oleh Muslim dalam Shahihnya no. 868. AlAlbani telah menulis satu risalah dalam masalah ini dan
disebutkan dalam Shahih Abu Dawud no. 860, Shahih Ibnu Majah no. 1535 dan AlMisykah no. 2149-penerj.
11
Lihat alInfithar :7-penerj
12
Lihat Ghafir : 64 dan atThagahbun : 3-penerj.
13
Di masa jahiliah manusia mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena tidak menyukai anak perempuan
kemudian di hari kiamat bayi-bayi itu ditanya mengapa ia dikubur hidup-hidup sebagai ancaman dan gertakan
kepada pembunuhnya. Jika yang didhalimi ditanya bagaimana yang mendhalimi? (Tafsir Ibnu Katsir-penerj)
14
atTakwir :8-9 –penerj.
15
Yakni pencipta, pengatur, pemberi rizki, pemimpin. (Lihat tafsir Ibnu Katsir surat AlFatihah : 1)
16
ت َو َ َزُوا ِ ِ ا َْا ِ ِ ا ْ َ َر
ُ َوَا
 ض وَا
ِ ْ ْ َ اْ َر
َ ض
ُ ْ“ َ!ْ َم ُ َ  ُل اْ َرYaitu pada hari (ketika) bumi dan langit diganti
dengan bumi dan langit yang lain, dan semua mahluk keluar dari kubur berkumpul menghadap ke hadirat Allah
yang Maha Esa lagi Maha Perkasa”. (Ibrahim : 48-penerj)
17
Isyarat pada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari hadits Abi Hurairah radhiallahu ‘anhu bahwa
di padang Mahsyar matahari amat dekat sejarak satu mil. Sehingga ada orang yang berkeringat sampai ke ujung
telinga, ada yang tenggelam, sampai di mata kaki, dst…sesuai dengan amalannya. Semoga Allah melindungi
kita dari kedahsyatan padang Mahsyar-penerj.
18
Hari kiamat adalah hari pengungkapan seluruh rahasia dan penilaian amal batin, sedangkan di dunia amalamal lahir yang dinilai- penerj.
19
Yakni amalan yang bukan dari petunjuk Allah dan rasulnya serta tanpa niat ihlas – penerj.
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ﻭﺍﻟﻨﺎﺭ ﺗﻠﻬﺐ ﻣﻦ ﻏﻴﻆ ﻭﻣﻦ ﺣﻨﻖ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺼﺎﺓ ﻭﺭﺏ ﺍﻟﻌﺮﺵ ﻏﻀﺒﺎﻧﺎ
ﺍﺍﳌﺸﺮﻛﻮﻥ ﻏﺪﺍ ﰲ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﻳﻠﺘﻬﺒﻮﺍ
ﻭﺍﳌﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺪﺍﺭ ﺍﳋﻠﺪ ﺳﻜﺎﻧﺎ
Dan permisalanku atas berdirimu pada hari persidangan amal-amal manusia tidak
berpakaian
Sangat mengerikan, kegoncangan isi perut dengan bingung
Dan api neraka menyala-nyala dengan marah dan dendam
Besok orang-orang musrik dinyalakan di dalam api neraka
Sedangkan orang-orang beriman tinggal di rumah yang kekal
Maka kamu telah mempersiapkan diri untuk menghadapi hari itu dengan beramal yang
diterima Allah ? Curigailah dirimu, kamu akan melalui jembatan yang terbentang di
atas api neraka jahannam, engkau melihatnya berwarna hitam di bawahmu, apinya
yang paling panas telah dinyalakan, jilatannya naik tinggi, apakah kamu melihat
malaikat akan membawamu ke mana…….?
Adakah jiwa diam sejenak untuk instropeksi sebelum engkau dihitung di ahirat …?
Akankah jiwa kembali kepada Alloh Ta’ala ? Akankah jiwa bertobat dengan benar …?
Dengan sebab apa engkau tidak mengetahui hal ini? Aku akan menerangkan untukmu
hai jiwa yang mengharap wajah Allah yang Mulia.
Sungguh Islam menilaimu mahluk yang mulia seolah permata yang mahal yang
pemiliknya menghawatirkannya terhadap mata pencuri, lalu ia menutupimu agar kamu
berharga mahal, besar nilai dan tinggi kedudukan. Akan tetapi apa yang sedang
diperbuat atasmu ? Sungguh musuh-musuh Islam tengah berusaha merobohkan agama,
sitar dan kehormatanmu. Mereka menginginkan kamu sebagai mangsa yang bisa
mereka nikmati dengan diri dan badanmu. Lalu kamu mengikuti jalan mereka, ke luar
ke pasar-pasar dan tempat-tempat keramaian dengan berhias, memakai pakaian kerja
yang tidak menutup aurat, keluar dari batasan keutamaan yang jauh dari tuntutan
syariat, membenci pakaian yang menutup seluruh tubuh dan kehormatan. Maka Islam
menghendakimu kehormatan diri, sedangkan musuh-musuhnya menghendakimu
bepergian dengan telanjang. Islam menghendakimu mulia sedangkan mereka
menghendakimu menjadi mangsa. Wahai orang yang melihat di balik
ini…..sesungguhnya setan dan pengikutnya, dari hari Allah mencipta Adam dan Hawa
setan senantiasa membisik-bisikkan agar keduanya membuka aurat dan
menjerumuskan ke dalam dosa-dosa. Padahal Allah menghendaki dari kita menutup
aurat. Maka dengarlah firman Allah : س
ُ ًَِ َو%!ِ)ْءَا ِ ُ'&ْ َور
َ َ ْ ُ'&ْ َِ)ً ُ!َارِي+
َ َ,ْ -َ .َ ْ أ0َ  ءَا َد َم2ِ,َ َ!
ن
َ  آُو5 !َ ْ&ُ 6َ َ 7
ِ تا
ِ َ!ْ ءَا89ِ :
َ ِ=ٌْ َذ
َ :
َ ِا ? َْى َذ
“Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menciptakan kepadamu pakaian untuk
menutupi `auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan (sebagai pelengkap). Dan
pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu (menciptakan pakaian)
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adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu
mendapat nasihat”.20
Maka Alloh Ta’ala memerintahkan menutup aurat, lalu apa yang dilakukan setan
terhadap Adam di sorga dan apa ucapannya, Alloh Ta’ala berfirman :
َ.ُ'َ َْأنCِ َ َة إF
َ%
  اGِ 5ِ ْ َه8+
َ َ'ُ @ َ ُآَ َر.َ َ9 َ َل0)ْءَا ِ َِ َو
َ ْ89ِ َُ ,ْ +
َ ي
َ َ ُو ِر9 َُ َ ي
َ ِ ْ ُ ِ ن
ُ َAْ %س َ َُ ا
َ َ )
ْ َ Bَ
8
َ !ِ َِIْ  ا8
َ 9ِ َ.ُ'َ ْ َأو8
ِ ْ 'َ َ9َ
“Ketika itulah setan dengki dan membisikkan kedustaan kepada keduanya untuk
menampakkan aurat mereka yaitu membuang kenikmatan dan pakaian yang bagus.
Iblis berkata : "Robmu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini, melainkan supaya
kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal (dalam
surga)".21 Mereka para penyembah setan dan pengikutnya di tiap jaman dan tempat
memperdagangkan kemunkaran-kemunkaran, menggerakkan syahfat dan menyeru
kebebasan. Semua tidak lain dengan tujuan agar mereka dapat membuka aurat
muslimah, menyebarkan kerusakan sehingga muslimah menjadi berpakaian tetapi
telanjang, berjalan dengan condong dan miring22 melariskan dagangan kemunkaran.
Lihatlah wahai wanita yang mengaku beriman tetapi membukan badanmu. Apa
perbedaan antara kamu dan wanita kafir.
Wanita kafir membuka rambutnya dan kamu demikian.
Wanita kafir keluar rumah dengan bersolek dan kamu demikian.
Wanita kafir membuka betisnya dan kamu demkian.
Kuku-kukunya panjang dicat dan kamu demikian.
Wanita kafir bercampur dengan lelaki-lelaki asing dan bercanda dengan mereka dan
kamu demikian.
Wanita kafir keluar dari rumahnya tanpa memperhatikan hukum-hukum Alloh Ta’ala
dan kamu demikian.
Maka hati-hatilah wahai orang yang mengaku mencintai Allah dan rasulNya,
sesungguhnya yang memerintahkan wanita kafir berpakaian ala mereka dan peraturan
hidup mereka adalah para penyeru kebebesan dan bepergian penyembah setan. Allah
Ta’ala berfirman : ًِJ+
َ K
ً ْ 9َ ت أَن َُِا
ِ  ََا%
 ن ا
َ ُ6ِ ? !َ 8
َ !ِ5 َ ْ ُ'&ْ َو ُ!ِ! ُ ا+
َ ب
َ ُ?!َ  !ُِ! ُ أَن7
ُ وَا
“Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedang orang-orang yang mengikuti hawa
nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-jauhnya (dari kebenaran)”.23
20

AlA’raf :26
Jika kamu makan pohon itu pasti kamu akan kekal di sorga atau menjadi malaikat.(Ibnu Katsir) AlA’raf :20
22
HR. Muslim (2128) dari Abi Hurairah radhiallahu 'anhu. Wanita seperti ini ada di jaman sekarang, hal ini
menunjukkan Mu’jizat nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam dan tercelanya wanita tersebut. Wanita tersebut
berpakaian tapi telanjang maknanya berpakaian dari nikmat tetapi kosong dari syukur, atau menutup sebagian
anggota badan dan membuka sebagian yang lainnya untuk menampakkan keadaannya atau memakai memakai
baju tipis yang tembus pandang. Adapun wanita yang condong maknanya adalah condong dari ketaatan dan apa
yang harus ia jaga dan miring maknanya orang lain mengajarkan perbuatan tercela kepadanya, atau berjalan
miring mamakai parfum dengan miring pundaknya atau menyisir rambut dengan miring seperti sisiran rambut
pelacur. (Syarah Shahih Muslim, Nawawi, 14/338-penerj)
23
Yakni agar kamu mengikuti jalan mereka yang haram tanpa dibatasi syariat dan melihat akibat buruknya.
(Zubdah, 104) AnNisa :27
21
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Sesungguhnya para penyeru kebebasan memiliki rumah-rumah yang pada hakikatnya
adalah rumah-rumah setan yang dinamakan dengan Rumah Mahal Yang Alami. Di
dalamnya mereka menggariskan garis-garis yang busuk untuk mengeluarkanmu dari
rumahmu bepergian dengan telanjang dan membenci pakaian yang menutup seluruh
badan dan kemuliaan. Kamu mendengar, taat dan mendahulukan loyalitas yang
sempurna untuk rumah-rumah tersebut sehingga mereka dapat menguasaimu dengan
kokoh. Hal ini muncul dari rumah itu lalu kamu mengikuti mereka seolah kamu
menyembah selain Allah Ta’ala sebagaimana kata Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam ﺗﻌﺲ
“ ﻋﺒﺪ ﺍﳋﻤﻴﺼﺔCelaka hamba hamba alkhamishah (baju wol)”.24 Maka janganlah kamu
mengambil agamamu dari para penyeru kebebesan itu, akan tetapi ambillah agamamu
dari ilahmu25 yang satu yang menciptamu yang kepadaNya tempat kembali dan ahir
hidupmu. Maka janganlah kamu menyamakannya dengan agamamu dan janganlah
kamu menyerahkan diri kepada kebatilan dan pelakunya. Ketahuilah bahwa engkau
tidak akan masuk sorga kecuali dengan sabar dan tunduk kepada perintah- perintah
Allah Ta’ala. Maka tobat, tobatlah dari setiap apa yang dibenci Maula Yang Maha Suci
dan Tinggi, tobat, tobatlah dari setiap ketaklidan kepada Barat dan dengarlah firman
Allah Ta’ala : ْ& ِ ِه9ْ ْ َأ89ِ  َ َ َةI
ِ ْ ن َ ُ ُ& ا
َ ُ'!َ ًْا أَن9 َو َر)َُ ُ َأ7
ُ  ا2َM0َ  ِإذَاOٍ ,َ 9ِ ْP9ُ Qَ  َو8
ٍ 9ِ ْPُ ِ ن
َ ََآ9“ َوDan tidak
halal bagi laki-laki yang mu'min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila
Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan
(yang lain) tentang urusan mereka”.26 Kemudian amma ba’du :
Risalah yang di hadapan anda ini, Allah telah memberikan bimbingan padaku untuk
menyusunnya, di mana aku belum menemukan seorang alim pun yang membahas
secara husus pakaian wanita di hadapan mahramnya dalam risalah tersendiri. Maka
minta pertolongan kepada Allah Ta’ala dalam mengumpulkan bahan yang berhubungan
dengan pembahasan ini. Alhamdulillah aku berkeinginan keras untuk
menyampaikannya dengan dengan dasar dalil dan aku sandarkan tiap pendapat pada
yang mengucapkannya dalam kitab mana saja ia mengucapkannya demikian juga bab,
penomeran halaman dan cetakannya sesuai kadar kemampuan. Aku bersikeras agar
hadits-haditsnya dituliskan sumbernya dan diteliti keshahihannya dengan
mencukupkan dengan menuliskan HR. Bukhari dan Muslim kalau diriwayatkan
keduanya atau ucapan alAlbani bahwa hadits tersebut shahih atau hasan. Adapun
ucapanku maka aku dahulu dengan perkataan “Aku katakan” agar tidak mengesankan
perkataan ahli ilmu. Aku telah meminta pertolongan kepada Allah Ta’ala kemudian
dengan bantuan saudara yang mulia Abu Fathimah Aiman bin Shalih dalam meneliti
dan menyebutkan sumber beberapa hadits dan tidak lupa aku doakan untuk Syaikh
yang mulai Muhammad Nashiruddin alAlbani semoga Allah menjaga dan memberi
24

HR. Bukhari (6435) alAshma’i berkata : “AlKhamishah adalah pakaian dari wol atau sutera yang bergambar,
sabdanya “hamba” memberitakan bahwa ia sangat cinta kepada dunia dan kesenangannya seperti budak yang
tidak menemukan jalan keluar”.
25
Dan kalimat yang hak (benar) dan tegas adalah mengambil agama dari AlQur'an dan as Ssunnah dengan
pemahaman salafus shalih yang dijamin kebenarannya dalam AlQur'an dan as Ssunnah yang shahihah -penerj
26
Bahkan mereka wajib tunduk dan taat kepada keputusan Allah dan rasulNya, seorang pun tidak boleh
menyelisihinya dengan ucapan dan akal siapa pun. Maka dari itu Ia mengancam orang-orang yang
menyelisihi…(Ibnu Katsir dan Fathul Qadir,1407) AlAhzab :36
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manfaat ilmunya yang telah memberi manfaat bukunya kepada kita semuanya.
Demikian aku doakan untuk Syaikh Doktor Muhammad Abdul Maqshud semoga Allah
menjaganya yang Allah telah memberi manfaat kepada kami dengan pengarahannya.
Dan aku memohon kepada Allah Ta’ala agar menjadikan pekerjaan ini ihlas untuk
WajahNya yang Mulia, memberi manfaat kepada saudara- saudara dan saudari- saudari
kami. Maka ketahuilah saudariku seiman, bahwa pakaian wanita yang Allah
perintahkan dibagi menjadi tiga bagian :
Pertama : Pakaian wanita di hadapan lelaki asing/bukan mahram, aku akan
menyampaikannya dengan ringkas pada ahir risalah.
Kedua : Pakaian wanita dalam shalat.
Ketiga : Pakaian wanita di hadapan mahram dan inilah pembahasa risalahku.
Maka aku katakan dengan memohon bimbingan kepada Alloh Ta’ala :

Siapakah Mahram itu ?
Ibnul Atsir menerangkan makna mahram dalam: (Termasuk makna mahram adalah
sebagaimana yang disebutkan dalam hadits “Janganlah seorang wanita bepergian
kecuali dengan mahram”) dalam satu riwayat “bersama mahram darinya”.
Mahram adalah adalah kerabat yang tidak halal bagi seseorang menikahinya seperti
anak laki-laki, ayah, saudara laki-laki kandung, paman dan orang-orang yang semisal
mereka”.27
Imam Nawawi berkata ketika menjawab pertanyaan yang ditujukan kepadanya
:Apakah hakikat orang yang diharamkan melihat dan bersendiri dengannya?” Maka
beliau rahimahullah menjawab :Dia adalah tiap yang diharamkan menikahinya dalam
waktu selamanya dengan sebab yang mubah (dibelhkan) karena keharamannya.
Maka perkataan kami “dalam waktu selamanya” agar tidak memasukkan saudara
perempuan istri yang sekandung dan yang semisalnya (dari bolehnya dinikahi suami
bila istri meninggal atau dicerai). Perkataan kami “dengan sebab yang mubah” agar
tidak memasukkan ibu dan anak perempuannya yang dinikahi karena kesamaran28
karena keduanya tidak boleh dinikahi selamanya akan tetapi tidak dengan sebab yang
mubah karena pernikahan wanita yang masih samar tidak disifati mubah atau haram
dan karena yang demikian itu bukan perbuatan orang mukallaf yang sadar disebabkan
orang yang lalai tidak dinamakan mukallaf. Dan perkataan kami “karena
keharamannya” agar tidak memasukkan wanita yang dilaknat29 karena ia haram
dinikahi selamanya dengan sebab yang mubah akan tetapi bukan karena keharaman
27

Nihayah fi Gharibul Hadits wal Atsar, 1/373, cet. alHalabi.
Misalnya lelaki tidak tahu bahwa yang dinikahinya bukan mahram ternyata setelah itu ia tahu bahwa yang
dinikahinya mahram –penerj .
29
Misalnya suami istri saling melaknat disebabkan keduanya saling menuduh zina kemudian keduanya di
hadapan hakim saling melaknat. Jika benar tuduhannya maka yang tertuduh itu yang dilaknat-penerj.
28
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menikahinya tetapi sebagai hukuman bagi keduanya (suami yang melaknat dan istri
yang dilaknat). Wallahu a’lam”.30
Ibnu Hajar rahimahullah berkata (Peringatan) mahram bagi wanita adalah orang yang
diharamkan menikahinya untuk selamanya kecuali wanita yang dinikahi karena
kesamaran dan dilaknat,31 maka keduanya diharamkan dinakahi untuk selamanya
walaupun demikian di sana tidak ada hubungan kemahraman, sebagaimana
ummahatul mukminin.32Yang tidak termasuk mahram yang selamanya adalah saudara
perempuan istri yang sekandung, paman dan anak perempuan nya jika seorang lelaki
telah menikahi ibunya dan belum mencampurinya”.33
Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata : “Mahram adalah orang yang
diharamkan menikahinya untuk selamanya”.34
Alloh Ta’ala berfirman :
 ِء3َ َأوْ ءَا%
 ِ Oِ 3َ َأوْ ءَا%
 ِ Sِ َ,ُRُ ِ 8
  ِإ%
 ُ Sَ َ /ِ ز%
َ /ِ ْ /ُ 8
َ  َو%
 ِ ِ ,ُ5
ُ qَ9
َ %
 ُ ِ ِه¤
ُ ِ %
َ ْ ِ ¥
ْ 5َ ْ ¦ َ َ ِ َْ َو
َ َ 8
  ِإ%
 ُ Sَ َ /ِ ز%
َ /ِ ْ /ُ 8
َ َو
%
َ 5ِRِ S َأ ِو ا%
 ُ $ُ َ/ْ  َأوْ َ ََ َ(ْ َأ%
 ِ Oِ 3َ4ِ$ ْ َأو%
 ِ -ِ َا,
َ  َأوْ َِ§ َأ%
 ِ $ِ َا,
ْ  َأوْ َِ§ ِإ%
 ِ $ِ َا,
ْ  َأوْ ِإ%
 ِ Sِ َ,ُRُ  ِء3َْ  َأوْ َأ%
 ِ Oِ 3َْ  َأوْ َأ%
 ِ Sِ َ,ُRُ
 ِء3َ4&ت ا
ِ ْرَا,9
َ qَ9
َ  َ ُواJ
ْ /َ ْ'َ %
َ /ِ+¨ ا
ِ #ْ I
& ل َأ ِو ا
ِ َ&  ا%
َ ِ ªِ َ ْ«ر
ِ ْ اqِْْ ِ ُأو5¬
َ
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya35 kepada lelaki bukan mahram36,
kecuali yang (biasa) nampak daripadanya.37 Haruslah mereka menutupkan kain
kudung pada kepala, wajah sampai ke dadanya38dan janganlah menampakkan
30

Kitab alFatawa, alMusamma bil Manstura lin Nawawi, malasah 223.
Yakni wanita yang dilaknat suaminya karena benar tertuduh berbuat serong maka keduanya tidak boleh
menikah selamanya setelah pelaknatan sebagaimana disebutkan dalam Shahih Bukhari, Sunan Abi Dawud
dengan sanad shahih (Tahqiq ‘Aunul Ma’bud, 4/343) dan Nailul Authar,1293.
32
Istri-istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam sepeninggalnya-penerj.
33
Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/244.
34
Kitab alHijab alMar’ah alMuslimah, wa Libasuha fish Shalah, Ibni Taimiyah, 18.
35
Perhiasan wanita ada dua macam : badan wanita itu sendiri dan perhiasan di luar badan wanita. Yang kedua
terbagi menjadi dua : perhiasan yang jika dilihat tidak lazim terlihat badan wanita seperti selendang yang
diletakkan di atas kerudung dan baju dan kedua perhiasan yang jika dilihat lazim terlihat badan wanita seperti
celak, cincin, gelang dan kalung yang jika dilihat akan terlihat wajah, tangan dan leher. (Adhwaul Bayan,
Syanqithy –penerj )
36
Jika perhiasan tidak dperbolehkan untuk diperlihatkan maka badannya lebih utama untuk disembunyikan.
(Fathul Qadir,1216-penerj )
37
Terjadi perselisihan yang besar di kalangan ulama tentang perhiasan yang biasa nampak dari wanita. Karena
keterbatasan tempat kami hanya mampu menyampaikan pendapat yang paling kuat. Di mana pendapat ini
paling sesuai dengan kaidah pokok syariat. Yang disebut perhiasan yang biasa nampak ialah : apa yang lazim
melihatnya, melihat badan wanita bukan mahram walau sedikit. Pendapat ini adalah pendapat Ibnu Mas’ud,
merupakan pendapat yang paling hati-hati, jauh dari sebab fitnah dan lebih mensucikan hati laki-laki dan
wanita. Telah diketahui bahwa wajah wanita adalah pokok dari kecantikannya dan melihatnya merupakan
penyebab terbesar terjadinya keburukan (fitnah). (Adhwaul Bayan, Syanqithy) Jadi yang dimaksud Ibnu
Mas’ud adalah pakaian dan kerudung yang menutup seluruh tubuh. Adapun hadits yang menyatakan wanita
yang telah baligh hanya boleh memperlihatkan wajah dan kedua telapak tangan adalah dha’if. (Ibnu Katsir dan
Adhwaul Bayan, Syanqithy-penerj )
38
Ketika turun ayat ini para sahabiyah menyobek kain lebar untuk mereka tutupkan pada wajah mereka. dari
sinilah menutup wajah bagi wanita dari pandangan lelaki bukan mahram ditetapkan dalam hadits sebagai
31
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perhiasannya,39 kecuali kepada suami40, atau ayah, atau ayah suami, atau puteraputera,41 atau putera-putera suami, atau saudara-saudara laki-laki, atau putera-putera
saudara laki-laki, atau putera-putera saudara perempuan, atau wanita-wanita Islam,42
atau budak-budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak
mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang
aurat wanita”.43
Ibnu Katsir berkata : %
 ِ Sِ َ,ُRُ ِ artinya suami mereka.
Dari firmanNya : %
 ِ Oِ 3َ… َأوْ ءَا..sampai ayat terahir, Ibnu Katsir rahimahullah berkata
:Mereka semuanya adalah mahram bagi wanita dan boleh baginya memperlihatkan
perhiasannya tanpa bertabarruj.”44
Aku (penulis) katakan : Telah ada keterangan tentang mahram sebagaimana yang akan
aku sebutkan di bawah ini :
1. %
 ِ Oِ 3َ َأوْ ءَا: ayah wanita.
2.
%
 ِ Sِ َ,ُRُ  ِء3َ َأوْ ءَا: ayah dari suami dan kakek dan seterusnya ke atas. (ayah kakek)
%
 ِ Oِ 3َْ  َأوْ َأ: anak wanita dan seterusnya ke bawah (cucu dan seterusnya) dan
3.
demkian juga anak laki-laki dari anak perempuan dan seterusnya ke
bawah.
%
 ِ Sِ َ,ُRُ  ِء3َْ  َأوْ َأ: maksudnya anak laki-laki suami dan termasuk di dalamnya
4.
adalah anak-anak dari anak dan seterusnya ke bawah (cucu) baik laki-laki
maupun perempuan.45
%
 ِ $ِ َا,
ْ  َأوْ ِإ: saudara laki-laki wanita sekandung.
5.
%
 ِ $ِ َا,
ْ  َأوْ َِ§ ِإ:anak laki-laki saudara laki-laki sekandung dan seterusnya ke
6.
bawah.
%
 ِ -ِ َا,
َ  َأوْ َِ§ َأ: anak laki-laki saudara perempuan sekandung dan seterusnya ke
7.
bawah.
8.
%
 ِ Oِ 3َ4$ِ ْ َأو: Ibnu Katsir berkata :Mujahid berkata : wanita-wanita Islam bukan
wanita musrik, dan wanita muslimah tidak boleh menampakkan auratnya
di hadapan wanita musrik”. Dan Ibnu Katsir berkata :Yakni wanita boleh
penjelas AlQur'an. Demikianlah makna menutup khumur yang dipahami sahabiyah. (Fathul Bari, Adhwaul
Bayan, Syanqithy-penerj).
39
yang dimaksud perhiasan di sini adalah perhiasan yang tidak boleh dinampkkan kecuali kepada orang-orang
yang disebutkan dalam ayat yaitu cincin, gelang emas, anting, kalung dan yang sejenisnya. Tetapi dinampakkan
bukan bermaksud untuk berdandan (tabarruj) seperti orang-orang jahiliah. (Ibnu Katsir) Adapun gelang kaki,
leher, rambut dan lengan atasnya tidak boleh dinampakkan kecuali untuk suaminya. (Fathul Qadir,1230)
40
Suami boleh melihat seluruh tubuh dan kemaluan istrinya. Tuan boleh melihat kemaluan budak wanitanya
dan sebaliknya. (Tafsir alQurthuby)
41
setelah menyebutkan bolehnya melihat perhiasan wanita bagi ayah mereka disebutkan anak-anak…dst.
Urutan ini sesuai dengan tingkatan jiwa manusia. Tidak diragukan memperlihatkan kepada saudara lelaki
kandung dan ayah lebih aman bagi wanita dari memperlihatkan kepada anak lelakinya…(Tafsir alQurthuby)
Bagi wanita boleh memperlihatkan wajah kepada paman, anak lelaki dan bibinya tetapi tidak boleh melepas
kudungnya. (Ibnu Katsir-penerj )
42
bukan wanita kafir dari Yahudi, Nasrani dan selain mereka. (Ibnu Katsir-penerj)
43
Adapun anak kecil yang sudah bisa membedakan antara yang cantik dan tidak cantik maka dilarang melihat
wanita. (Ibnu Katsir-penerj ) AnNur :31
44
Bersolek ala jahiliah/seronok. Tafsir Ibnu Katsir 3/284 cet. alHalabi.
45
Tafsir alQurthuby , surat anNur , 4625, 51 cet.asySyu’(Adhwaul Bayan, Syanqithy).
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memperlihatkan perhiasannya kepada wanita muslimah bukan wanita
kafir dzimmi sekalipun”.
AlQurthuby berkata : “Tidak halal bagi wanita beriman untuk menampakkan
badannya di hadapan wanita musrik kecuali wanita musrik yang menjadi budaknya.
Ibnu Juraij dan Ubadah bin Nusai serta Hisyam alQari mengharamkan wanita
Nasrani bersalaman atau melihat aurat wanita muslimah”.46
Ibnu Katsir berkata : “Sa’id bin Manshur meriwayatkan hadits dalam kitab
Sunannya : “Mengatakan kepadaku Ismail bin ‘Ayasy dari Hisyam bin alGhaz dari
Ubadah bin Nusai dari ayahnya dari alHarits bin Qais bahwa Umar bin Khathab
menulis surat kepada Abi Ubaidah yang isinya :Amma ba’du, aku telah mendengar
berita bahwa wanita-wanita muslimah masuk ke pemandian bersama dengan
wanita- wanita musrik .…sesungguhnya tidak halal bagi wanita yang beriman
kepada Allah dan hari ahir untuk dilihat auratnya47 kecuali bagi wanita yang satu
agama”.48
9.

%
 ُ $ُ َ/ْ  َأوْ َ ََ َ(ْ َأ: Ibnu Jarir berkata : “Yakni wanita muslimah boleh
memperlihatkan perhiasan atau badannya kepada budak wanita musrikin
dan inilah pendapat Sa’id bin alMusayyab radhiallahu 'anhu.49

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : “Atau budak wanita yang dimiliki “
menunjukkan bolehnya bagi muslimah memperlihatkan perhiasan atau badannya
kepada budak wanita. Dan ada dua pendapat siapa yang dimaksud dengan budak
wanita dalam ayat ini :
- Ia adalah budak wanita ahli kitab sebagaimana pendapat Sa’id bin alMusayyab.
- Budak lelaki sebagaimana pendapat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu dan selainnya
dan inilah madzhab Syafii dan riwayat lain dari Imam Ahmad serta hal ini
mengharuskan bolehnya budak laki-laki melihat tuan wanitanya.
10.

ل
ِ َ&  ا%
َ ِ ªِ َ ْ«ر
ِ ْ اqِْ ِ ُأو5ْ ¬
َ %
َ 5ِRِ S َأ ِو ا: Ibnu Katsir berkata : Seperti pelayan-pelayan,
pengikut- pengikut yang tidak sepadan dengan tuannya yang kurang akal
dan tidak mempunyai keinginan dan perhatian terhadap wanita. Ibnu
Abbas radhiallahu 'anhu berkata : Mereka adalah orang lalai yang tidak
punya nafsu syahwat”. Mujahid berkata :”Mereka adalah orang yang lemah
akal”. Ikrimah berkata :”Mereka adalah orang-orang banci yang tidak
tegak kemaluannya”.

Aku katakan : Adapun orang-orang banci yang disebutkan Ikrimah tidak
termasuk ulil irbati karena Imam Ahmad meriwayatkan : Mengatakan kepadaku
Abu Mu’awiyah, mengatakan kepadaku Hisyam bin ‘Urwah dari ayahnya dari Zainab
46

Idem.
Dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam melarang lelaki melihat aurat lelaki dan wanita melihat aurat wanita
(Lihat Sunan Abi Dawud-penerj).
48
Atsar terputus, perawi-perawinya amanah kecuali Nusai ayah Ubadah yang tidak diriwayatkan darinya
keecuali anaknya dan alHaris tidak menjumpai Umar maupun Utsman sedangkan ia adalah murid Ibnu Mas’ud.
Hisyam bin alGhaz amanah dan takwa orang Syam.
49
Tafsir Ibnu Katsir 3/284
47
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binti Abi Salamah dari Ummi Salamah bahwa ia berkata : Rasulullah 'B= و59 0ىr
masuk ke tampatnya dan di samping ada seorang yang banci50 dan Abdullah bin Abi
Umayyah saudara lelakinya lalu orang banci itu berkata :Hai Abdullah jika Allah
membukakan wilayah Thaif untukmu besok maka kamu ambillah anak perempuan
Ghailan51 karena ia menghadap dengan empat dan mundur dengan empat”52. Lalu
ucapannya terdengar Rasulullah 'B= و59 0ىr maka beliau berkata kepada Ummu
Salamah :”Jangan sekali-kali orang ini masuk ke rumahmu”.53
11.

 ِء3َ4&ت ا
ِ ْرَا,9
َ qَ9
َ  َ ُواJ
ْ /َ ْ'َ %
َ /ِ+¨ ا
ِ #ْ I
& ( َأ ِو اanak-anak yang belum mengerti tentang
aurat wanita ):Ibnu Katsir berkata : Karena mereka masih kecil maka tidak
memahami keadaan, aurat, suara wanita yang merdu, gemulainya dalam
berjalan, gerakan dan diamnya wanita. Jika anak kecil tidak memahami hal
ini maka tidak mengapa baginya masuk ke tempat wanita. Adapun anak
yang sudah mimpi basah /baligh atau mendekati baligh, mengetahui
keadaan wanita dan dapat membedakan antara wanita yang buruk dan
cantik maka tidak boleh masuk ke tempat wanita sama sekali”.54

Aku katakan :Anak-anak kecil yang belum baligh yaitu anak kecil yang belum bisa
memahami keadaan wanita.

Apakah Saudara Ayah dan Saudara Ibu Yang Laki-laki Termasuk Mahram?
Alloh Ta’ala berfirman :
&ُ'ُ =َا
َ  ُ'&ْ َوَأ,َ 6ْ U
َ ْ َأرVِQ َ ُ ُ' ُ& ا9  َوُأS
ِ =
ْ ُ ْت ا
ُ َ,َ خ َو
ِ َ ْت ا
ُ َ,َ  ُ ُ'&ْ َوQَ َ= ُ ُ'&ْ َو+
َ =َا ُ ُ'&ْ َو
َ َ ُ ُ'&ْ َوَأ,َ َ ُ ُ'&ْ َو9 َ ْ ُ'&ْ ُأ+
َ ْS9َ T ُ
ح
َ َ,[
ُK
َ Bَ 8
 ِ ِ &ُ?ْ =
َ ُا َد.ُ'َ ْ& ِنYBَ 8
 ِ ِ &ُ?ْ =
َ  َدVِQ  ُ' ُ& اWِ Xَ.T 8T9 &ُُ ِرآFُ VِB VِQ ُ ُ' ُ& اWِ Xَ ُ'&ْ َو َرWِ Xَ.ِ ت
ُ َ9  َوُأOِ +
َ َU  ا8
َ 9T
ًِ _ُرًا ر
َ ن
َ َ آ7
َ نا
 ` ِإ
َ َ )
َ ْ 0َ َ9 Q  ِإ8
ِ ْ ?َ =
ْ ُ ْ ا8
َ ْ َ ُا6َ F
ْ َ  ِ ُ'&ْ وَأَنK
َ\
ْ ْ َأ89ِ 8
َ !ِ5 ُ' ُ& اWِ Xَ,ْ  ُ] َأWِ ^
َ َ َ ْ ُ'&ْ َو+
َ
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu55; anak-anakmu yang perempuan56;
saudara-saudaramu yang perempuan57, saudara-saudara bapakmu yang perempuan58,
50

Nama yang terkenal adalah Hit. Banci ada dua macam : Banci bawaan dari lahir, tidak meniru-niru berbuat,
berhias dan berbicara seperti wanita. Banci seperti ini tidak dicela dan tidak dosa. Oleh karena itu nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak melarangnya masuk ke tempat wanita. Akan setelah tahu bahwa ia banci
yang dibuat-buat beliau memerintahkannya keluar dari tempat wanita. Kedua :Banci yang dibuat-buat seolah
wanita betulan. Banci ini dicela dan dilaknat sebagaimana yang dikatakan Rasulullah 'B= و59 0ىr :”Alloh
Ta’ala melaknat lelaki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (Syarah Shahih
Muslim, Nawawi, 7/388)
51
Ia adalah Hamad bin Salamah tokoh Thaif yang memiliki sepuluh istri, masuk Islam dan Nabi Shallallahu
'alaihi wa sallam memerintahkannya menyisakan empat orang itsri. Adapun anak perempuannya adalah wanita
tercantik se Thaif. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/398)
52
Maksud menghadap dengan empat adalah pada perutnya ada empat lipatan dan ujung-ujungnya sampai ke
pinggang masing-masing sisinya ada empat lipatan dan maksud mundur dengan delapan artinya ujung-ujung
lipatan perutnya. Walhasil ia mensifati dengan sifat seperti itu karena kegemukannya. (Ibnu Hajar, Fathul Bari,
9/398)
53
Dalam Bukhari (4324) dan Muslim (5653) dari Hisyam bin ‘Urwah radhiallahu 'anhu. Dan Abu Dawud
(4929),Ibnu Majah (1902) dan (2614)-penerj.
54
Tafsir Ibnu Katsir, 3/284 cet. alHalabi.
55
Meliputi nenek, ibu dari bapak dan nenek bapak dan seterusnya.

14

saudara-saudara ibumu yang perempuan59, anak-anak perempuan dari saudarasaudaramu yang laki-laki60, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan, ibu-ibumu yang menyusuimu61, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu
isterimu (mertua)62, anak-anak isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari
isteri yang telah kamu campuri63, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu
(dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri64 anak kandungmu65 (menantu); dan
menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara yang
sekandung66, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang”.67
Aku katakan : Dalam ayat ini Alloh Ta’ala mengharamkan anak-anak perempuan
saudara laki-laki dan anak-anak perempuan saudara perempuan artinya bahwa anak
perempuan tersebut dilarang dinikahi paman dari pihak ayah maupun dari pihak ibu.
alQurthuby berkata :Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa paman dari pihak ayah
maupun ibu seperti seluruh mahram dalam hal bolehnya memandang sampai pada apa
yang tidak boleh memandangnya.
Aku katakan : Pendapat di atas dikuatkan oleh hadits Aflah paman Aisyah radhiallahu
'anha dari saudara sepersusuan sebagaimana disebutkan Bukhari dan nanti akan
disampaikan hadits selengkapnya. Insya Alloh Ta’ala.
Ibnu Jarir menerangkan hadits tersebut: Pada hadits ini terdapat pelajaran keharusan
wanita menutup seluruh badan dari lelaki yang bukan mahram dan disyariatkan
mahram meminta ijin kepada mahramnya”.68
Aku katakan : Maka Ibnu Hajar menyebut paman sebagai mahram.

56

Meliputi anak-anakmu perempuan dari anak-anakmu dan seterusnya (cucu perempuan)
Meliputi saudara perempuan dari dua ibu.
58
Meliputi saudara-saudara kakek yang perempuan dan saudara perempuan bapaknya ibu.
59
Meliputi saudara-saudara perempuan nenek dan saudara-saudara perempuan ibu dari bapak.
60
Meliputi setiap anak perempuan saudara lelaki.
61
Ketika kamu masih berumur 2 tahun atau kurang dan penetapan saudara susuan adalah lima kali serapan
hingga kenyang.
62
Meliputi nenek istri.
63
Seluruh wanita yang diharamkan dinikahi dengan pernikahan dilarang dinikahi sejak adanya akad nikah yaitu
istri ayah, istri anak lelaki dan ibu dari istri.
64
Sejak adanya akad nikah walau belum dicampuri.
65
Adapun bila istri-istri itu bukan istri anak kandungmu maka tidak mengapa kamu mengawininya (setelah
dicerai/sepeniggal suaminya) sebagaimana Rasulullah 'B = و59 0 اqr menikahi istri Zaid yang bukan anak
kandung beliau setelah dicerai. Lihat alAhzab:37.
66
Demikian juga memiliki dua budak perempuan sekandung dilarang. Barangsiapa masuk Islam mempunyai
dua istri yang sekandung wajib baginya menceraikan salah satunya dan menahan salah satunya .(Zubdah
atTafsir, Syaukani, 102-103-penerj )
67
anNisa :23
68
Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/54 Kitab Nikah, cet. arRayyan.
57
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Apakah Menantu Laki-laki Mahram Bagi Ibu Istrinya?
Alloh Ta’ala berfirman :
Alloh Ta’ala berfirman :
&ُ'Wِ Xَ.ِ ت
ُ َ9 َ ْ ُ'&ْ …………… َُأ+
َ ْS9َ T ُ “Diharamkan atas kamu (mengawini) …….ibu-ibu
isterimu (mertua)….”
Ibnu Katsir berkata : Menurut pendapat jumhur ulama bahwa ibu dari istri diharamkan
dinikahi suami sekedar telah terjadi ikatan pernikahan dengan istrinya”.69
Ibnu Abi Hatim berkata :Mengatakan kepadaku Ja’far bin Muhammad bin Harun,
mengatakan kepadaku Abdul Wahhab dari Sa’id dari Qotadah dari Ikrimah dari Ibnu
Abbas radhiallahu 'anhu bahwa ia pernah berkata :”Jika seorang menceraikan istrinya
sebelum mencampurinya atau istrinya itu mati maka ibu istrinya tidak halal baginya”.70
Apakah Bapak Tiri Termasuk Mahram Bagi Anak Tiri Perempuannya?
Alloh Ta’ala berfirman :
ْ&'ُ ْ َ+
َ ح
َ َ,[
ُK
َ Bَ 8
 ِ ِ &ُ?ْ =
َ ُا َد.ُ'َ ْ& ِنYBَ 8
 ِ ِ &ُ?ْ =
َ  َدVِQ  ُ' ُ& اWِ Xَ.T 8T9 &ُُ ِرآFُ VِB VِQ  ُ ُ'&ُ اWِ Xََو َر
“anak-anak isterimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah
kamu campuri71, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu
ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; “anak perempuan (anak tiri) dari
isteri yang telah kamu campuri”.72
Ibnu Hajar berkata :arRaibah adalah anak perempuan istri.
Aku katakan :Yakni ia adalah anak perempuan istri dari suami lain (anak tiri). Akan
tetapi suami (bapak tiri) tidak dihitung sebagai mahram anak perempuan ibu tersebut
kecuali jika memenuhi dua syarat sebagaimana kata Ibnu Hajar :
1. dalam asuhan bapak tirinya.
2. bapak tirinya telah mencampuri ibunya.
Maka kedua syarat di atas haruslah terpenuhi jika hanya salah satunya maka bapak tiri
tidak menjadi menjadi mahram bagi anak perempuan tirinya.
Pernyataan di atas dikuatkan oleh riwayat yang disampaikan oleh Abdurrazaq, Ibnul
Mundzir dan selain keduanya dari jalan Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin Uwais
katanya :Aku pernah mempunyai istri yang beranak lalu istriku ini mati dan aku sedih.
Maka aku menemui Ali bin Abi Thalib, lalu bertanya : Mengapa kamu? Lalu aku
memberitahukan apa yang telah terjadi pada diriku. Ali berkata : Apakah istrimu punya
69

Tafsir Ibnu Katsir,Tafsir anNisa 1/470
Sanadnya hasan. Abu Hatim mendengar hadits dari Ja’far bin Muhammad, Abdul Wahhab adalah bin Atha
alKhaffaf amanah dan diterima riwayatnya dan mendengar hadits dari Sa’id (atTahdzib 6/450), Sa’id adalah bin
Abi ‘Urubah amanah dan hafidz, Qotadah adalah bin Du’amah amanah dan kokoh hapalanya, Ikirmah adalah
bin Abdillah amanah, kokoh dan ahli tafsir.
71
Seluruh wanita yang diharamkan dinikahi dengan pernikahan dilarang dinikahi sejak adanya akad nikah yaitu
istri ayah, istri anak lelaki dan ibu dari istri.
72
AnNisa :23
70
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anak perempuan ? – maksudnya anak perempuan dari suami selainnya - Aku berkata
:Ya. Ali berkata :”Apakah anak perempuan tirimu itu dalam asuhanmu ?” Aku berkata
:”Tidak, di Thaif ”. Ali berkata :”Maka kawinilah ia”. Aku bertanya :”Bagaimana dengan
ayat : &ُ 'ُ ُ Wِ Xَ( َو َرanak perempuan (anak tiri) dari isteri yang telah kamu campuri)?” Ali
berkata :”Ia tidak dalam asuhan dan serumah denganmu”.73
Hal tersebut adalah pendapat yang dipegangi oleh Dawud dan murid-muridnya, dipilih
Ibnu Hazm. Abul Qasim mengkisahkan riwayat di atas dari Malik sementara Ibnu
Taimiyah menganggapnya permasalahan yang samar dan beliau sendiri tidak
berpendapat apa-apa.
Ibnu Hajar berkata :”Kalau bukanlah ijma yang telah terjadi pada masalah ini dan
sedikitnya orang yang menyelisihinya niscaya mengambil ijma ini lebih afdhal
(utama)”.
Jumhur ulama berpendapat bahwa anak tiri bukan mahram apakah dalam asuhan
bapak tiri atau tidak. Mereka berkata :Kalimat tersebut keluar pada tempat keumuman
maka tidak ada pemahamannya seperti firmanNya :
ً,a
@ b
َ َ ن
َ ْ ِء ِإنْ َأ َردXَcِ ْ  ا2َ+
َ ْ&'ُ ِ ََ?Bَ  ُ ْ' ِهُاQَ َو
“Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran,74
sedang mereka sendiri mengingini kesucian”.75
Dan ini adalah pendapat imam yang empat, fuqaha yang tujuh dan jumhur (mayoritas)
ulama dulu dan sekarang.76

Macam-macam Perhiasan
Alloh Ta’ala berfirman :
8
 ِ ?ِ َُ6ُ ِ Q  ِإ8
 ُ ?َ ,َ !ِ ز8
َ !ِ ْ !ُ Qَ  َو8
 ِ ِ ُ[
ُ 2َ+
َ 8
 ُ ِ ِهI
ُ ِ 8
َ ْ ِ M
ْ َ ْ َ َو,ْ 9ِ َ َ d
َ َ9Q  ِإ8
 ُ ?َ ,َ !ِ ز8
َ !ِ ْ !ُ Qَ َو
“dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami”.77
Dalam menafsirkan ayat di atas Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah berkata : “Hakikat
masalah ini, bahwa Alloh Ta’ala menjadikan perhiasan itu dua macam yaitu perhiasan
lahir dan perhiasan selain lahir. Alloh Ta’ala memperbolehkan bagi wanita

73

Ibnu Hajar, Fathul Bari, 9/63, ia berkata :Atsar ini shahih dari Ali radhiallahu 'anhu.
Sebelum Isalm datang orang yang mempunyai budak memerintah budaknya untuk melacurkan kemudian
mengambil uang pelacurannya. Setelah Islam datang maka syariat melarangnya. (Ibnu Katsir-penerj)
75
anNur :33 Bukan berarti budak yang tidak menginginkan kesucian boleh kamu paksa untuk melakukan
pelacuran. Demikian maksud jumhur ulama.-penerj
76
Tafsir Ibnu Katsir, 1/472 dan Fathul Bari. Dan inilah yang benar-penerj.
77
AnNur :31.
74
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menampakkan perhiasan lahir untuk selain suami dan mahram. Adapun perhiasan
batin maka tidak boleh baginya diperlihatkan kecuali kepada suami dan mahram”.78
Aku katakan : Dari ucapan Syaikhul Islam kita mengetahui bahwa perhiasan itu ada dua
macam :
1. Perhiasan lahir yaitu yang diperlihatkan untuk selain suami dan mahram.
2. Perhiasan batin yaitu yang diperlihatkan untuk suami dan mahram saja.
Jika kita telah mengetahui apakah perhiasa lahir dan perhiasa batin dalam firman Allah
Ta’ala َْ ِ َ َ ¦
َ َ 8
 “ ِإkecuali apa-apa yang nampak darinya” maka kita dapat mengetahui
batasan perhiasan batin yang diperlihatkan untuk suami dan mahram.
Dan berikut ini akan aku sampaikan beberapa pendapat ulama tentang definisi
perhiasan lahir :
1. Pendapat Ibnu Mas’ud radhiallahu 'anhu dan orang-orang yang sependapat
dengannya :Perhiasan lahir adalah pakaian.
2. Pendapat Ibnu Abbas radhiallahu 'anhu dan orang-orang yang sependapat
dengannya : Perhiasan lahir adalah apa yang di wajah dan kedua tangan seperti
celak dan cincin.
Aku katakan :Adapun yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa perhiasa lahir adalah
apa yang di wajah dan kedua tangan maka tertolak karena riwayat yang ada darinya
dipertanyaan kebenarannya sebagaimana yang diterangkan Syaikh Mushthafa
al’Adawi.79
Berikut ini akan aku sampaikan pendapat Syaikh Syaikh Mushthafa ’Adawi tentang
riwayat dari Ibni Abbas :
Riwayat Pertama : Ibnu Jarir berkata : Mengatakan kepadaku Abu Kuraib, mengatakan
kepadaku Marwan, berkata kepadaku Muslim alMalai dari Sa’id bin Jubair dari Ibni
Abbas radhiallahu 'anhu : َ َ d
َ َ9Q  ِإ8
 ُ ?َ ,َ !ِ ز8
َ !ِ ْ !ُ Qَ “ َوTidak menampakkan perhiasannya
kecuali apa yang nampak darinya”, Ibnu Abbas berkata :”Celak dan cincin”.
Aku katakan :Riwayat tersebut sanadnya lemah, pada sanadnya terdapat Muslim
alMulai, ia adalah Muslim bin Kaisan, sangat dha’if dan ulama juga memperselisihkan
keadaannya. Maka Sa’id meriwayatkan ucapan darinya dan tidak menyebutkan Ibnu
Abbas radhiallahu 'anhu.
Riwayat Yang Kedua : Ibnu Jarir berkata :Mengatakan kepadaku Ibnu Humaid, ia
berkata :Mengatakan kepadaku Harun dar Abi Abdillah Nahsyal dari Dhahak dari Ibni
Abbas katanya : Perhiasan lahir adalah celak dan pipi”.
Aku katakan :Sanadnya amat lemah, kami menyatakannya dan tidak
memperdulikannnya Karena Humaid, guru Ibnu Jarir, ia adalah Muhammad bin
78

Kitab Hijab alMar’ah alMuslimah, Ibnu Taimiyah, 14.
Kitab alHijab baina Adillatil Mujibin wal Muttafaq alahi’aridlin, Syaikh Mushthafa
’Adawi,28.
79
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Humaid arRazi dan ia lemah sedangkan Nahsyal sangat lemah juga dan Dhahak adalah
Dhahak bin Muzahim tidak mendengar dari Ibnu Abbas.
Riwayat ketiga : Ibnu Jarir berkata : Mengatakan kepadaku Ali, ia berkata :mengatakan
kepadaku Abdullah, ia berkata :mengatakan kepadaku Mu’awiyah dari Ali dari Ibni
Abbas radhiallahu 'anhu : َ َ d
َ َ9Q  ِإ8
 ُ ?َ ,َ !ِ ز8
َ !ِ ْ !ُ Qَ “ َوTidak menampakkan perhiasannya
kecuali apa yang nampak darinya”, ia berkata :Wajah, celak, cat yang di kuku, cincin,
perhiasan ini dinampakkan kepada orang yang masuk kepadanya di rumahnaya.
Aku katakan :Sanadnya lemah, Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar hadits dari Ibni
Abbas radhiallahu 'anhuma.
Riwayat Yang Ke Empat : Ibnu Jarir berkata : Mengatakan kepadaku AlHusain, ia
berkata :mengatakan kepadaku Hajjaj dari Ibni Juraij, ia berkata : Ibnu Abbas berkata :
َ َ d
َ َ9Q  ِإ8
 ُ ?َ ,َ !ِ ز8
َ !ِ ْ !ُ Qَ “ َوTidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak
darinya”, adalah cincin dan gelang”.
Aku katakan : sanadnya lemah, karena Ibnu Juraij tidak mendengar hadits dari Ibni
Abbas, di antara keduanya terdapat pebedaan jaman yang lama.
Itulah riwayat (atsar) yang disebutkan Ibnu Jarir dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhuma,
dan semua atsar tersebut lemah, dha’if sebagaimana yang anda lihat.
Dan Ibnu Katsir menyebutkan sanad lain sampai Ibnu Abbas radhiallahu 'anhuma
katanya : “(Apa yang biasa nampak darinya) adalah wajah, telapak tangan dan cincin”.
Aku katakan :Aku tidak menemukan sanad ini sampai pada alA’masy dan tidak dikenal
bagi alA’masy dari Sa’id bin Jubair dari Ibni Abbas dan penulis kitab Sunan yang Enam
tidak memasukkan riwayatnya dari Sa’id bin Jubair dari Ibni Abbas sedangkan
alA’masy seorang yang mudallis . Menurutku alA’masy kebiasaannya mengambil hadits
dari Muslim bin Kaisan, dan Muslim bin Kaisan meriwayatkan dari Sa’id sebagaimana
yang telah lewat di muka. Dan Muslim bin Kaisan lemah.
Inilah sejumlah atsar yang kami temukan dari Ibnu Abbas dalam kitab-kitab yang ada
pada kami dan anda telah mengetahui keadaannya. Sekian nukilan dari Syaikh
Mushthafa.
Aku katakan :Maka jelas bagi kita dari penelitian di atas tentang kelemahan riwayat
dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhuma. Maka tinggal ucapan Ibni Mas’ud radhiallahu
'anhu yang mengatakan bahwa perhiasan yang lahir adalah pakaian. Berikut akan aku
sampaikan sanad atsarnya. Ibnu Jarir berkata :”Mengatakan kepadaku ibnul Mutsanna,
ia berkata :mengatakan kepadaku Muhammad bin Ja’far, ia berkata :Mengatakan
kepadaku Syu’bah dari Abi Ishaq dari Abil Ahwash dari Abdillah bin Mas’ud katanya:
َ َ d
َ َ9Q  ِإ8
 ُ ?َ ,َ !ِ ز8
َ !ِ ْ !ُ Qَ “ َوTidak menampakkan perhiasannya kecuali apa yang nampak
darinya”, adalah pakaian luar”.80
80

Hadits mauquf, shahih disebutkan dalam kitab alHijab, Mushthafa.
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Dan Syaikh Muhammad alAmin asySyanqithi81 menyebutkan pernyataan tentang
perhiasan lahir tersebut. Kami akan menyebutkan sebagiannya sebagai penguat bahwa
perhiasan lahir adalah pakaian. Syaikh berkata :Yang dimaksudkan dengan perhiasan
yang dengannya seorang wanita berhias di luar asal penciptaannya dan tidak melihat
badan wanita dengan melihatnya, seperti pendapat Ibnu Mas’ud dan orang-orang yang
sepakat dengannya adalah pakaian luar. Karena pakaian luar bagi wanita adalah
perhiasan baginya di luar asal penciptaannya. Dan ini pendapat yang kuat dengan
hukum yang pasti sebagaimana anda melihatnya.
Dan pendapat ini adalah pendapat yang paling kuat menurut kami dan paling jauh dari
keraguan dan sebab kerusakan”. Kemudian beliau berkata :”Dan lafadz perhiasan
(zinah) sering diulang dalam AlQur'an, yang dimaksudkan adalah perhiasan luar yang
bukan asal dari badan maupun bagian dari tubuh. Sebagaimana firman Alloh Ta’ala
:”Hai anak Adam pakailah perhiasanmu tiap masuk
ٍF
ِ
ْ 9َ ]T  َ ُآ,ِ+ ْ&'ُ ?َ ,َ !ُِوا ز5=
ُ  ءَا َد َمVِ,ََ!
“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap memasuki mesjid untuk
shalat”.82
Gَِد6ِ ِ ج
َ َ =
ْ  َأ2ِ? ا7
ِ  اOَ ,َ !ِْ َ  َم ز89َ ْ]0ُ
“Katakanlah hai Muhammad kepada orang-orang musrik yang mengharamkan sesuatu
dari pikiran: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan83 dari Allah yang telah
dikeluarkan-Nya untuk hamba-hambaNya”.84
َ Oً ,َ !ِض ز
ِ ْ اْ َر2َ+
َ َ9 َ,ْ 6َ [
َ .ِإ
“Sesungguhnya Kami telah menjadikan apa yang ada di bumi sebagai perhiasan
baginya”.85
X
َ َا ِآ,(َ ْ  اªٍ َ /ِِ َ5$ْ .  َء ا3َ4
  ا/ َز$ِإ
“Sesungguhnya Kami telah menghias langit dunia dengan hiasan bintang-bintang”.86
81

Adhwaul Bayan, Syanqithy, 6/197.
AlA’raf :31.Disunnahkan berhias dengan memakai pakaian yang bagus dan bersiwak sebagai penyempurna
ketika akan shalat terutama shalat Jum’at dan ‘ied. Pakaian yang paling afdhal adalah pakaian putih. (HR.
Ahmad)
83
Berupa pakaian dan perhiasan lainnya. Boleh memakai pakaian bagus asal bukan yang diharamkan Allah.
Boleh makan dan minum yang enak asal bukan yang diharamkan Allah. Barangsiapa mengatakan bahwa
memakai pakaian bagus dan memakan makanan enak menyelisihi kezuhudan maka ia salah. Sungguh salah
orang yang lebih memilih pakaian kasar dan jelek padahal ia mampu membeli pakaian baik dan layak. Sungguh
salah orang yang lebih memilih makanan kurang bergizi daripada yang bergizi padahal ia mampu atau
meninggalkan daging karena takut naik nafsunya.(Fathul Qadir, 583)
84
Hamba-hambaNya yang beriman. AlA’raf :32.
85
AlKahfi :7.
86
ashShaffat :7.
82
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ِ ?ِ ,َ !ِ زVِB ِ 9ِ ْ0َ 2َ+
َ ج
َ َ I
َ Bَ
“Maka keluarlah Karun kepada kaumnya (bani Israil) dalam kemegahannya dan
perhiasannya”.87
ْ ِم,)َ ْ  اªِ َ /ِ ز%&  َأوْزَارًا3َْ & !
ُ (ِ ََو

“Tetapi kami disuruh membawa beban-beban (auzaran)88 dari perhiasan emas kaum
itu”.89
Kata zinah dalam ayat-ayat di atas maksudnya adalah apa yang dijadikan hiasan bagi
sesuatu yang bukan dari asal penciptaannya sebagaimana yang anda lihat dan inilah
makna secara umum dalam AlQur'an yang menunjukkan bahwa kata zinah yang
diperselisihkan yang dimaksudkan adalah makna yang baru kami sebutkan sesuai
dengan dengan kehendak Allah Ta’ala”. Sampai di sini perkataan Syanqithi.
Aku katakan :Kesimpulan dari pembahasan di atas adalah :
Bahwa kata zinah, perhiasa lahir dalam ayat “Kecuali apa biasa nampak darinya”,
adalah perhiasan yang untuk selain suami dan mahram yaitu apa yang dipakai
perhiasan wanita di luar asal penciptaannya dan tidak mengakibatkan melihat
badannya jika melihat perhiasan ini sebagaimana yang dikatakan Ibnu Mas’ud
radhiallahu 'anhu dan orang-orang yang sepakat dengannya : pakaia luar .
Perhiasan batin dalam ayat :”Tidak menampakkan perhiasannya kecuali untuk
suaminya” yang dimaksudkan adalah badan wanita yang merupakan asal
penciptaannya, apa yang dipakai perhiasan oleh wanita pada asal penciptaannya dan
mengakibatkan melihat badannya jika melihat perhiasan ini. Sebagaimana yang
dikatakan Syaikhul Islam :”Perhiasan batin wanita untuk suami dan mahram”.
Karena perhiasan batin adalah badan wanita yang merupakan asal penciptaannnya,
timbul di benak kita pertanyaan :”Apakah sama antara suami dan mahram dalam
memandang badan wanita?”
Tentu tidak sama, inilah yang akan kami sampaikan insya Alloh Ta’ala dalam dalil-dalil
yang akan datang.

87

AlQashash :79.
Auzaran artinya dosa-dosa. Mereka melemparkannya ke dalam lubang berisi api agar dosa-dosa mereka
hilang karena dalam syariat Musa diharamkan ghanimah. (Fathul Qadir,1113)
89
Mereka meminjam perhiasan emas dari negeri Qibthy (wilayah Mesir) sejak mereka pergi dari
negeri itu lalu mereka melemparkannya ke dalam satu lubang yang berisi api untuk dijadikan satu batu
emas. Ketika Musa datang. Kemudian Samiri datang melemparkan satu genggam tanah jejak kuda
Jibril ke dalam lubang itu dan minta didoakan Harun agar dijadikan Ijl, patung sapi yang bergerak dan
bersuara. Harun sendiri tidak tahu kalau maksud Samiri agar mendoakan batu emas menjadi sapi yang
mengeluarkan suara dan bergerak dengan kehendak Alloh Ta’ala. MaksudNya untuk menguji dan
membiarkan mereka dalam dosa. (Ibnu Katsir)
88
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Bolehkan Suami Memandang Seluruh Tubuh Istri ?
‘Aisyah radhiallahu 'anha berkata :
ﻜﻨﺕ ﺃﻏﺘﺴل ﺃﻨﺎ ﻭﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﺃﻴﺩﻴﻨﺎ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻝﺠﻨﺎﺒﺔ
”Aku pernah mandi janabah bersama Rasulullah 'B= و59 0ىr dalam satu bak, tangan
kami saling bersentuhan di dalamnya”.90
‘Aisyah radhiallahu 'anha berkata :
ﻜﻨﺕ ﺃﻏﺘﺴل ﺃﻨﺎ ﻭﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﻥ ﺇﻨﺎﺀ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻥ ﻗﺩﺡ ﻴﻘﺎل ﻝﻪ ﺍﻝﻔﺭﻕ

”Aku pernah mandi bersama Rasulullah 'B= و59 0ىr dalam satu bak mandi yang
dinamakan alfaraq”.91
Ibnu Hajar, dalam Fathul Bari berkata :”AdDawudi berdalil dengan hadits ini atas
bolehnya suami melihat aurat itri dan sebaliknya dan pendapatnya dikuatkan dengan
riwayat Ibnu Hibban dari jalan Sulaiman bin Musa bahwa ia ditanya tentang suami
yang melihat kemaluan istri lalu ia menjawab:Aku pernah bertanya kepada Atha
tentang hal ini lalu ia berkata :Aku bertanya kepada Aisyah tentang hal ini lalu ia
menyebutkan hadits di atas secara makna. Dan ia adalah dalil yang kuat dalam masalah
ini. Wallahu a’lam”.
AlQurthuby92 berkata : Masalah :Maka suami dan tuan melihat satu perhiasan
istri dan lebih dari perhiasannya karena tiap tempat badan istri halal baginya
untuk dinikmati dan dilihat. Oleh karena itulah Alloh Ta’ala memulai dengan
suami dalam penyebutan pembolehan memperlihatkan perhiasannya karena
pengetahuan suami lebih besar daripada sekedari memandang badannya. Alloh
Ta’ala berfirman :%
َ 5ِ ,َُ ُ 5ْ ¬
َ ْ'ُ $¯ِGَ ْ'ُ $ُ َ/ْ  ِ'ْ َأوْ َ ََ َ(ْ َأ
ِ  َأزْوَاqَ9
َ8
 ن }{ ِإ
َ ,ُJGِ َ! ْ'ِ 
ِ  ُو#ُ ِ ْ' ُه%
َ /ِ+وَا
93
“dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap isteri-isteri
mereka atau budak yang mereka miliki”.94
Aku katakan :Maka dari keterangan di atas jelas bagi kita bahwa perhiasan batin istri
yang boleh dilihat suami adalah semua badan istri termasuk kemaluannya bersamaan
90

HR. Bukhari no. 261, Muslim no.45, Abu Dawud no.77 dan Tirmidzi no.62 dari Maimunah radhiallahu
'anha. Tirmidzi berkata : “Hadist hasan shahih. Menurut pendapat seluruh ahli fiqih tidak mengapa suami mandi
bersama istri dalam satu bak air. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Aisyah, Anas, Ummu Hani, Ummu Shabiah
alJuhainah, Ummu Salamah dan Ibnu Umar.(Dalam Sunan Tirmidzi –penerj).
91
HR.Bukhari. no. 250. AlFaraq adalah bejana yang memuat yang dapat memuat 16 liter air menurut
kesepakatan sebagian besar ahli ilmu. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/444)
92
Dalam Tafsir Surat anNur, Masalah no. 9, 4623 cet. asySyu’ab.
93
Yaitu orang-orang yang menjaga kemaluannya dari yang diharamkan Alloh Ta’ala. Mereka tidak terjatuh
pada perzinaan, homo dan tidak mendekati kecuali istri, budak perempuan dari tawanan perang. Yang demikian
itu tidak tercela dan tidak mengapa. Maka dari itu Alloh Ta’ala berkata …(ayat selanjutnya, Ibnu Katsir)
Sepuluh ayat pertama berlaku umum untuk lelaki dan perempuan kecuali ayat ini dihususkan untuk lelaki.
Sedangkan keharusan wanita menjaga kemaluannya diterangkan oleh ayat lain. Atas dasar ini wanita yang
memiliki budak tidak boleh bersetubuh dengan budaknya. Akan tetapi bila ia membebaskan budaknya maka
boleh baginya menikah dengan bekas budaknya. (Tafsir alQurthuby-penerj)
94
AlMukminun :5-6
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kita tahu ada hadits yang diriwayatkan dari Ibni Abbas radhiallahu 'anhu secara marfu’
:Jika salah dari kamu bersetubuh dengan istrinya maka janganlah melihatt kemaluan
istri karena dapat menyebabkan penyakit kebutaan dan jangan banyak bicara karena
dapat mengakibatkan kebisuan”. Maka Syaikh AlAlbani menyatakan bahwa hadits
tersebut palsu (maudhu’)95

Dalil-dalil Batasan Perhiasan Batin Bagi Mahram
Dalil Pertama :
Hadits ‘Aisyah radhiallahu 'anha dari Abi Salamah katanya :
ﺩﺨﻠﺕ ﺃﻨﺎ ﻭﺃﺨﻭ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻓﺴﺄﻝﻬﺎ ﺃﺨﻭﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﺴل ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﺩﻋﺕ ﺒﺈﻨﺎﺀ ﻨﺤﻭﺍ ﻤﻥ
ﺼﺎﻉ ﻓﺎﻏﺘﺴﻠﺕ ﻭﺃﻓﺎﻀﺕ ﻋﻠﻰ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻭﺒﻴﻨﻨﺎ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺠﺎﺏ
Aku bersama saudara laki-laki ‘Aisyah ke tempatnya. Lalu saudara laki-laki96
Aisyah bertanya kepadanya tentang cara mandi Nabi Shallallahu 'alaihi wa
sallam. Kemudian ‘Aisyah meminta satu bejana berisi satu sha’97 (gantang) air,
lalu ia mandi dan mengalirkan air di atas kepalanya sedangkan antara kami dan
ia ada hijab”.98
Ibnu Hajar berkata :Berkata AlQadhi ‘Iyadl secara teks keduanya melihat
perbuatan Aisyah radhiallahu 'anha pada kepala dan badan bagian atas yang
dibolehkan bagi mahram melihatnya. Jika tidak, maka tidak ada makna
memperlihatkan cara mandi kepada keduanya karena Aisyah adalah bibi
sepersusuan Abu Salamah yang disusui oleh saudara perempuan Aisyah Ummu
Kultsum. Ia menutup badan bagian bawah tidak diperbolehkan dilihat oleh
mahram”.99
Aku katakan : Dan nampak jelas dari hadit di atas bahwa Aisyah radhiallahu anha
memperlihatkan kepala dan badan bagian yang atas kepada anak laki-laki saudara
perempuannya Abu Salamah dan saudara laki-laki sepersusuannya Abdullah.100 Dan
inilah perhiasan batin yang ia nampakkan kepada mahramnya.
Dalil Kedua :
Hadits Ali radhiallahu 'anhu :
ﺃﻥ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻝﺴﻼﻡ ﺃﺘﺕ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺘﺸﻜﻭ ﺇﻝﻴﻪ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﻓﻲ ﻴﺩﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﺤﻰ ﻭﺒﻠﻐﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﺠﺎﺀﻩ ﺭﻗﻴﻕ ﻓﻠﻡ
95

Silsilah Ahadits adDha’ifah, AlAlbani no. 196 dan Adab azZafaaf.
Kemungkinan namanya Abdullah bin Yazid atau Abdullah bin Ubaid. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/444) Yang
ia adalah saudara sepersusuan sebagaimana yang dikatakan Ibnu Hajar dan para ulama. –penerj.
97
Satu Sha’ adalah empat empat mud atau 4,3 liter dan ukuran yang disepakati adalah empat cidukan air
dengan dua telapak tangan. (AlQamus, Fairuz Abadi, 666)
98
HR.Bukhari dalam Kitab Mandi, Bab Mandi Dengan Satu Sha’.
99
Ibnu Hajar, Fathul Bari, 1/444-penerj.
100
Yakni bin Yazid- penerj.
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ﺘﺼﺎﺩﻓﻪ ﻓﺫﻜﺭﺕ ﺫﻝﻙ ﻝﻌﺎﺌﺸﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﻗﺎل ﻓﺠﺎﺀﻨﺎ ﻭﻗﺩ ﺃﺨﺫﻨﺎ ﻤﻀﺎﺠﻌﻨﺎ ﻓﺫﻫﺒﻨﺎ ﻨﻘﻭﻡ ﻓﻘﺎل ﻋﻠﻰ ﻤﻜﺎﻨﻜﻤﺎ ﻓﺠﺎﺀ
ﻓﻘﻌﺩ ﺒﻴﻨﻲ ﻭﺒﻴﻨﻬﺎ ﺤﺘﻰ ﻭﺠﺩﺕ ﺒﺭﺩ ﻗﺩﻤﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﺒﻁﻨﻲ ﻓﻘﺎل ﺃﻻ ﺃﺩﻝﻜﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺨﻴﺭ ﻤﻤﺎ ﺴﺄﻝﺘﻤﺎ ﺇﺫﺍ ﺃﺨﺫﺘﻤﺎ ﻤﻀﺎﺠﻌﻜﻤﺎ ﺃﻭ
ﺃﻭﻴﺘﻤﺎ ﺇﻝﻰ ﻓﺭﺍﺸﻜﻤﺎ ﻓﺴﺒﺤﺎ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻭﺍﺤﻤﺩﺍ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻭﻜﺒﺭﺍ ﺃﺭﺒﻌﺎ ﻭﺜﻼﺜﻴﻥ ﻓﻬﻭ ﺨﻴﺭ ﻝﻜﻤﺎ ﻤﻥ ﺨﺎﺩﻡ
Ali mengatakan bahwa Fathimah mengeluhkan tangannya sakit karena luka akibat
memutas penggilingan, lalu ia menemui ayahnya, Rasulullah 'B= و59 0ىr untuk
meminta seorang pembantu akan tetapi tidak dikabulkan. Lalu ia menceritakan halnya
kepada Aisyah radhiallahu 'anha. Setelah Rasulullah 'B= و59 0ىr datang, Aisyah
radhiallahu 'anha memberitahukan apa yang disampaikan Fathimah. Ali berkata : Nabi
Shallallahu 'alaihi wa sallam ketika kami sudah di tempat tidur. Aku bergegas hendak
berdiri lalu Rasulullah 'B= و59 0ىr berkata :”Tetap di tempat”, lalu beliau duduk di
antara kami sampai menemukan rasa dingin di kedua kakinya yang menumpang di
dadaku, lalu beliau berkata :Maukah aku tunjukkan pada kalian berdua pada apa yang
lebih baik101 bagi kalian berdua daripada seorang khadim102? Jika kalian berdua telah di
tempat tempat tidur maka maka takbirlah tiga puluh empat kali, tasbih tiga puluh tiga
kali dan tahmid tiga puluh tiga kali. Maka yang ini lebih bagi kalian berdua daripada
seorang pembantu”.103
Ibnu Hajar, Fathul Bari, berkata :Perkataannya “Beliau mendatangi kami dan kami telah
di tempat tidur”, dalam riwayat Ubaidah bin Amr dari Ali dalam riwayat Ibnu Hibban
disebutkan :”Lalu beliau mendatangi kami dan kami sudah berselimut dengan kain
beludru, jika kami memakainya membujur maka pinggang kami terlihat dan bila kami
memakainya melintang maka kepala dan kaki kami keluar (terlihat)104
Kemudian Ibnu Hajar menerangkan faidah hadits :Padanya terdapat keterangan
puncak kasih dan sayang kepada anak perempuan dan menantunya, puncak persatuan
dengan menghindarkan gangguan, rasa malu dan melepaskan hijab
di mana beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam tidak memindahkan keduanya dari tempat
semula lalu meninggalkan mereka dalam keadaan semula, berbaring di tempat tidur”.
101

Maksud daripada lebih baik adalah Nabi menginginkan mengajarkan keduanya bahwa amal ahirat lebih
utama daripada urusan-urusan dunia pada tiap keadaan dan nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam membatasi
pemberiannya pada dzikir tersebut karena ketidakmungkinan memberikan seorang pembantu kemudian
mengajarkan jika mereka tidak mendapatkan pembantu satu dzikir yang menghasilkan bagi keduanya pahala
yang lebih utama daripada permintaan mereka. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengalihkan pemberiannya
pada dzikir agar menjadi pengganti dari doa saat dibutuhkan atau karena dzikir lebih disukai nabi untuk
puterinya dan lebih menyukai kefakiran sebagaiman beliau fakir dan memikul kesusahannya dengan sabar
dalam rangka mengharap besarnya pahala. Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam mengajarkan puterinya dzikir
yang lebih bermanfaat baginya di ahirat dan lebih mendahulukan ahli sufah karena mereka mewakafkan diri
untuk mendengarkan ilmu dan mengokohkan sunnah dala keadaan menahan kelaparan tidak menginginkan
mencari harta maupun nasab akan tetapi mereka menukar diri dengan makanan dari Alloh Ta’ala. (Ibnu Hajar,
Fathul Bari, 11/139)
102
Maksudnya Fathimah meminta pembantu perempuan. Kata khadim bisa bermakna pembantu laki-laki atau
pembantu perempuan. (Ibnu Hajar, Fathul Bari, 12/137)
103
HR. Bukhari dalam Kitab Doa-doa, Bab Takbir dan Tasbih Ketika Akan Tidur. (Muslim dan Abu Dawud
(5062)-penerj)
104
Shahih sesuai syarat Bukhari dan Muslim. Riwayat Ibni Sirin dari Ubaidah dari Ali dijadikan ulama sebagai
sanad yang paling shahih dan hadits di atas dalam Shahih Ibni Hibban (15/364 no.6922)
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Aku katakan :Maka dari hadits ini nampak bagi kita bahwa wanita boleh membuka sitar
wajahnya di hadapan ayahnya sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar. Dan ini yang bisa
diambil manfaat dari hadits Ibni Hibban yaitu bolehnya membuka tutup kepala dan
kaki bagi wanita di hadapan ayahnya berdasarkan ucapan : jika kami memakainya
membujur maka pinggang kami terlihat dan bila kami memakainya melintang maka
kepala dan kaki kami keluar (terlihat)”.
Dalil Ketiga : Hadits Aisyah radhiallahu 'anha :
ﺃﻥ ﺃﻓﻠﺢ ﺃﺨﺎ ﺃﺒﻲ ﺍﻝﻘﻌﻴﺱ ﺠﺎﺀ ﻴﺴﺘﺄﺫﻥ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻫﻭ ﻋﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻀﺎﻋﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻨﺯل ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﻓﺄﺒﻴﺕ ﺃﻥ ﺁﺫﻥ ﻝﻪ ﻓﻠﻤﺎ ﺠﺎﺀ
ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺨﺒﺭﺘﻪ ﺒﺎﻝﺫﻱ ﺼﻨﻌﺕ ﻓﺄﻤﺭﻨﻲ ﺃﻥ ﺁﺫﻥ ﻝﻪ
Bahwa Aflaha Abi alQu’ais paman sepersusuannya datang minta ijin kepada Aisyah
setelah turun ayat perintah wanita berhijab di hadapan selain mahram, lalu ia enggan
untuk memberi ijin kepadanya. Ketika Rasulullah 'B= و59 0ىr datang, maka ia
mengabarkan tentang perbuatannya lalu beliau memerintahkannya untuk memberikan
ijin kepadanya”.105
Ibnu Hajar berkata : Ucapannya : “lalu beliau memerintahkannya untuk memberikan
ijin kepadanya”, disebutkan Muslim dari jalan Yazid bin Abi Hubaib dari ‘Irak dari
‘Urwah pada kisah ini lalu Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam berkata :
ﻻ ﺘﺤﺘﺠﺒﻲ ﻤﻨﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻀﺎﻋﺔ ﻤﺎ ﻴﺤﺭﻡ ﻤﻥ ﺍﻝﻨﺴﺏ
“Janganlah kamu menutup diri darinya karena saudara sepersusuan diharamkan
dinakahi seperti diharamkannya nasab”.106 Kemudian Ibnu Hajar berkata :Pada hadits
ini terdapat perintah wajibnya wanita menutup seluruh badannya terhadap lelaki
bukan mahram dan disyariatkannya mahram minta ijin masuk kepada mahramnya”.
Aku katakan :Dalam hadits ini dan dalam riwayat Muslim kami menemukan bahwa
Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam memerintahkan Aisyah radhiallahu 'anha tidak
berhijab (menutup seluruh badannya) terhadap pamannya walaupun paman
sepersusuan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam “Janganlah kamu
menutup diri darinya”. Telah diketahui bahwa wanita yang di dalam rumah
mengenakan pakaian keseharian yang kurang bagus yang terkadang terbuka kepala,
tangan atau kakinya.

105

HR. Bukhari, Kitab Nikah, Bab Air Susu, 9/54 (dan Muslim (1445) dalm Kitab Nikah-penerj).
HR.Muslim (1445) AlImam anNawawi berkata : Dengan hadits ini dan yang lainnya disepakai ulama
diharamkannya saudara dan anak sepersusuan untuk dinikahi, sehingga boleh dilihat, bersendirian, bepergian
akan tetapi tidak mengakibatkan hukum-hukum kekeluargaan lainnya seperti tidak saling mewarisi, tidak wajib
saling memberi nafkah, tidak merdeka dengan kepemilikan, tidak menolak persaksiannya untuknya, tidak gugur
kishash karena membunuh saudara sepersusuannya, maka keduanya seperti bukan keluarga dalam hukum ini.
Demikian diharamkan dinikahi anak-anak ibu yang menyusui dan anak-anak yang disusui dan antara anak-anak
ibu yang menyusui dengan yang menyusu. Demikian suami dari ibu yang menyusui seolah menjadi ayah yang
menyusu dan anak-anaknya menjadi saudara yang menyusu. Dan saudara lelaki atau perempuan suami menjadi
paman atau bibi dari yang menyusu dan anak-anak yang menyusu adalah anak suami tadi. (Syarah Shahih
Muslim, Nawawi, 5/261 -penerj.
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Dalil Ke Empat : AlImam AnNasai berkata :Mengatakan kepadaku alHusain bin
Huraits, ia berkata :Mengatakan kepadaku alFadl bin Musa, dari Ju’aid bin
Abdirrahman, ia berkata :Mengabarkan kepadaku Abdul Malik bin Marwan bin alHarts
bin Abi Dziab, ia berkata :Mengabarkan kepadaku Abu Abdillah Salim Sablan, ia berkata
:
ﻭﻜﺎﻨﺕ ﻋﺎﺌﺸﺔ ﺘﺴﺘﻌﺠﺏ ﺒﺄﻤﺎﻨﺘﻪ ﻭﺘﺴﺘﺄﺠﺭﻩ ﻓﺄﺭﺘﻨﻲ ﻜﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻴﺘﻭﻀﺄ ﻓﺘﻤﻀﻤﻀﺕ
ﻭﺍﺴﺘﻨﺜﺭﺕ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﻏﺴﻠﺕ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﺜﻼﺜﺎ ﺜﻡ ﻏﺴﻠﺕ ﻴﺩﻫﺎ ﺍﻝﻴﻤﻨﻰ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﺍﻝﻴﺴﺭﻯ ﺜﻼﺜﺎ ﻭﻭﻀﻌﺕ ﻴﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻡ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﺜﻡ
ﻤﺴﺤﺕ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻤﺴﺤﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺇﻝﻰ ﻤﺅﺨﺭﻩ ﺜﻡ ﺃﻤﺭﺕ ﻴﺩﻴﻬﺎ ﺒﺄﺫﻨﻴﻬﺎ ﺜﻡ ﻤﺭﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻝﺨﺩﻴﻥ ﻗﺎل ﺴﺎﻝﻡ ﻜﻨﺕ ﺁﺘﻴﻬﺎ ﻤﻜﺎﺘﺒﺎ ﻤﺎ
ﺘﺨﺘﻔﻲ ﻤﻨﻲ ﻓﺘﺠﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﻴﺩﻱ ﻭﺘﺘﺤﺩﺙ ﻤﻌﻲ ﺤﺘﻰ ﺠﺌﺘﻬﺎ ﺫﺍﺕ ﻴﻭﻡ ﻓﻘﻠﺕ ﺍﺩﻋﻲ ﻝﻲ ﺒﺎﻝﺒﺭﻜﺔ ﻴﺎ ﺃﻡ ﺍﻝﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻗﺎﻝﺕ ﻭﻤﺎ ﺫﺍﻙ
ﻗﻠﺕ ﺃﻋﺘﻘﻨﻲ ﺍﷲ ﻗﺎﻝﺕ ﺒﺎﺭﻙ ﺍﷲ ﻝﻙ ﻭﺃﺭﺨﺕ ﺍﻝﺤﺠﺎﺏ ﺩﻭﻨﻲ ﻓﻠﻡ ﺃﺭﻫﺎ ﺒﻌﺩ ﺫﻝﻙ ﺍﻝﻴﻭﻡ
Adalah ‘Aisyah sangat mengagumi amanah budaknya dan menyewakannya lalu ia
memperlihatkan kepadaku bagaimana Rasulullah 'B= و59 0ىr wudlu, lalu ia kumurkumur, menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya tiga kali, mencuci mukanya tiga
kali, mencuci tangan kanan dan kirinya tiga kali, meletakkan tangannya di kepala
bagian depan kemudian mengusapkan kepalanya sekali sampai kepala bagian belakang,
kemudian mengusap telinganya dengan tangannya kemudian mengusap sisa air di
kedua pipinya dengan tangannya”. Salim berkata :Aku mendatanginya sebagai seorang
budak, ia tidak menutup dariku, lalu ia duduk di depanku dan bercakap-cakap
denganku sampai pada suatu hari aku mendatanginya lalu aku berkata :Doakan aku
dengan keberkahan hai ummul mukminin”. Ia berkata :Doa apa ? Aku berkata :Semoga
Alloh Ta’ala memerdekanku”. Ia berkata :”Semoga Alloh Ta’ala memberkahimu”. Dan ia
menjulurkan cadarnya dan sejak saat itu aku tidak pernah lagi melihatnya”.107
AlImam alJalil AsSindi dalam catatan kaki kitab Sunan Nasai berkata :Barangkali Salim
masih sebagai budak bagi sebagian kerabat Aisyah dan ia berpendapat bolehnya budak
masuk ke tempat tuan puteri dan kerabatnya. Wallahu a’lam.
Aku katakan :Maka kita melihat dalam hadits ini bagaimana seorang budak boleh
melihat kepala dan anggota wudlu tuan puterinya sebagaimana disebutkan Salim “Ia
memperlihatkan kepadaku”. Maka seorang budak adalah salah seorang mahram
sebagaimana yang baru aku sebutkan.
Dalil Ke Lima : Hadits Ummu Salamah dan Anas radhiallahu 'anhuma:
1.Imam dan Abu Dawud meriwayatkan:Mengatakan kepadaku Qutaibah dan Ibnu
Mauhib keduanya berkata :Mengatakan kepada kami alLaits dari Abu azZubair dari
Jabir
ﺃﻥ ﺃﻡ ﺴﻠﻤﺔ ﺍﺴﺘﺄﺫﻨﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺍﻝﺤﺠﺎﻤﺔ ﻓﺄﻤﺭ ﺃﺒﺎ ﻁﻴﺒﺔ ﺃﻥ ﻴﺤﺠﻤﻬﺎ ﻗﺎل ﺤﺴﺒﺕ ﺃﻨﻪ ﻗﺎل ﻜﺎﻥ
ﺃﺨﺎﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻝﺭﻀﺎﻋﺔ ﺃﻭ ﻏﻼﻤﺎ ﻝﻡ ﻴﺤﺘﻠﻡ

107

HR. no. 100. Bab Wanita Mengusap Kepalanya, juz 1. alAlbani berkata :Sanadnya shahih”. Lihat Shahih
Nasai, AlAlbani no.97. Nasai menyebutkannya dalam hadits no. 100 –penerj.
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bahwa Ummu Salamah minta ijin kepada Rasulullah 'B= و59 0ىr berbekam, lalu
Rasulullah 'B= و59 0ىr memerintahkan Abu Thayyibah membekamnya. Abu azZubair
berkata :”Aku menyangka bahwa Jabir berkata :’Ia (Abu Thayyibah) adalah saudara
laki-laki sepersusuannya atau anak lelaki yang belum baligh”.108
3. Imam dan Abu Dawud meriwayatkan:Mengatakan kepadaku Muhammad bin
Isa, mengatakan kepadaku Abu Jami’ Salim bin Dinar dari Tsabit dari Anas
bahwa
ﺃﻥ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺃﺘﻰ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺒﻌﺒﺩ ﻗﺩ ﻭﻫﺒﻪ ﻝﻬﺎ ﻗﺎل ﻭﻋﻠﻰ ﻓﺎﻁﻤﺔ ﺭﻀﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻝﻰ ﻋﻨﻬﺎ ﺜﻭﺏ ﺇﺫﺍ ﻗﻨﻌﺕ ﺒﻪ
ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺭﺠﻠﻴﻬﺎ ﻭﺇﺫﺍ ﻏﻁﺕ ﺒﻪ ﺭﺠﻠﻴﻬﺎ ﻝﻡ ﻴﺒﻠﻎ ﺭﺃﺴﻬﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ﺍﻝﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻤﺎ ﺘﻠﻘﻰ ﻗﺎل ﺇﻨﻪ ﻝﻴﺱ
ﻋﻠﻴﻙ ﺒﺄﺱ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺃﺒﻭﻙ ﻭﻏﻼﻤﻙ
Rasulullah 'B= و59 0ىr menemui Fathimah dengan membawa seorang budak
yang dihadiahkan kepadanya. Sedangkan Fathimah memakai baju jika bajunya ia
tutupkan pada kepalanya maka bajunya tidak sampai pada kakinya (kakinya
terlihat), jika kakinya ia tutupkan dengannya tidak sampai kepalanya (kepalanya
terlihat). Ketika Rasulullah 'B= و59 0ىr melihat keadaan109 Fathimah maka beliau
berkata :”Tidak mengapa bagimu, ia adalah ayah dan budakmu”.110
Ibnul Qayyim berkata :Hadits ini adalah dalil atas bolehnya seorang budak melihat tuan
puterinya, budak termasuk mahramnya yang ia boleh bersendirian, bepergian
dengannya, dan melihatnya apa yang mahramnya boleh melihatnya”.111
AlKandahalawi berkata :Dan sisi boleh melihat badan wanita bagi mahram karena
berbekam pada umumnya pada bagian wanita yang tidak boleh dilihat oleh selain
mahram seprti rambut kepala, tengkuk atau betis. Dan dalam hadits di atas daat
disimpulkan bahwa mahram dan anak kecil boleh melihat sebagian badan mahram
wanitanya apa yang tidak diperbolehkan bagi selain mahram melihatnya”.
Aku katakan :Dari dua hadits di atas kita berpendapat bahwa anak kecil yang mahram
boleh melihat rambut kepala, tengkuk, atau betis wanita mahramnya sebagaimana
pendapat AlKandahalawi.
Dalil Ke Enam: Berdasarkan Definisi Perhiasan:
Aku katakan :Berdasarkan defini perhiasan batin yang disebutkan di muka, maka
perhiasan batin wanita itu boleh dilihat suami dan mahram, demikian juga perhiasan
batin itu adalah hiasan yang dipakai berhias oleh wanita pada asal penciptaan
108
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badannya dan dipastikan bila melihat perhiasan ini melihat sebagian badannya. Maka
perhiasan yang dipakai wanita pada asal penciptaan tubuhnya adalah :
Anting :dipastikan bila melihatnya akan melihat telinga wanita yang merupakan bagian
dari tubuhnya.
Gelang : dipastikan bila melihatnya akan melihat tangan wanita yang merupakan
bagian dari tubuhnya.
Kalung : dipastikan bila melihatnya akan melihat leher wanita yang merupakan bagian
dari tubuhnya.
Gelang kaki : dipastikan bila melihatnya akan melihat betis wanita yang merupakan
bagian dari tubuhnya.
Pacar : dipastikan bila melihatnya akan melihat telapak tangan dan telapak kaki wanita
yang merupakan bagian dari tubuhnya.
Celak : dipastikan bila melihatnya akan melihat wajah wanita yang merupakan bagian
dari tubuhnya.
Dengan demikian bagi mahram diperbolehkan melihat perhiasa batin tersebut di atas.
Kesimpulan Dari Dali-dalil di Atas
1. Bagi suami diperbolehkan melihat seluruh badan istrinya, karena seluru badan
istrinya halal baginya dengan menikmatinya dan melihatnya termasuk
kemaluan istrinya. Yang demikian itu adalah husus bagi suami sebagaimana
yang telah kami terangkan di atas.
2. Bagi wanita diperbolehkan membuka kepala dan bagian atas badannya di
hadapan saudara lelaki, anak lelaki saudara perempuan dan seluruh
mahramnya. Ini diambil dari dalil pertama.
3. Bagi wanita diperbolehkan membuka tutup muka dan kepala untuk ayahnya dan
seluruh mahramnya. Hal ini diambil dari dalil kedua.
4. Bagi wanita tidak perlu menutup seluruh badannya terhadap pamannya
walaupun paman sepersusuan dan demikian mahram sepersusuannya. Hal
diambil dari dalil ketiga.
5. Bagi wanita diperbolehkan membuka anggota wudlu di hadapan budaknya
terlebih di hadapan mahramnya. Hal diambil dari dalil ke empat.
6. Bagi anak kecil yang belum baligh boleh melihat wanita. Maka ia termasuk
mahram wanita sebagaimana yang disebutkan dalam hadits ke lima dan ayat : َأ ِو
 ِء3َ4&ت ا
ِ ْرَا,9
َ qَ9
َ  َ ُواJ
ْ /َ ْ'َ %
َ /ِ+¨ ا
ِ #ْ I
& “ اatau anak-anak yang belum mengerti tentang
112
aurat wanita”.
7. Bagi Mahram wanita boleh melihat tempat-tempat perhiasannya seperti telinga
dan betis. Hal ini diambil dari dalil ke enam.
Faidah :
Wanita haruslah mengetahui bahwa auratnya di depan saudara perempuannya
adalah dari pusar sampai lutut dan boleh baginya menyusui di hadapan saudara
112
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perempuannya dari wanita muslimah dan tidak boleh di hadapan mahram lelaki. Hal
ini dikatakan oleh Ibnul Jauzi : Tidak halal bagi wanita melihat tubuh wanita lainnya di
antara pusar sampai lutut, walaupun ia anak perempuan atau ibunya kecuali bila anak
perempuannya masih kecil”.113
AlQurthuby berkata : Para ahli pikir berkata :”Aurat wanita terhadap budaknya adalah
dari pusar sampai lutut”. Ibnu ’Arabi berkata :”Seakan mereka menyangka wanita itu
lelaki dan lelaki itu wanita. Alloh Ta’ala mengharamkan wanita untuk dilihat atau
dinikmati secara mutlak. Kemudian mengecualikan kelezatan menikmatinya untuk
suami dan budak. Kemudian mengecualikan perhiasan waniat yang boleh dilihat untuk
dua belas jenis manusia di antaranya budak….Ini adalah pandangan yang rusak dan
ijtihad yang jauh dari kebenaran”.114
Aku katakan :Dari kesimpulan dan faidah di atas, ketahuilah wahai wanita muslimah,
bahwa diperbolehkan bagimu memperlihatkan perhiasan batinmu seperti kepala,
wajah, leher, tangan dan betis di hadapan mahram walaupun mahram dari
sepersusuan. Bersamaan dengan itu bahwa auratmu di hadapan saudara
perempuanmu yang muslimah dari pusar sampai lutut. Akan tetapi bila tidak aman dari
keburukan (fitnah) dalam keadaan empat mata bersema salah satu mahrammu atau
kamu takut salah satu mahrammu menggambarkan kecantikanmu kepada lelaki asing
yang bukan mahram maka hendaklah kamu menutup seluruh badanmu darinya bahkan
wajib bagimu demikian sebagaimana yang disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah.115
Dan hati-hatilah ketika duduk-duduk bersama wanita kamu mengatakan: Wanita ini
seperti aku maka tidak mengapa aku masuk ke pemandian bersamanya dalam keadaan
telanjang atau aku membuka pakaian antara pusar dan lutut. Atau kamu katakan :Ini
saudariku perempuan, ini anak perempuanku,….maka yang demikian itu tidak boleh
selamanya kecuali bila anak perempuan masih kecil sebagaimana yang dikatakan Imam
Ibnul Jauzi di muka.

Faidah
Di muka kami telah mengisyaratkan sabda Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam kepada
Aisyah radhiallahu 'anha pada kisah dengan Aflah paman sepersusuannya ketika ia
hendak masuk ke tempat Aisyah maka Rasulullah 'B= و59 0ىr berkata kepada Aisyah
:”Janganlah kamu menutup badanmu darinya karena pengharaman saudara
sepersusuan seperti pengharaman dari nasab”. Diriwayatkan Muslim. Dari hadits ini
kita dapat mengambil faidah bahwa tiap orang yang dianggap mahram bagi wanita dari
sisi nasab maka seperti itu juga dari sisi saudara sepersusuan dianggap mahram juga.
Akan tetapi ada perbedaan pendapat :Apakah ayah suami dari sepersusuan termasuk
113

Talbis Iblis, Ibnul Jauzi, Pasal Tipu Daya Iblis Pada Wanita.
Tafsir alQurthuby,Surat anNur, Masalah ke 20, cet.AsySu’(Adhwaul Bayan, Syanqithy), 4629.
115
Kitab Hijabul Mar’ah alMuslimah, Ibnu Taimiyah, Tahqiq alAlbani, 37, Tafsir anNur (129,132), Ibnu
Taimiyah.
114

29

mahram? Yakni seandainya suamimu ketika masih kecil menyusu dari seorang wanita
selain ibunya, apakah suami wanita itu yang merupakan ayah suamimu sepersusuan
diperbolehkan bagimu memperlihatkan sebagian perhiasan batinmu di hadapannya
sebagaimana di hadapan mahrammu yang lain?
Jawaban yang benar tidak boleh sebagaimana yang diterangkan Syaikh Ibnu ‘Utsaimin
ketika beliau ditanya :Apakah seorang wanita boleh membuka wajahnya di hadapan
ayah suami sepersusuan ? Maka beliau menjawab : “Tidak boleh menurut pendapat
yang kuat yang dipilih Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah karena Nabi Shallallahu 'alaihi wa
sallam berkata :Diharamkan menikahi karena sepersusuan sama dengan diharamkan
menikahi karena nasab”. Sedangkan ayah suami tidak haram menikahi bagi istri anak
laki-lakinya dari sisi nasab akan tetapi ia diharamkan menikahinya dari sisi ikatan
pernikahan karena Alloh Ta’ala berfirman : ْ&'ُ ِ K
َ\
ْ ْ َأ89ِ 8
َ !ِ5 ُ' ُ& اWِ Xَ,ْ  ُ] َأWِ ^
َ َ (“ َوdan diharamkan
bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu)”.116 Maka atas dasar ini anak
sepersusuan bukan dari anak sekandung. Jadi wanita yang bersuami dari sepersusuan
wajib baginya menutup seluruh badannya di hadapan ayah suami, tidak boleh
membuka wajahnya. Seandainya wanita ini cerai dari suaminya tersebut maka wanita
ini tidak halal dinakahi ayah suaminya untuk kehati-hatian. Demikian menurut
pendapat mayoritas ulama”.117
Aku katakan :Seorang muslimah jangan meremehkan masalah ini seperti mengatakan
:Ini saudara lelakiku sepersusuan tanpa meneliti terlebih dahulu. Rasulullah =59 0ىr
'B وberkata : ” ﺍﻨﻅﺭﻥ ﻤﻥ ﺇﺨﻭﺍﻨﻜﻥ ﻓﺈﻨﻤﺎ ﺍﻝﺭﻀﺎﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻝﻤﺠﺎﻋﺔLihatlah siapakah saudaramu dari
sepersusuan”.118Maka pendapat yang kuat dalam masalah ini bahwa orang yang
diharamkan dinakahi karena sepersusuan ada lima jenis119 sebagaimana yang kami
sebutkan di muka dalam masalah mahram-mahram dari nasab. Kami katakan pada
masalah mahram sepersusuan, jika seorang muslimah takut terhadap dirinya dan tidak
merasa aman ketika bersendirian dengan mahram sepersusuan atau ia hawatir
mahramnya menggambarkan kecantikan dan badan serta wajahnya pada orang lain
maka haruslah ia menutup seluruh badannya darinya.

Nasihat dan Faidah
Dari risalah ini engkau telah mengetahui - dengan karunia Alloh Ta’ala - wahai
saudaraku muslimah, siapakah mahram itu dan perhiasan batin yang bagimu
diperbolehkan memperlihatkannya di hadapan mereka. Maka orang-orang yang tidak
disebutkan sebagai mahram bagimu berarti dianggap orang asing (bukan mahram)
bagimu. Sehingga tida sepantasnya engkau memperlihatkan perhiasan selain perhiasan
lahir – sebagaimana yang telah aku terangkan menurut pendapat yang paling benar –
yaitu pakaian luar. Maka perlihatkanlah pakaian syar’imu di hadapan lelaki asing.
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Pakaian syar’i adalah pakaian yang menutup seluruh badan termasuk wajah dan
telapak tangan, dengan syarat tidak membentuk dan tipis, bukan pakaian yang dihias,
pakaian yang syhuhrah120, pakaian wanita kafir maupun pakaian lelaki, tidak diberi
bakhur121 dan parfum. Dan tiap muslimah hendaknya bertakwa kepada agar tidak
digoda setan, berpegang teguh dengan agamanya tidak meremehkannya, mulia tidak
hina.122

Fatwa-fatwa Ulama
Pada risalah ini aku sertakan pula fatwa-fatwa ulama yang berhubungan dengan
perkara yang diperbolehkan bagi wanita muslimah melakukannya di hadapan
mahramnya.
1. Tanya : Ada seorang wanita muslimah ketika suami saudara perempuannya datang
dari bepergian tidak mau bersalaman dengannya, maka apakah hal ini boleh atau tidak
? Diketahui bahwa suami saudara perempuannya adalah anak pamannya, berilah kami
faidah, jazakumullahu khairan.
Jawab : Seorang wanita muslimah tidak boleh mencium selain mahramnya seperti
suami saudara perempuannya atau anak pamannya sebagaimana tidak halal baginya
memperlihatkan perhiasannya di hadapannya karena ia lelaki bukan mahram. Boleh
mengucapkan salam kepadanya tanpa bersalaman dalam keadaan menutup seluruh
badan dan tidak menyendiri empat mata. Wajib diingkari wanita yang bersalaman atau
berempat mata dengan lelaki bukan mahram dan menerangkan bahwa yang demikian
adalah perilaku jahiliah yang telah di hapus oleh Islam.123
2. Apakah seorang ayah boleh mencium anak perempuannya yang telah baligh apakah
telah bersuami atau belum ?Apakah menciumnya di pipi, mulut atau yang semisalnya
dan bila anak perempuannya mencium ayahnya di tempat tersebut maka apa
hukumnya ?
Jawab : Tidak mengapa seorang ayah mencium anak perempuannya yang baligh
maupun kecil asalkan tidak dengan nafsu akan tetapi mencium di pipinya jika anak
perempuannya sudah baligh. Karena Abu Bakar ashshiddiq radhiallahu 'anhu mencium
pipi anak perempuannya, Aisyah dan mencium mulut terkadang mengakibatkan
munculnya gerakan nafsu dan seksual maka meninggalkannya lebih utama dan hatihati. Dan anak perempuannya boleh mencium ayahnya, baik mencium hidung atau
kepalanya tidak dengan nafsu. Adapun bila mencium dengan nafsu maka semuanya
120
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diharamkan untuk menutup pintu kejelekan, fitnah dan kekejian. Wallahu waliyyul
muwafiq.124
3. Tanya : Seorang muslimah menutup badannya dari penghilahatan suami anak
perempuannya, tidak makan bersamanya dan tidak mengucapkan salam kepadanya,
maka apak hukumnya ?
Jawab : Suami anak perempuan termasuk mahram bagi ibu anak perempuan dengan
dalil firman Alloh Ta’ala dalam menerangkan orang-orang yang diharamkan dinikahi :
'(O4$ “ و تdan ibu istrimu”, ini adalah perkara yang disepakati oleh ahli ilmu.
Demikian ibu mertua, nenek dari arah ayah atau ibunya semuanya mahram bagi
suaminya berdasarkan ayat itu. Akan tetapi ibu mertua tidak harus membuka jilbabnya
di hadapan menantunya atau ketika makan bersamanya. Jika ia membuka jilbabnya
maka lebih baik sehingga terjalin rasa cinta dan hubungan dekat serta tereleasasi
hukum Alloh Ta’ala.125
4. Tanya : Apakah seorang muslimah membuka jilbabnya di hadapan paman ibunya
atau paman ayahnya, yakni apakah mereka dihitung sebagai mahram baginya ? Dan
katanya wanita ini dihitung sebagai cabang dari mereka dan mereka adalah pokok bagi
ibu atau ayah wanita ini, apakah demikian ?
Jawab : Ya, jika ibu atau ayah wanita tersebut paman sekandung ayahnya maka
dianggap sebagai mahramnya. Karena paman ayahmu adalah pamanmu demikian juga
paman ibumu adalah pamanmu.126
5. Tanya : Imam Ahmad ditanya tentang seorang lelaki yang memandang rambut
ibunya, istri anaknya dan ibu mertuanya, apa hukumnya ?
Jawab : Makan Imam Ahmad menjawabnya dengan ayat : 8
 ِ ?ِ َُ6ُ ِ Q  ِإ8
 ُ ?َ ,َ !ِ ز8
َ !ِ ْ !ُ Qَ “ َوdan
janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali kepada suami”, lalu beliau memberi
keringan kepadanya melihat rambut wanita-wanita tersebut.127
6. Apakah seorang istri diperbolehkan memakai bedak untuk berhias di hadapan
suaminya dan apakah ia boleh memperlihatkannya di hadapan keluarganya dan wanita
muslimah yang lainnya ?
Jawab : Berhias untuk suami pada batasan yang disyariatkan termasuk perkara yang
seharusnya dilakukan seorang istri. Karena seorang istri tiap kali berhias untuk
suaminya maka yang demikian itu lebih mendorong suami mencintainya dan persatuan
di antara keduanya yang hal ini adalah maksud dari pernikahan. Maka jika bedak itu
membuat cantik dan tidak memudharatkan maka tidak mengapa dan tidak dosa. Akan
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tetapi aku mendengar berita bahwa bedak (sebagian bedak) itu dapat merusak kulit
wajah dan selanjutnya mengubah kulit wajah menjadi jelek sebelum waktunya berubah
saat umur lanjut. Maka aku mengharapkan para wanita muslimah menanyakan kepada
dokter tentang kosmetik-kosmetik yang beredar di pasaran. Jika demikian keadaannya
maka bisa jadi haram atau paling tidak makruh. Karena segala sesuatu yang
menyebabkan keburukan bagi manusia diharamkan atau dimakruhkan. Misalnya
kosmetik yang dinamakan dengan manakir (cat kuku) yaitu kosmotek yang dioleskan
di kuku sehingga mengkilatkan kuku. Bahan ini tidak boleh dipakai karena ia tidak
tembus air sehingga menghalang air wudlu sampai ke kuku.128
Terahir, aku memohon kepada Alloh Ta’ala agar memberikan manfaat risalah ini
kepada penulisnya di dunia dan negeri yang kekal, dan memberikan mafaat pembaca
dan pengantarnya.129

Tamat alhamdulillah.
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