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KEWAJIBAN PEMISAHAN
PRIA DAN WANITA
DALAM KEHIDUPAN ISLAM
Dalam kehidupan Islam, yaitu kehidupan kaum Muslim dalam
segala kondisi mereka secara umum, telah ditetapkan di dalam sejumlah
nash syariah, baik yang tercantum dalam al-Quran maupun as-Sunnah
bahwa kehidupan kaum pria terpisah dari kaum wanita. Ketentuan ini
berlaku dalam kehidupan khusus seperti di rumah-rumah dan yang
sejenisnya, ataupun dalam kehidupan umum, seperti di pasar-pasar,
di jalan-jalan umum, dan yang sejenisnya. Ketentuan tersebut
merupakan ketetapan berdasarkan sekumpulan hukum Islam (majmu’
al-ahkam) yang berkaitan dengan pria, wanita, atau kedua-duanya;
juga diambil dari seruan al-Quran kepada kaum wanita dalam
kedudukannya sebagai wanita dan kepada kaum pria dalam
kedudukannya sebagai pria. Dalam salah satu potongan ayat-Nya, Allah
SWT berfirman:
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“…laki-laki dan perempuan yang bersedekah, laki-laki dan
perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang
memelihara kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak
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menyebut (nama) Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka
ampunan dan pahala yang besar…” (TQS al-Ahzâb [33]: 35)
Di samping itu, pemisahan pria dan wanita ini juga telah
diriwayatkan (marwiy) dalam bentuk pengamalan dan dilaksanakan
dalam kehidupan masyarakat oleh masyarakat Islam pada masa
rasulullah SAW dan pada seluruh kurun sejarah Islam.
Adapun sekumpulan dalil al-Quran dan as-Sunnah yang
mendasari pemisahan ini, dengan menelitinya akan kita dapati bahwa
Allah SWT telah mewajibkan wanita memakai jilbab jika hendak keluar
rumah. Allah telah menjadikan wanita seluruhnya adalah aurat selain
wajah dan dua tekapak tangannya. Allah mengharamkan wanita untuk
memperlihatkan perhiasannya terhadap selain mahram-nya. Allah pun
telah melarang kaum pria melihat aurat wanita, meskipun hanya sekadar
rambutnya. Allah juga telah melarang para wanita bepergian, meskipun
untuk haji, jika tidak disertai mahram. Di samping itu, kita akan
menemukan pula Allah telah melarang seseorang untuk memasuki
rumah orang lain, kecuali dengan seizin penghuninya. Kita pun akan
menemukan bahwa, Allah tidak mewajibkan kaum wanita melakukan
shalat berjamaah, shalat Jumat, atau pun berjihad. Sebaliknya, Allah
mewajibkan semua aktivitas tersebut bagi kaum pria. Allah juga telah
mewajibkan kaum pria bekerja dan mencari penghidupan, tetapi allah
tidak mewajibkan hal itu atas kaum wanita.
Seluruh fakta-fakta di atas telah menjadi dalil, di samping fakta
bahwa Rasulullah SAW telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita,
dan menjadikan shaf-shaf kaum wanita di masjid berada di belakang
shaf-shaf kaum pria. Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas bin Malik
RA bahwa neneknya Malikah pernah mengundang Rasulullah SAW
untuk menikmati jamuan makanan yang dibuatnya. Lalu Rasulullah
SAW memakannya kemudian berkata:

ﺖ
 ﺻ ﹶﻔ ﹾﻔ
 ﻭ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﻡ  ﹶﻓﻘﹶﺎ:ﺇﱃ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ...ﻢ ﺻ ﱢﻞ ﹶﻟ ﹸﻜ
 ﻮﺍ ﹶﻓِﻠﹸﺄ» ﻗﹸﻮﻣ
«ـﺎ
ـﺍِﺋﻨﻭﺭ ﻦ ﺯ ِﻣ ﻮﻌﺠ ﺍﹾﻟﻩ ﻭ ﺍ َﺀﻭﺭ ﻢ ﻴﺘِﻴﺍﹾﻟﻭ
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Berdirilah kamu agar aku mendoakan bagi kamu…” hingga
perkataan Anas bin Malik, ”Maka berdirilah Rasulullah SAW dan
berbarislah aku dan seorang anak yatim di belakang beliau, dan
seorang perempuan tua di belakang kami.”
Pada saat keluar dari masjid, Rasulullah SAW memerintahkan
kaum wanita keluar lebih dulu kemudian disusul oleh kaum pria
sehingga kaum wanita terpisah dari kaum pria. Imam Bukhari
meriwayatkan dari Hindun binti Al-Harits dari Ummu Salamah isteri
Nabi SAW:

ﻦ ﻤ ﺑ ِﺔ ﹸﻗﻮﻤ ﹾﻜﺘ ﻦ ﺍﹾﻟ ﻦ ِﻣ ﻤ ﺳﱠﻠ ﻦ ِﺇﺫﹶﺍ ﷲ  ﹸﻛ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻬ ِﺪ ﻋ ﺎ َﺀ ﻓِﻲﻨﺴ»ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ
ﻡ ﷲ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﻗﹶــﺎ
ُ ﺎ َﺀ ﺍﺎ ﺷﺎ ِﻝ ﻣﺮﺟ ﻦ ﺍﻟ ﺻﻠﱠﻰ ِﻣ
 ﻣﻦ ﻭ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺖ
 ﺒﻭﹶﺛ
«ﺎ ﹸﻝﺮﺟ ﻡ ﺍﻟ ﷲ  ﻗﹶﺎ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ
Bahwa kaum wanita pada masa Rasulullah SAW jika telah
mengucapkan salam dari shalat wajib, mereka berdiri. Rasulullah
SAW dan kaum pria diam di tempat selama waktu yang dikehendaki
Allah. Maka jika Rasulullah SAW berdiri, berdirilah kaum pria.”
Mengenai pengajaran Rasulullah SAW di masjid, seorang wanita
berkata kepada beliau, “Kami telah dikalahkan oleh kaum pria untuk
belajar padamu. Karena itu, hendaklah engkau menyediakan satu hari
buat kami” (HR Bukhari, dari Abu Sa’id Al-Khudri RA).
Semua hukum, kondisi, dan realitas yang seperti itu secara
keseluruhannya menunjukkan jalannya kehidupan Islam. Kehidupan
Islam itu adalah kehidupan yang memisahkan antara kaum pria dan
kaum wanita. Keterpisahnya keduanya dalam kehidupan Islam adalah
bersifat umum, tidak dibedakan apakah itu kehidupan khusus atau
kehidupan umum. Alasannya, kehidupan Islam di masa Rasulullah SAW
pun telah memisahkan kaum pria dari kaum wanita secara mutlak,
baik dalam kehidupan khusus maupun dalam kehidupan umum secara
sama.
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Dikecualikan dari itu jika Allah telah membolehkan adanya
interaksi di antara keduanya, baik dalam kehidupan khusus maupun
dalam kehidupan umum. Allah SWT, misalnya, telah membolehkan
kaum wanita untuk melakukan jual-beli serta mengambil dan menerima
barang; mewajibkan mereka untuk menunaikan ibadah haji;
membolehkan mereka untuk hadir dalam shalat berjamaah, berjihad
melawan orang-orang kafir, memiliki harta dan mengembangkannya,
dan sejumlah aktivitas lain yang dibolehkan atas mereka. Semua
aktivitas di atas yang dibolehkan atau diwajibkan oleh syariah Islam
terhadap kaum wanita, harus dilihat dulu. Jika pelaksanaan berbagai
aktvitas di atas menuntut interaksi/pertemuan (ijtima’) dengan kaum
pria, boleh pada saat itu ada interaksi dalam batas-batas hukum syariah
dan dalam batas aktivitas yang dibolehkan atas mereka. Ini misalnya
aktivitas jual-beli, akad tenaga kerja (ijârah), belajar, kedokteran,
paramedis, pertanian, industri, dan sebagainya. Sebab, dalil tentang
kebolehan atau keharusan aktivitas itu berarti mencakup kebolehan
interaksi karena adanya aktivitas-aktivitas itu. Namun, jika pelaksanaan
berbagai aktvitas di atas tidak menuntut adanya interaksi di antara
keduanya seperti berjalan bersama-sama di jalan-jalan umum; pergi
bersama-sama ke masjid, ke pasar, mengunjungi sanak-famili, atau
bertamasya; dan yang sejenisnya, tidak boleh seorang wanita
melakukan interaksi dengan seorang pria. Sebab, dalil-dalil tentang
keharusan pemisahan kaum pria dari kaum wanita bersifat umum. Tidak
ada satu dalil yang membolehkan adanya interaksi di antara pria dan
wanita dalam perkara-perkara di atas, dan interaksi itu pun tidak dituntut
oleh perkara yang dibolehkan oleh syariah untuk dilakukan seorang
wanita.
Karena itu, adanya interaksi antara pria dan wanita dalam
perkara-perkara tersebut di atas dipandang sebagai perbuatan dosa,
meskipun dilakukan dalam kehidupan umum.
Atas dasar ini, pemisahan kaum pria dari kaum wanita dalam
kehidupan Islam adalah wajib. Pemisahan keduanya dalam kehidupan
khusus adalah pemisahan yang total, kecuali dalam perkara-perkara
yang dibolehkan oleh syariah.
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Adapun dalam kehidupan umum, hukum asalnya adalah
terpisah dan tidak boleh ada interaksi antara pria dan wanita. Kecuali
pada perkara-perkara yang telah dibolehkan syariah, di mana syariah
telah membolehkan, atau mewajibkan, atau menyunnahkan suatu
aktivitas untuk wanita; serta pelaksanannya menuntut adanya interaksi
dengan pria. Baik interaksi ini terjadi dengan tetap adanya pemisahan,
seperti di dalam masjid, atau dengan adanya ikhtilâth (campur-baur),
sebagaimana dalam aktivitas ibadah haji atau jual-beli.
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MELIHAT WANITA
Siapa saja yang ingin menikahi seorang wanita, ia boleh melihat
wanita tersebut dengan tidak berkhalwat dengannya. Jâbir RA telah
menuturkan satu riwayat, ia berkata:

ﺮ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻉ ﹶﺃ ﹾﻥ
 ﺘﻄﹶﺎﺳ ﺮﹶﺃ ﹶﺓ ﹶﻓِﺈ ِﻥ ﺍ ﻤ ﻢ ﺍﹾﻟ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﺐ ﹶﺃ
 ﺧ ﹶﻄ ﷲ  ِﺇﺫﹶﺍ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ »ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
ﺒﹸﺄﺨ
 ﺗﺖ ﹶﺃ
 ﻨﺮﹶﺃ ﹰﺓ ﹶﻓ ﹸﻜ ﻣ ﺖ ِﺇ
 ﺒﺨ ﹶﻄ
  ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻌ ﹾﻞ ﻴ ﹾﻔﺎ ﹶﻓ ﹾﻠﻩ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻧﻜﹶﺎ ِﺣﻬ ﻮ ﻋ ﺪ ﻳ ﺎِﺇﻟﹶﻰ ﻣ
«ﺎﺘﻬﺟ ﻭ ﺰ ﺘﺎ ﹶﻓﻲ ِﺇﻟﹶﻰ ِﻧﻜﹶﺎ ِﺣﻬ ﺎِﻧﺩﻋ ﺎﺎ ﻣﻨﻬﺖ ِﻣ
 ﻳﺭﹶﺃ ﻰﺣﺘ ﺎﹶﻟﻬ
“Rasulullah SAW bersabda, “Jika salah seorang di antara kalian
melamar seorang wanita, maka jika ia mampu untuk melihat apa
yang mendorongnya untuk menikahi wanita itu, hendaklah ia
melakukannya.” Jâbir kemudian berkata, “Aku melamar seorang
wanita. Aku pun bersembunyi untuk melihat wanita itu hingga aku
melihat darinya apa yang mendorongku untuk menikahinya. Lalu
aku pun menikahinya” (HR al-Hâkim dan beliau berkata,”Hadits
ini sahih menurut syarat Imam Muslim).
Seorang pria boleh melihat wanita yang hendak dinikahinya,
baik seizin wanita itu atau pun tidak. Hal itu karena Nabi SAW telah
memerintahkan kepada kita untuk melihat secara mutlak. Di dalam
hadits Jâbir di atas terdapat lafal yang maknanya, “Maka aku
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bersembunyi untuk melihat wanita itu.” Hanya saja, tidak diperbolehkan
berkhalwat dengan wanita yang akan dikhitbah. Hal itu karena Nabi
SAW telah bersabda:

ـﺎ
ـﻬﻤ ـِﺈ ﱠﻥ ﺛﹶﺎِﻟﹶﺜ
ـﺎ ﻓﹶـ
ـﻨﻬﺮ ٍﻡ ِﻣ ﺤ
 ﻣ ﻭ ﺎ ﹸﺫﻬﻣﻌ ﻭ ﺮﹶﺃ ٍﺓ ِﺇ ﱠﻻ ﻣ ﺟ ﹲﻞ ِﺑِﺈ ﺭ ﻮ ﱠﻥ ﺨﹸﻠ
 ﻳ » ﹶﻻ
«ﻄﹶﺎﻥﹸﻴﺍﻟ ﺸ
“Janganlah seorang laki-laki berkhalwat dengan seorang wanita
kecuali dia disertai mahramnya, karena yang ketiga di antara
keduanya adalah setan.” (HR Muslim, dari jalur Ibnu ‘Abbâs).
Hadits tersebut bersifat umum. Sementara, tidak ada
pengecualian dari larangan tersebut bagi pria yang melamar,
sebagaimana adanya pengecualian baginya dalam masalah melihat.
Ia boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan, begitu juga selain
wajah dan kedua telapak tangan. Sebab, kebolehan melihat wajah dan
kedua telapak tangan wanita, bersifat umum baik bagi pelamar atau
pun bukan. Maka pengecualian bagi pelamar tidak memiliki makna
sama sekali. Karenanya, hal itu menunjukkan bahwa pengecualian itu
diarahkan kepada selain wajah dan kedua telapak tangan. Dan juga
karena Rasul SAW bersabda:

«ﺎﻴﻬﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻄﻳ »ﹶﺃ ﹾﻥ
“Hendaklah ia melihatnya”.
Sabda Beliau ini bermakna umum meliputi wajah dan kedua
telapak tangan, serta selain wajah dan kedua telapak tangan, di antara
bagian tubuh wanita yang harus diketahui dalam rangka pengetahuan
dengan tujuan menikah sehingga pria itu pun melamarnya.
Disamping itu, Allah SWT telah memerintahkan kaum Mukmin
agar menundukkan pandangan mereka. Menundukkan pandangan
mengharuskan tidak adanya pengarahan pandangan baik dari pria
kepada wanita atau sebaliknya dari wanita kepada pria. Lalu datang
hadits Jâbir yang membolehkan seorang pelamar mengarahkan
pandangannya kepada wanita. Maka kebolehan tersebut dikecualikan

58

Sistem Pergaulan Dalam Islam

dari perintah untuk menundukkan pandangan. Artinya, kaum Mukmin
wajib menundukkan pandangan mereka terhadap lawan jenisnya,
kecuali bagi orang-orang yang melamar seorang wanita. Mereka boleh
tidak menundukkan pandangannya agar mereka bisa memandang
wanita yang ingin mereka lamar.
Bagi suami-istri, masing-masing diperbolehkan melihat seluruh
bagian tubuh pasangannya. Hal itu karena Bahz ibn Hakîm telah
meriwayatkan dari bapaknya dari kakeknya, kakeknya berkata:

ﻆ
ﺣ ﹶﻔ ﹾ  ِﺇ:ﻲ ؟ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟﻧ ﹶﺬﺭ ﺎﻭﻣ ﺎﻨﻬ ﹾﺄﺗِﻲ ِﻣﺎ ﻧﺎ ﻣﺗﻨﺭ ﻮ ﻋ ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ:ﺖ
 »ﻗﹸ ﹾﻠ
«ﻚ
 ﻨﻴﻳ ِﻤ ﺖ
 ﻣﹶﻠ ﹶﻜ ﺎﻭ ﻣ ﻚ ﹶﺃ
 ﺟِﺘ ﻭ ﺯ ﻦ ﻚ ِﺇ ﱠﻻ ِﻣ
 ﺗﺭ ﻮ ﻋ
“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, “Wahai Rasulullah
SAW, manakah bagian aurat kami yang harus kami tutupi dan mana
yang boleh kami biarkan?” lalu Rasulullah SAW bersabda kepadaku,
“Jagalah auratmu, kecuali dari istrimu atau hamba sahaya
perempuanmu.”
Seorang pria boleh melihat wanita yang termasuk mahram-nya,
baik Muslimah maupun non Muslimah, lebih dari wajah dan kedua
telapak tangan di antara anggota-anggota tubuh wanita itu yang menjadi
tempat melekatnya perhiasan, tanpa dibatasi dengan anggota-anggota
tubuh tertentu. Kebolehan ini karena adanya nash tentang hal itu, dan
karena kemutlakan nash tersebut. Allah SWT berfirman:

Ï!$t/#u ÷ρr& ∅ÎγÍ←!$t/#u ÷ρr& ∅ÎγÏFs9θãèç7Ï9 āωÎ) £ßγtFt⊥ƒÎ— šÏ‰ö7ãƒ Ÿωuρ
ûÍ_t/ ÷ρr& £ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ) ÷ρr& ∅ÎγÏGs9θãèç/ Ï!$oΨö/r& ÷ρr& ∅ÎγÍ←!$oΨö/r& ÷ρr& ∅ÎγÏGs9θãèç/
Íρr& £ßγãΖ≈yϑ÷ƒr& ôMs3n=tΒ $tΒ ÷ρr& £ÎγÍ←!$|¡ÎΣ ÷ρr& £ÎγÏ?≡uθyzr& ûÍ_t/ ÷ρr& ∅ÎγÏΡ≡uθ÷zÎ)
óΟs9 šÏ%©!$# È≅ø ÏeÜ9$# Íρr& ÉΑ%y`Ìh9$# zÏΒ Ïπt/ö‘M}$# ’Í<'ρé& Îöxî šÏèÎ7≈−F9$#

∩⊂⊇∪ Ï!$|¡ÏiΨ9$# ÏN≡u‘öθtã 4’n?tã (#ρãyγôàtƒ
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“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali
kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka,
atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau
saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lakilaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau
wanita-wanita Islam, 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.” (TQS an-Nûr [24]: 31)
Semua orang yang disebutkan di dalam ayat tersebut boleh
melihat anggota-anggota tubuh wanita yang termasuk mahramnya
berupa rambut, leher, tempat gelang tangan [pergelangan tangan],
tempat gelang kaki [pergelangan kaki], tempat kalung, dan anggotaanggota tubuh lainnya yang biasa menjadi tempat melekatnya
perhiasan. Sebab, Allah SWT berfirman, ‘walâ yubdîna zînatahunna’,
(janganlah mereka menampakkan perhiasannya), yaitu tempat-tempat
perhiasan mereka, kecuali kepada orang-orang yang disebutkan di
dalam ayat al-Quran di atas. Orang-orang tersebut boleh melihat
tempat-tempat perhiasan yang tampak pada wanita yang termasuk
mahram mereka ketika wanita itu memakai pakaian sehari-hari, yaitu
dalam kondisi ketika wanita itu membuka baju luarnya. Imam asySyâfi‘î, di dalam Musnad-nya, telah meriwayatkan sebuah hadits dari
Zaynab binti Abî Salamah sebagai berikut:

ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﻭ,ﺎﻩ ﹶﺃﺑ ﺍﺖ ﹶﺃﺭ
 ﻨ ﹶﻓ ﹸﻜ:ﺖ
  ﻗﹶﺎﹶﻟ،ِﻴﺮﺑﺰ ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﺍﻟ ﻣ ﺎ ِﺀ ِﺇﺳﻤ ﻦ ﹶﺃ ﺖ ِﻣ
 ﻌ ﻀ
 ﺗﺭ ﺎ ِﺇﻧﻬ»ﹶﺃ
:ﻮ ﹸﻝ ﻳ ﹸﻘﻭ ﻲ ﺭﹾﺃ ِﺳ ﻭ ِﻥ ﺮ ﺾ ﹸﻗ
 ﻌ ﺑ ﺧ ﹸﺬ ﻴ ﹾﺄ ﹶﻓ,ﻲ ﺭﹾﺃ ِﺳ ﻂ
ﺸﹸ
 ﻣ ﺎ ﹸﺃﻭﹶﺃﻧ ﻲ ﻋﹶﻠ ﺧ ﹸﻞ ﺪ ﻳ
«ﻲ ﻋﹶﻠ ﻲ ﹶﺃ ﹾﻗِﺒِﻠ
“Bahwa dia (Zaynab) pernah disusui oleh Asma’, istri Zubayr. Ia
berkata, “Karena itu, aku menganggapnya (Zubayr) sebagai bapak.
Ia pernah masuk ke ruanganku, sementara aku sedang menyisir
rambutku. Lalu ia memegang sebagian ikatan rambutku. Ia lantas
berkata, ‘Menghadaplah kepadaku.”
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Juga diriwayatkan bahwa Abû Sufyân pernah memasuki rumah
anaknya, yaitu Ummu Habîbah isteri Rasulullah SAW, ketika Abû Sufyân
datang ke Madinah untuk memperbaharui perjanjian Hudaibiyah.
Serta-merta Ummu Habîbah menggulung alas tidur Rasulullah SAW
agar tidak diduduki oleh Abû Sufyân. Sementara itu, Ummu Habîbah
tidak mengenakan hijab. Lalu ia menceritakan hal itu kepada Rasulullah
SAW. Beliau menyetujuinya dan tidak memerintahkannya agar
memakai hijab. Sebab meskipun Abû Sufyân seorang musyrik, tetapi
ia adalah mahram Ummu Habîbah.
Adapun selain mahram, pelamar, dan suami, maka harus dilihat
terlebih dahulu. Jika ada keperluan (hajat) untuk melihat, baik pria
melihat wanita atau sebaliknya, maka ia boleh melihat anggota tubuh
sebatas yang dituntut oleh keperluan itu saja. Ia tidak boleh melihat
anggota-anggota tubuh yang lainnya kecuali wajah dan kedua telapak
tangan. Orang-orang yang dituntut oleh keperluan untuk melihat
anggota tubuh (lawan jenisnya) dan yang diperbolehkan oleh syara’
untuk melihat itu, mereka misalnya adalah dokter, paramedis, pemeriksa
(penyidik), atau yang semisal mereka yang dituntut oleh suatu keperluan
untuk melihat anggota tubuh baik aurat atau pun bukan aurat. Telah
diriwayatkan:

ﻦ ﻋ ـ ﻒ
 ﺸـ
ِ ﻳ ﹾﻜ ﻳ ﹶﻈ ﹶﺔ ﻛﹶﺎ ﹶﻥﺮ ﻲ ﹸﻗ ﺑِﻨ ﻲ ﺍ ِﻓﻌﺪ ﺳ ﻢ ﺣ ﱠﻜ ﺎﻲ  ﹶﻟﻤ ﻨِﺒ»ﹶﺃ ﱠﻥ ﺍﻟ
«ﺭِﻫِﻢﺰﺗﻣِﺆ
“Bahwa Nabi SAW ketika mengangkat Sa‘ad sebagai hakim untuk
memutuskan perkara Bani Qurayzhah, Sa’ad menyingkap kain
penutup tubuh mereka.” (HR al-Hâkim, Ibnu Hibbân, dari jalur
‘Athiyah Al-Qurazhi).
Dan diriwayatkan dari ‘Utsmân ibn ‘Affân bahwa pernah
dihadapkan kepadanya seorang anak yang telah melakukan pencurian.
Ia berkata, ‘Periksalah kain penutup tubuhnya’. Orang-orang mendapati
anak itu belum tumbuh rambut (pada kemaluannya-pen). Maka Utsman
tidak memotong tangannya. (HR al-Bayhaqî).
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Apa yang dilakukan ‘Utsmân ini dilihat dan didengar oleh para
sahabat dan tidak seorang pun di antara mereka yang mengingkarinya.
Adapun jika tidak ada keperluan (hajat), sementara ia bukan
mahram dan bukan orang yang tidak memiliki keinginan terhadap
wanita, maka ia diperbolehkan melihat wajah dan kedua telapak tangan
wanita, tetapi ia diharamkan untuk melihat selain dari kedua anggota
tubuh itu. Sabda Rasulullah SAW

ﺎﺍﻫﻳﺪ ﻭ ﺎﻬﻬ ﺟ ﻭ ﺎ ِﺇ ﱠﻻﻨﻬﻯ ِﻣﻳﺮ ﺢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺼﹸﻠ
 ﻳ ﻢ ﺖ ﹶﻟ
 ﺿ
 ﺎﻳ ﹶﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣﺎ ِﺭ»ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﺠ
«ﺼ ِﻞ
 ﻤ ﹾﻔ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ
“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh),
tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya
hingga pergelangan tangan.” (HR Abû Dâwud).
Di dalam al-Quran, Allah SWT telah mengecualikan wajah dan
kedua telapak tangan dari larangan untuk menampakkan anggota tubuh
wanita yang merupakan tempat melekatnya perhiasan. Allah SWT
berfirman:

∩⊂⊇∪ $yγ÷ΨÏΒ tyγsß $tΒ āωÎ) £ßγtFt⊥ƒÎ— šÏ‰ö7ãƒ Ÿωuρ
“Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa
tampak daripadanya”. (TQS an-Nûr [24]: 31)
Ibn ‘Abbâs menafsirkan kalimat ‘Yang biasa tampak
daripadanya’ sebagai wajah dan kedua telapak tangan. Larangan
atas kaum wanita untuk menampakkan perhiasannya adalah
larangan untuk menampakkan auratnya. Adanya larangan untuk
menampakkan aurat, secara dalalatul iltizam menunjukkan atas
larangan melihat bagian tubuh wanita yang dilarang untuk
ditampakkan. Pengecualian apa yang biasa tampak dari diri wanita
—dari keseluruhan bagian tubuhnya yang dilarang untuk
ditampakkan– merupakan pengecualian atas larangan untuk
melihatnya. Itu artinya, kebolehan untuk melihatnya. Dengan
demikian, seorang pria asing (non mahram) boleh memandang
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wajah dan kedua telapak tangan wanita yang bukan mahram-nya
dengan pandangan yang memungkinkannya untuk mengetahui
siapa wanita tersebut, agar pria itu dapat menjadi saksi atas wanita
tersebut jika diperlukan kesaksian; atau agar pria itu dapat kembali
menemuinya dalam aktivitas jual-beli atau ijârah (kontrak kerja);
atau agar ia yakin akan identitas wanita tersebut ketika ia memberi
utang atau membayar utang kepada wanita tersebut; atau agar pria
itu tidak keliru dengan wanita lain yang mirip; dan sebagainya.
Demikian pula, seorang wanita diperbolehkan melihat pria, kecuali
auratnya. Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah
–radhiyallâh ‘anhâ-, ia berkata:

ﻲ ﻮ ِﻥ ِﻓ ﺒﻌ ﻳ ﹾﻠ ﺸ ِﺔ
 ﺒﺤ
 ﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ ﻧ ﹸﻈﺎ ﹶﺃﻭﹶﺃﻧ ﺍِﺋ ِﻪﻲ ِﺑ ِﺮﺩ ﺮِﻧ ﺘﺴ
 ﻳ  ﷲ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ
«ﺠ ِﺪ
ِﺴ
 ﺍﹾ ﹶﳌ
“Rasulullah SAW menutupiku dengan kainnya, sedangkan waktu
itu aku sedang melihat orang-orang Habsyah bermain (pedang) di
Masjid.” (Muttafaq ‘alayhi).
Suatu hari Rasulullah SAW selesai menyampaikan khutbah hari
raya, (lalu):

«ﺪﹶﻗ ِﺔ ﺼ
 ﻦ ﺑِﺎﻟ ﻫ ﺮ ﻣ ﻼ ﹲﻝ ﹶﻓﹶﺄ
ﻪ ِﺑ ﹶ ﻌ ﻣ ﻭ ﻦ ﺮﻫ ﺎ َﺀ ﹶﻓ ﹶﺬ ﱠﻛﻨﺴﻰ ﺍﻟ»ﹶﻓﹶﺄﺗ
“Kemudian Beliau mendatangi kaum wanita. Beliau lantas
mengingatkan mereka, sementara ketika itu beliau disertai Bilâl,
Beliau memerintahkan mereka untuk bersedekah.” (HR alBukhâri, dari jalur Jâbir)
Hadits di atas jelas menunjukkan persetujuan Rasul SAW kepada
kaum wanita untuk melihat pria. Adapun bahwa kebolehan
memandang itu adalah kepada selain aurat, karena sesungguhnya
pandangan ‘Aisyah RA terhadap orang-orang Habsyah yang sedang
bermain pedang menunjukkan bahwa ‘Aisyah melihat seluruh apa yang
tampak dari mereka, kecuali aurat mereka. Pandangan tersebut tidak
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dibatasi, tetapi pandangan itu bersifat mutlak. Juga karena Amr ibn
Syu‘aib telah menuturkan riwayat dari bapaknya dari kakeknya yang
berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda:

ﺮ ِﺓ ﺴ
 ﻭ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺩ ﺎﺮ ِﺇﻟﹶﻰ ﻣ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻼ
ﻩ ﹶﻓ ﹶ ﺮ ﻴﻭ ﹶﺃ ِﺟ ﻩ ﹶﺃ ﺪ ﺒﻋ ﻪ ﻣ ﺎ ِﺩﻢ ﺧ ﺪ ﹸﻛ ﺣ ﺝ ﹶﺃ
 ﻭ ﺯ »ِﺇﺫﹶﺍ
«ﺭ ﹲﺓ ﻮ ﻋ ﻪ ﻧﺒ ِﺔ ﹶﻓِﺈﺮ ﹾﻛ ﻕ ﺍﻟ
 ﻮ ﻭﹶﻓ
“Jika salah seorang dari kalian menikahkan pembantunya, baik
budak maupun pegawainya, hendaklah ia tidak melihat apa-apa
yang ada di bawah pusar dan di atas lutut, karena itu adalah aurat.”
(HR Abû Dâwud)
Mafhum hadis di atas menunjukkan bolehnya melihat bagian
tubuh pria selain kedua bagian tersebut. Kebolehan memandang ini
bersifat mutlak mencakup pria ataupun wanita.
Adapun hadits yang diriwayatkan dari Jarîr ibn ‘Abdillâh, bahwa
dia berkata:

«ﻱ
 ﺼ ِﺮ
 ﺑ ﻑ
 ﺻ ِﺮ
 ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺮِﻧ ﻣ ﺎ َﺀ ِﺓ ﹶﻓﹶﺄﻧ ﹶﻈ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠ ﻦ ﻋ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ »
“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan
yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk
memalingkan pandanganku.” (HR Muslim).
Juga hadis yang diriwayatkan dari ‘Alî RA, ia menuturkan:
“Rasulullah SAW telah bersabda kepadaku:

«ﺮ ﹶﺓ ﻚ ﺍﹾﻵ ِﺧ
 ﺲ ﹶﻟ
 ﻴﻭﹶﻟ ﻭﻟﹶﻰ ﻚ ﹾﺍ ُﻷ
 ﺎ ﹶﻟﻧﻤﺮ ﹶﺓ ﹶﻓِﺈ ﻨ ﹾﻈﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﻨ ﹾﻈﻊ ﺍﻟ ﺘِﺒﺗ » ﹶﻻ
“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan
berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu,
sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu” (HR
Ahmad, dari jalur Buraidah).
Kedua hadits di atas berkenaan dengan pandangan pria
terhadap wanita, bukan pandangan wanita terhadap pria. Yang
dimaksud oleh hadits pertama adalah pandangan terhadap selain wajah
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dan kedua telapak tangan dengan dalil adanya kebolehan untuk melihat
keduanya. Sedangkan yang dimaksud oleh hadits kedua adalah
larangan untuk mengulang-ulang pandangan yang dapat
membangkitkan syahwat, bukan larangan dari pandangan yang biasabiasa saja tanpa maksud syahwat.
Adapun firman Allah SWT:

∩⊂⊃∪ ôΜÏδÌ≈|Áö/r& ôÏΒ (#θ‘Òäótƒ šÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ≅è%
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman,”hendaklah
mereka menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30)
Yang dimaksud ayat ini adalah perintah menundukkan
pandangan dari apa yang diharamkan dan membatasi pandangan
kepada yang dihalalkan saja. Maksud ayat tersebut bukanlah perintah
untuk menundukkan pandangan secara total (mutlak). Sebab Allah
telah menjelaskan bahwa terhadap wanita yang termasuk mahram,
maka tidak mengapa (seorang laki-laki beriman) melihat anggotaanggota tubuh wanita itu yang menjadi tempat melekatnya perhiasan,
seperti rambut, leher, tempat kalung [dada], tempat gelang tangan
[pergelangan tangan), tempat gelang kaki [pergelangan kaki], dan kedua
kaki wanita; sedangkan wanita asing (yakni wanita yang bukan mahram)
laki-laki hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangannya.
Sebab, ghadh al-bashar (menundukkan pandangan) bermakna khafdh
al-bashar (merendahkan pandangan). Di dalam kamus dikatakan:

ﻦ ﺤﻬِــ
ِ ﺘﺿ ﹰﺔ ِﺑ ﹶﻔ
 ﺎﻭ ﹶﻏﻀ ﺎﺎﺿﻭ ﹶﻏﻀ ﺎﻭ ﹶﻏﻀ ﺴ ِﺮ
 ﺎ ﺑِﺎﹾﻟ ﹶﻜﺎﺿﻪ ِﻏﻀ ﺮﹶﻓ ﺾ ﹶﻃ
 ] ﹶﻏ
[ﻪﻔﹶﻀﺧ
Ghadhdha tharufahu (dia menundukkan pandangannya)
ghidhâdhan wa ghadhdhan wa ghadhâdhan wa ghadhâdhatan
maknanya adalah khafadhahu (merendahkan pandangannya).
Dari paparan di atas, jelaslah bahwa pria atau pun wanita,
masing-masing boleh memandang anggota tubuh yang lain yang bukan
merupakan aurat tanpa disertai maksud untuk mencari kenikmatan
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dan kepuasan syahwat. Aurat pria adalah anggota tubuh di antara pusat
dan lututnya, sedangkan aurat wanita adalah seluruh anggota tubuhnya
kecuali wajah dan dua telapak tangannya. Maka, leher wanita adalah
aurat. Rambutnya, meskipun hanya sehelai, merupakan aurat.
Demikian pula bagian sisi kepala wanita –dari arah manapun– adalah
aurat. Seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan
merupakan aurat yang wajib ditutupi. Allah SWT berfirman:

∩⊂⊇∪ $yγ÷ΨÏΒ tyγsß $tΒ āωÎ) £ßγtFt⊥ƒÎ— šÏ‰ö7ãƒ Ÿωuρ
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) tampak daripadanya.” (TQS an-Nûr [24]: 31)
Yang dimaksud dengan ‘Yang biasa tampak daripadanya’ adalah ‘Wajah
dan kedua telapak tangan’. Karena kedua anggota tubuh wanita inilah
yang biasa tampak dari wanita-wanita Muslimah di hadapan Nabi SAW
dan beliau membiarkannya. Kedua anggota tubuh wanita ini pula yang
biasa tampak dalam pelaksanaan ibadah-ibadah tertentu seperti haji
dan shalat. Juga karena kedua anggota tubuh inilah yang biasa tampak
pada masa Rasulullah SAW, yaitu masa turunnya ayat al-Quran. Di
samping itu, dalil lain yang menunjukkan bahwa seluruh tubuh wanita
adalah aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangannya adalah sabda
Rasulullah SAW:

«ﺭﹲﺓ ﻮ ﻋ ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﻤ »ﹶﺍﹾﻟ
“Wanita adalah aurat”. (HR Ibnu Hibbân dalam Shahîh Ibnu
Hibbân, dari jalur Ibnu Mas’ûd).
Dan Rasulullah SAW juga bersabda:

ﺎﺍﻫﻳ ـﺪ ﻭ ﺎﻬﻬ ﺟ ﻭ ﺎ ِﺇ ﱠﻻﻨﻬﻯ ِﻣﻳﺮ ﺢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺼﹸﻠ
 ﻳ ﻢ ﺖ ﹶﻟ
 ﺿ
 ﺎﻳ ﹶﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣﺎ ِﺭ»ِﺇ ﱠﻥ ﺍﹾﻟﺠ
«ﺼ ِﻞ
 ﻤ ﹾﻔ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ
“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh),
tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya
hingga pergelangan tangan.” (HR Abû Dâwud)
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Dalil-dalil ini dengan jelas menunjukkan bahwa seluruh tubuh
wanita adalah aurat, kecuali wajah dan kedua telapak tangannya. Juga
dengan jelas menunjukkan bahwa wanita wajib menutupi auratnya.
Yakni, ia wajib menutupi seluruh tubuhnya, kecuali wajah dan kedua
telapak tangannya.
Adapun dengan apa wanita menutupi auratnya, dalam hal ini
syara’ tidak menentukan pakaian tertentu untuk menutupi aurat
tersebut. Akan tetapi syara’ membiarkannya secara mutlak tanpa
menentukannya. Syara’ hanya mencukupkan diri dengan pernyataan
“tidak boleh terlihat auratnya”, seperti lafal “wa lâ yubdîna” (janganlah
mereka menampakkan), atau “lam yashluh an yurâ minhâ” (tidak boleh
terlihat dari tubuhnya). Maka pakaian apa pun yang menutupi seluruh
tubuh wanita, kecuali wajah dan kedua telapak tangan, dinilai telah
menutupi aurat, bagaimanapun bentuknya. Kain yang panjang dinilai
sebagai penutup aurat. Begitu pula celana panjang, rok, dan kaos.
Asy-Syâri’ (Sang Pembuat Hukum) tidak menentukan bentuk dan jenis
pakaian tertentu. Maka setiap pakaian yang menutupi aurat dan tidak
menampakkan aurat dinilai sebagai penutup aurat yang sah menurut
syariah, tanpa memperhatikan bentuk, jenis, dan jumlah potongannya.
Hanya saja, asy-Syâri’ telah mensyaratkan, pakaian tersebut
harus dapat menutupi kulit. Asy-Syâri’ telah mewajibkan penutup aurat
itu harus berupa sesuatu (pakaian) yang bisa menutupi warna kulit;
baik berwarna putih, merah, coklat, hitam, ataupun yang lainnya.
Artinya, kain penutup (pakaian) wanita itu wajib menutupi kulit,
menutupi warna kulitnya sehingga tidak bisa diketahui (dibedakan)
bagian yang berwarna putih dari yang merah atau coklat. Jika tidak
demikian maka tidak dinilai menutup aurat. Karena itu, jika kain
penutup (pakaian) itu tipis (transparan) yang tetap menampakkan warna
kulit yang ada di baliknya sehingga dapat diketahui (dibedakan) bagian
kulit yang berwarna putih dari yang berwarna merah atau coklat, maka
kain penutup seperti itu tidak boleh dijadikan penutup aurat. Artinya,
auratnya dinilai masih tampak dan tidak tertutup. Sebab, secara syar‘î,
menutup aurat itu tidak akan sempurna, kecuali menutup kulit dengan
cara menutupi warnanya. Dalil yang menunjukkan bahwa asy-Syâri’
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telah mewajibkan untuk menutupi kulit sehingga tidak bisa diketahui
warnanya adalah sabda Nabi SAW:

«ﺎﻨﻬﻯ ِﻣﻳﺮ ﺢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺼﹸﻠ
 ﻳ ﻢ »ﹶﻟ
“Tidak boleh terlihat dari dirinya.”
Hadits ini merupakan dalil yang jelas bahwa asy-Syâri’
mensyaratkan di dalam sesuatu yang digunakan menutupi aurat agar
tidak terlihat aurat yang ada di baliknya. Artinya, harus menutupi kulit,
tidak menampakkan apa yang ada di baliknya. Maka, wanita wajib
menutupi auratnya dengan pakaian yang tidak tipis, yaitu yang tidak
dapat menggambarkan apa yang ada di baliknya dan tidak dapat
menampakkan apa yang ada di bawahnya.
Inilah masalah tentang menutup aurat. Masalah ini tidak boleh
dicampuradukkan dengan masalah pakaian wanita dalam kehidupan
umum dan masalah tabarruj dengan sebagian pakaian. Maka, jika
terdapat pakaian yang menutup aurat, hal itu tidak berarti boleh bagi
seorang wanita mengenakannya ketika ia berjalan di jalan umum.
Sebab, untuk di jalanan umum terdapat pakaian tertentu bagi wanita
yang telah ditetapkan oleh syariah. Dalam hal itu, tidak tidak cukup
hanya mengenakan pakaian yang menutupi aurat. Celana panjang
misalnya, meskipun sudah menutupi aurat, akan tetapi tidak boleh
dikenakan wanita di dalam kehidupan umum. Yakni tidak boleh
dikenakan saat berada di jalanan umum. Sebab, untuk di jalanan umum
terdapat pakaian tertentu yang telah diwajibkan oleh asy-Syâri’ untuk
dipakai wanita. Jika seorang wanita menyalahi perintah asy-Syâri’ dan
ia mengenakan pakaian yang menyalahi apa yang telah ditentukan
oleh asy-Syâri’, maka ia berdosa karena telah meninggalkan salah satu
kewajiban.
Dengan demikian, masalah menutup aurat tidak boleh
dicampuradukkan dengan masalah pakaian wanita di kehidupan
umum. Demikian juga masalah menutup aurat itu tidak boleh
dicampuradukkan dengan masalah tabarruj. Keadaan celana panjang
yang sudah menutupi aurat jika tidak tipis, tidak berarti wanita boleh
mamakainya di hadapan pria asing (bukan mahram); sementara ia
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menampakkan kecantikan dan memperlihatkan perhiasannya. Karena
dalam kondisi tersebut, meski ia telah menutup auratnya, namun ia
telah ber-tabarruj. Tabarruj telah dilarang oleh asy-Syâri’ atas wanita,
walaupun ia telah menutupi auratnya. Seorang wanita yang telah
menutupi auratnya belum tentu ketika itu ia tidak ber-tabarruj. Karena
itu, kita tidak boleh mencampuradukkan pembahasan topik menutup
aurat dengan topik tabarruj. Jadi, keduanya merupakan masalah
tersendiri yang terpisah satu dari yang lain.
Mengenai pakaian wanita dalam kehidupan umum, yakni
pakaian wanita untuk di dikenakan di jalanan umum atau di pasarpasar, sesungguhnya Allah SWT telah mewajibkan kepada wanita untuk
mengenakan pakaian luar yang ia kenakan di sebelah luar pakaiannya
sehari-hari di rumah, pada saat dia keluar untuk ke pasar-pasar atau
berjalan di jalanan umum. Allah SWT telah mewajibkan wanita agar
memiliki mulâ‘ah (baju kurung) atau milhafah (semacam selimut) untuk
dia kenakan di bagian luar pakaian sehari-hari dan ia ulurkan ke bawah
hingga menutupi kedua kakinya. Jika ia tidak memiliki mulâ’ah atau
milhafah, hendaklah ia meminjamnya kepada tetangga, teman, atau
kerabatnya. Jika ia tidak bisa meminjamnya atau tidak ada yang mau
meminjaminya, ia tidak boleh keluar rumah tanpa mengenakan pakaian
tersebut. Jika ia keluar tanpa pakaian luar yang ia kenakan di sebelah
luar pakaian sehari-harinya maka ia berdosa, karena telah meninggalkan
salah satu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah SWT
terhadapnya.
Penjelasan di atas terkait dengan pakaian wanita bagian bawah.
Sedangkan pakaian bagian atas maka wanita harus memiliki kerudung
(khimâr) atau apa saja yang serupa itu atau yang dapat
menggantikannya, yang dapat menutupi seluruh kepala, seluruh leher,
dan belahan pakaian di dada. Dan hendaknya kerudung itu siap atau
tersedia untuk dia kenakan keluar ke pasar-pasar atau berjalan di jalanan
umum. Dengan kata lain, itu merupakan pakaian bagian atas untuk di
kehidupan umum. Maka jika seorang wanita memiliki kedua jenis
pakaian ini (pakaian luar berupa baju kurung/jilbab dan khimâr/
kerudung), ia boleh keluar dari rumahnya menuju ke pasar atau berjalan
di jalanan umum, yaitu keluar dari rumah ke kehidupan umum. Jika ia
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tidak mengenakan kedua jenis pakaian ini, ia tidak boleh keluar dalam
kondisi apa pun. Karena perintah untuk mengenakan kedua jenis
pakaian tersebut datang bersifat umum. Perintah tersebut tetap bersifat
umum berlaku dalam seluruh keadaan, karena tidak ada dalil satu pun
yang mengkhususkannya.
Adapun dalil wajibnya kedua jenis pakaian tersebut untuk
dikenakan dalam kehidupan umum adalah firman Allah SWT mengenai
pakaian wanita bagian atas:

4’n?tã £ÏδÌßϑèƒ¿2 tø⌠ÎôØu‹ø9uρ ( $yγ÷ΨÏΒ tyγsß $tΒ āωÎ) £ßγtFt⊥ƒÎ— šÏ‰ö7ãƒ Ÿωuρ

∩⊂⊇∪ £ÍκÍ5θãŠã_
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan
kain kerudung ke dadanya.” (TQS an-Nûr [24]: 31)
Dan firman Allah SWT berkaitan dengan pakaian wanita bagian
bawah:

£Íκön=tã šÏΡô‰ãƒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Ï!$|¡ÎΣuρ y7Ï?$uΖt/uρ y7Å_≡uρø—X{ ≅è% ÷É<¨Ζ9$# $pκš‰r'‾≈tƒ

∩∈∪ £ÎγÎ6Î6≈n=y_ ÏΒ
“Hai Nabi katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak
perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin, ‘Hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka”. (TQS al-Ahzâb
33: 59)
Juga apa yang telah diriwayatkan dari Ummu ‘Athiyah, ia
berkata:

ﻖ ﺍﺗِــﻌﻮ ﻰ ﺍﹾﻟﺿﺤ
 ﻭﹾﺍ َﻷ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻔ ﹾﻄ ِﺮ ﻬ ﺟ ﺨ ِﺮ
 ﷲ  ﹶﺃ ﹾﻥ ﻧ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺮﻧ ﻣ »ﹶﺃ
ﺪ ﹶﻥ ﻬ ـ
ـﻳﺸﻭ ﻼ ﹶﺓ
ـﹶ
ـﻦ ﺍﻟﺼ ﺘ ِﺰﹾﻟﻌ ﻴﺾ ﹶﻓ
 ﻴﺤ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻭ ِﺭ ﹶﻓﹶﺄﻣﺨﺪ
 ﺕ ﺍﹾﻟ
ِ ﺍﻭ ﹶﺫﻭ ﺾ
 ﻴﺤ
 ﺍﹾﻟﻭ
ـﺎ
ﻬـ ـﻮ ﹸﻥ ﹶﻟ
ﻳ ﹸﻜـ ﺎ ﹶﻻﺍﻧﺣـﺪ ﷲ ِﺇ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
 ﲔ ﹸﻗ ﹾﻠ
 ﺴِﻠ ِﻤ
 ﻤ ﻮ ﹶﺓ ﺍﹾﻟ ﻋ ﺩ ﻭ ﺮ ﻴ ﺨ
 ﺍﹾﻟ
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«ﺎﺎِﺑﻬﻦ ِﺟ ﹾﻠﺒ ﺎ ِﻣﺘﻬﺧ ﺎ ﹸﺃﺴﻬ
 ﺘ ﹾﻠِﺒﺏ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟ
 ﺎِﺟ ﹾﻠﺒ
Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan para
wanita yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang
sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya
Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita-wanita yang sedang haid, mereka
memisahkan diri tidak ikut menunaikan shalat, tetapi tetap
menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan kepada kaum
Muslim. Aku lantas berkata, “Ya Rasulullah, salah seorang di antara
kami tidak memiliki jilbab.” Rasulullah pun menjawab, “Hendaklah
saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu.” (HR
Muslim).
Dalil-dalil di atas menunjukkan dengan jelas tentang pakaian
wanita di kehidupan umum. Allah SWT di dalam kedua ayat diatas,
telah mendeskripsikan pakaian tersebut yang telah diwajibkan kepada
wanita untuk dikenakan dalam kehidupan umum, dengan deskripsi
rinci, lengkap dan menyeluruh. Mengenai pakaian wanita bagian atas,
Allah SWT berfirman:

∩⊂⊇∪ £ÍκÍ5θãŠã_ 4’n?tã £ÏδÌßϑèƒ¿2 tø⌠ÎôØu‹ø9uρ
“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”
(TQS an-Nûr [24]: 31)
Maksudnya, hendaknya para wanita mengulurkan kain
penutup kepalanya ke leher dan dadanya, untuk menyembunyikan
apa yang tampak dari belahan baju dan belahan pakaian, berupa
leher dan dada.
Mengenai pakaian wanita bagian bawah, Allah SWT berfirman:

∩∈∪ £ÎγÎ6Î6≈n=y_ ÏΒ £Íκön=tã šÏΡô‰ãƒ
“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka.” (TQS al-Ahzâb [33]: 59)
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Maksudnya, hendaknya para wanita mengulurkan pakaian yang
mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian ke seluruh tubuhnya
dalam rangka keluar rumah. Yaitu berupa milhafah (semacam selimut)
atau mulâ’ah (baju kurung/jubah) diulurkan sampai ke bagian bawah.
Tentang tata cara secara umum pakaian tersebut dikenakan, Allah SWT
berfirman:

∩⊂⊇∪ $yγ÷ΨÏΒ tyγsß $tΒ āωÎ) £ßγtFt⊥ƒÎ— šÏ‰ö7ãƒ Ÿωuρ
“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) tampak daripadanya”. (TQS an-Nûr [24]: 31)
Maksudnya, janganlah mereka menampakkan anggota tubuh
mereka yang menjadi tempat perhiasan seperti telinga, lengan, betis,
atau yang lainnya, kecuali apa yang biasa tampak di kehidupan umum
pada saat turunnya ayat tersebut, yakni pada masa Rasulullah SAW,
yaitu wajah dan kedua telapak tangan.
Dengan pendeskripsian yang rinci tersebut, menjadi amat
jelaslah, apa pakaian wanita di kehidupan umum dan apa saja yang
wajib terpenuhi berkaitan dengan pakaian tersebut.
Dan datang hadits Ummu ‘Athiyyah yang menjelaskan secara
gamblang tentang wajib adanya pakaian bagi wanita yang ia kenakan
di atas pakaian kesehariannya pada saat ia keluar rumah. Karena Ummu
‘Athiyah berkata kepada Rasul SAW, ‘Ihdânâ lâ yakûnu lahâ jilbâ[ub]
(salah seorang di antara kami tidak memiliki jilbab).”. Rasulullah SAW
kemudian berkata, “Litulbishâ ukhtuhâ min jilbâbihâ (Hendaklah
saudaranya mamakaikan jilbabnya kepada wanita itu)”. Yakni, ketika
Ummu ’Athiyah berkata kepada Rasul SAW: jika wanita itu tidak
memiliki pakaian yang dikenakan di atas pakaian sehari-hari guna keluar
rumah”, maka Rasulullah SAW memerintahkan agar saudaranya
meminjaminya pakaian yang dia kenakan di atas pakaian sehari-hari.
Maknanya adalah, jika tidak ada yang meminjaminya, maka yang
bersangkutan tidak boleh keluar rumah. Ini merupakan qarînah
(indikasi) yang menunjukkan bahwa perintah yang ada di dalam hadits
ini adalah wajib. Artinya seorang wanita wajib mengenakan jilbab di
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atas pakaian kesehariannya jika ia hendak ke luar rumah. Jika ia tidak
mengenakan jilbab, ia tidak boleh ke luar rumah.
Jilbab itu disyaratkan agar diulurkan ke bawah sampai menutupi
kedua telapak kaki. Karena Allah SWT telah berfirman:

∩∈∪ £ÎγÎ6Î6≈n=y_ ÏΒ £Íκön=tã šÏΡô‰ãƒ
“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka.” (TQS al-Ahzâb [33]: 59)
Maknanya, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya. Hal itu karena
kata min dalam ayat ini bukan li-tab‘îd (untuk menunjukkan sebagian),
tetapi sebagai bayân (penjelasan). Artinya, hendaklah mereka
mengulurkan mulâ’ah atau milhafah hingga menjulur ke bawah (irkhâ’).
Juga karena telah diriwayatkan dari lbn ‘Umar, ia menuturkan:
“Rasulullah SAW pernah bersabda:

:ﻤ ﹶﺔ ﺳﹶﻠ ﻡ ﺖ ﹸﺃ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ﻣ ِﺔ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻴ ِﻪﷲ ِﺇﹶﻟ
ُ ﺮ ﺍ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻢ ﻼ َﺀ ﹶﻟ
ﻴ ﹶﺧ ﻪ ﺑﻮ ﺮ ﹶﺛ ﺟ ﻦ ﻣ »
؟ ِﺇﺫﹰﺍ ﻓﹶﻘﹶﺎﻟﹶﺖ،ﺍﺒﺮﲔ ِﺷ
 ﺮ ِﺧ ﻳ :ﻦ؟ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﻮِﻟ ِﻬﺎ ُﺀ ﺑِــ ﹸﺬﻳﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﻌ ﻨﺼ
 ﻳ ﻒ
 ﻴﹶﻓ ﹶﻜ
«ﺩ ﹶﻥ ﻳ ِﺰ ﺎ ﹶﻻﺍﻋﻪ ِﺫﺭ ﻨﺮﺧِﻴ ﻴ ﹶﻓ: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﻦ ﻬ ﻣ ﺍﻒ ﹶﺃ ﹾﻗﺪ
 ﺸ
ِ ﻨ ﹶﻜﺗ
“Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah
tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.” Ummu Salamah
bertanya, “lalu, bagaimana wanita memperlakukan ujung pakaian
mereka?” Rasulullah SAW menjawab, “Hendaklah mereka ulurkan
sejengkal.” Ummu Salamah berkata lagi, “Kalau begitu, akan
tampak kedua telapak kakinya.” Rasulullah menjawab lagi,
“Hendaklah mereka ulurkan sehasta dan jangan ditambah lagi.”
(HR Tirmidzî)
Hadits ini dengan jelas menyatakan bahwa pakaian luar (jilbab),
yakni mulâ’ah atau milhafah yang dikenakan di luar pakaian seharihari, diulurkan ke bawah sampai menutupi kedua telapak kaki. Maka,
meskipun kedua kaki wanita telah ditutupi dengan kaus kaki atau sepatu,
akan tapi tetap harus mengulurkan jilbabnya ke bawah hingga jelas
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menunjukkan adanya irkhâ. Tidak ada gunanya menutup kedua kaki
yang sudah tertutup dengan kaus kaki atau sepatu. Akan tetapi, di
sana harus ada irkhâ, yaitu jilbab harus diturunkan (diulurkan) sampai
ke bawah secara jelas sehingga dapat diketahui bahwa pakaian tersebut
adalah pakaian untuk kehidupan umum yang wajib dikenakan oleh
wanita di kehidupan umum, dan tampak jelas dalam jilbab itu adanya
irkhâ, sebagai realisasi firman Allah SWT: ‘yudnîna’, yang berarti
yurkhîna (mengulurkan).
Dengan demikian, jelaslah bahwa wanita wajib mengenakan
pakaian yang longgar di atas pakaian kesehariannya dalam rangka ke
luar rumah. Jika ia tidak memilikinya, sementara ia ingin keluar,
hendaklah ia meminjam kepada saudaranya atau wanita Muslimah
mana saja yang bersedia meminjaminya. Jika tidak ada yang
meminjaminya, ia tidak boleh keluar rumah sampai pakaian tersebut
didapatkannya. Jika ia keluar rumah tanpa mengenakan pakaian
longgar yang terulur hingga ke bawah, maka ia berdosa, meskipun ia
telah menutupi seluruh auratnya. Sebab, mengenakan baju longgar
yang terulur sampai ke bawah hingga menutup kedua kaki adalah wajib.
Maka wanita tersebut telah menyimpang dari kewajiban ini dan berdosa
di sisi Allah SWT. Ia layak dijatuhi sanksi oleh negara dengan hukuman
ta‘zîr.
Tinggal dua persoalan lagi yang terkait dengan masalah wanita
melihat pria atau sebaliknya. Pertama, masalah keberadaan pria asing
(non-mahram) di dalam rumah dengan seizin penghuninya. Di dalam
rumah itu dia (bisa) melihat wanita yang mengenakan pakaian seharihari (yang biasa digunakan di rumah, pen) serta memandang bagian
tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangannya. Kedua,
masalah adanya wanita non-Muslim, bahkan sebagian kaum Muslimah,
yang berjalan di jalanan umum baik di kota atau di kampung, sementara
para wanita itu menampakkan anggota tubuhnya, lebih dari wajah
dan kedua telapak tangannya. Kedua persoalan ini benar-benar terjadi.
Keburukannya pun telah dirasakan oleh seluruh kaum Muslim. Karena
itu, hukum Islam tentang kedua persoalan tersebut harus dijelaskan.
Persoalan pertama, yaitu keberadaan saudara atau kerabat lakilaki yang tinggal bersama para wanita dalam satu tempat tinggal,
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sementara para wanita tersebut terlihat oleh saudara atau kerabat
mereka yang laki-laki dengan mengenakan pakaian sehari-hari.
Sehingga tampak dari para wanita itu rambut, leher, lengan, betis atau
bagian tubuh lainnya yang tampak saat wanita mengenakan pakian
sehari-hari. Dalam situasi seperti ini, maka saudara laki-laki suaminya
(ipar wanita itu) atau kerabat laki-laki yang bukan mahram bisa melihat
mereka, sebagaimana saudara laki-laki, bapak, atau mahram mereka
lainnya. Padahal saudara laki-laki suami adalah orang asing (nonmahram) bagi wanita itu, sebagaimana laki-laki asing siapapun. Kadangkadang, sebagian kerabatnya –seperti anak paman, anak bibi, dan
kerabatnya yang lain yang bukan mahram– ataupun kalangan yang
bukan kerabat berkunjung ke rumahnya. Mereka yang berkunjung itu
memberi salam kepada para wanita dan duduk bersama, sementara
para wanita tersebut mengenakan pakaian kesehariannya. Dalam
keadaan seperti ini, tampak dari para wanita itu bagian tubuh mereka
selain wajah dan kedua telapak tangan, seperti rambut, leher, lengan,
betis, dan yang lainnya. Dan mereka yang berkunjung itu pun
diperlakukan sebagaimana mahram.
Masalah ini ada di mana-mana dan telah menjadi bencana bagi
sebagian besar kaum Muslim, terlebih di daerah perkotaan. Kebanyakan
mereka menyangka bahwa hal seperti itu dibolehkan. Yang benar adalah
bahwa orang yang boleh melihat wanita itu hanyalah para mahram
dan pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan
terhadap wanita. Sedangkan orang-orang selain mereka, maka wanita
haram untuk menampakkan kepada mereka selain wajah dan kedua
telapak tangan.
Rincian ketentuan itu sebagai berikut. Bahwasanya Allah
SWT telah mengharamkan wanita secara mutlak untuk dipandang
atau mendapat kelezatan darinya. Lalu Allah mengecualikan
kelezatan untuk para suami. Allah juga mengecualikan perhiasan
yakni memandangnya, bagi dua belas orang termasuk orang yang
semisal mereka, seperti paman dari bapak atau paman dari ibu.
Kemudian Allah mengecualikan dari wanita, wajah dan kedua
telapak tangannya bagi selu ruh pria. Jadi, kelezatan yakni
memandang wanita dengan syahwat adalah haram secara mutlak,

Melihat Wanita

75

kecuali bagi suami. Sedangkan memandang wajah dan kedua
telapak tangan wanita –dengan pandangan biasa tanpa syahwat–
adalah mubah secara mutlak. Dan memandang selain wajah dan
kedua telapak diharamkan secara mutlak, kecuali bagi mahram yang
telah disebutkan oleh Allah dan orang-orang semisal mereka.
Inilah hukum syara’ yang berkaitan dengan kehidupan umum
yang telah disebutkan di dalam sejumlah nash.
Adapun dalam kehidupan khusus, Allah telah membolehkan
para wanita untuk menampakkan anggota tubuhnya lebih dari wajah
dan kedua telapak tangan mereka, yaitu anggota tubuh yang biasa
tampak dalam kehidupan sehari-hari mereka. Allah SWT berfirman:

tÏ%©!$#uρ óΟä3ãΖ≈yϑ÷ƒr& ôMs3n=tΒ tÏ%©!$# ãΝä3ΡÉ‹ø↔tGó¡uŠÏ9 (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $yγ•ƒr'‾≈tƒ
tÏnuρ Ìôfx ø9$# Íο4θn=|¹ È≅ö7s% ÏiΒ 4 ;N≡§tΒ y]≈n=rO óΟä3ΖÏΒ zΝè=çtø:$# (#θäóè=ö7tƒ óΟs9

∩∈∇∪ Ï!$t±Ïèø9$# Íο4θn=|¹ Ï‰÷èt/ .ÏΒuρ ÍοuÎγ©à9$# zÏiΒ Νä3t/$u‹ÏO tβθãèŸÒs?
“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah budak-budak (lelaki
dan wanita) yang kamu miliki, dan orang-orang yang belum balig
di antara kamu, meminta izin kepada kamu tiga kali (dalam satu
hari) yaitu: sebelum shalat subuh, ketika kamu menanggalkan
pakaian (luar) mu di tengah hari dan sesudah shalat Isya’.” (TQS
an-Nûr [24]: 58)
Allah SWT telah memerintahkan kepada anak-anak yang belum
baligh dan para hamba sahaya agar tidak memasuki ruangan (kamar)
wanita dalam tiga waktu tersebut. Kemudian Allah SWT
memperbolehkan mereka memasuki ruangan wanita di luar ketiga
waktu tersebut. Karena Allah melanjutkan ayat di atas dengan firmanNya:

4 £èδy‰÷èt/ 7y$uΖã_ öΝÎγøŠn=tæ Ÿωuρ ö/ä3ø‹n=tæ š[ø‹s9 4 öΝä3©9 ;N≡u‘öθtã ß]≈n=rO

∩∈∪ /ä3ø‹n=tæ šχθèù≡§θsÛ
“(Itulah) tiga `aurat bagi kamu. Tidak ada dosa atasmu dan tidak
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(pula) atas mereka selain dari (tiga waktu) itu. Mereka melayani
kamu.” (TQS an-Nûr [24]: 58-59)
Ayat di atas dengan gamblang menjelaskan bahwa di luar ketiga
waktu tersebut -yakni pada waktu seorang wanita mengenakan pakaian
kesehariannya yang lazim dipakai di dalam rumah-, anak-anak dan
para hamba sahaya milik wanita itu boleh memasuki ruangan (kamar)
wanita tersebut tanpa seizinnya. Dari sini, dapat dipahami bahwa boleh
bagi seorang wanita, di dalam rumahnya, ia hidup dengan mengenakan
pakaian sehari-hari yang biasa dipakainya. Pada saat berpakaian seperti
ini, ia boleh dilihat oleh anak-anak dan hamba sahayanya.
Atas dasar ini, wanita boleh hidup di dalam rumahnya
dengan pakaian sehari-hari yang lazim dipakainya. Tidak ada
keraguan sedikit pun tentang hal ini. Dalam keadaan seperti itu, ia
sama sekali tidak dinilai berdosa. Anak-anak kecil dan hamba
sahayanya boleh melihat wanita dalam kondisi semacam itu. Tidak
ada dosa apa pun atas wanita dalam kondisi seperti itu. Wanita
tidak perlu menutup auratnya dari mereka. Sebaliknya, mereka pun
(yakni anak kecil dan hamba sahaya) tidak perlu meminta izin
kepadanya ketika masuk. Karena ayat di atas menyatakan masuknya
anak kecil dan hamba sahaya tanpa perlu izin kecuali pada ketiga
waktu yang merupakan aurat. Tidak bisa dikatakan bahwa
pembantu yang merupakan orang merdeka diqiyaskan kepada
hamba sahaya dengan adanya ‘illat thawwâfûn (mereka melayani).
Tidak bisa dikatakan demikian karena ‘illat tersebut merupakan ‘illat
yang bersifat terbatas. Petunjuknya adalah bahwa anak-anak kecil
ketika sudah baligh, mereka harus meminta izin, padahal mereka
termasuk thawwafûn.
Sedangkan selain orang-orang yang telah dikecualikan oleh
Allah pada kondisi tersebut, yaitu selain anak kecil dan hamba sahaya,
Allah SWT telah menjelaskan hukum bagi mereka dalam kehidupan
khusus, di mana Allah SWT menuntut mereka agar selalu meminta izin
ketika hendak memasuki rumah. Allah SWT berfirman:
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∩⊄∠∪ $yγÎ=÷δr& #’n?tã (#θßϑÏk=|¡è@uρ (#θÝ¡ÎΣù'tGó¡n@
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah
yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam
kepada penghuninya.” (TQS an-Nûr [24]: 27)
Jadi, Allah SWT menuntut seorang Muslim untuk meminta izin,
yang diungkapkan dengan kata al-isti’nâs, pada saat hendak memasuki
rumah orang lain. Mafhumnya, jika ia ingin memasuki rumahnya sendiri,
ia tidak perlu meminta izin. Sebab turunnya (sabab an-nuzûl) ayat di atas,
bahwa ada seorang wanita dari kalangan Anshar berkata kepada Nabi
SAW: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku berada di dalam rumahku
dalam kondisi di mana aku tidak suka seorang pun melihatku, baik orang
tuaku maupun anak-anakku. Lalu ayahku datang dan masuk menemuiku.
Sesungguhnya laki-laki di antara keluargaku selalu masuk rumahku,
sementara aku dalam keadaan demikian. Lalu, apa yang harus aku
perbuat?’ Setelah itu, turunlah ayat mengenai izin tersebut.
Maka, jika kita kaitkan sebab turunnya ayat tersebut dengan
makna tekstual (manthûq) dan makna kontekstual (mafhûm)-nya, maka
hal itu menunjukkan bahwa masalah yang dijelaskan adalah masalah
dalam kehidupan khusus, bukan masalah menutup aurat atau tidak
menutup aurat. Masalahnya tidak lain adalah masalah keadaan wanita
yang mengenakan pakaian keseharian (hâlah at-tabadzdzul). Pada
kondisi semacam ini, yakni dalam kondisi mengenakan pakaian
keseharian, Allah tidak memerintahkan wanita untuk tidak
bertabadzdzul (mengenakan pakaian keseharian) itu. Melainkan Allah
memerintahkan kepada laki-laki untuk meminta izin. Hal itu agar
memungkinkan wanita untuk menutupi anggota tubuhnya selain wajah
dan kedua telapak tangan kepada selain mahram. Karena, sesuai sebab
turunnya ayat tersebut, permintaan izin itu mengisyaratkan permintaan
agar wanita menutup auratnya. Maka, jika seorang laki-laki masuk
rumah menemui seorang wanita, ia harus meminta izin baik laki-laki
tersebut termasuk mahram wanita itu atau bukan. Jadi, permintaan
izin itu mengisyaratkan agar wanita menutup auratnya dari selain
mahram.
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Adapun masalah pria memandang wanita di dalam keadaan
tersebut, maka itu merupakan masalah lain yang berkaitan dengan
masalah memandang baik dalam kehidupan khusus atau dalam
kehidupan umum. Allah SWT mengharamkan atas selain mahram,
memandang selain wajah dan kedua telapak tangan, sementara Allah
membolehkan hal itu bagi mahram. Allah SWT memerintahkan untuk
menundukkan pandangan dari anggota tubuh wanita lebih dari wajah
dan kedua telapak tangan. Sementara itu, Allah memaafkan dari
pandangan yang tidak disengaja. Sedangkan pengharaman
memandang anggota tubuh lebih dari wajah dan kedua telapak tangan,
maka hal itu sudah jelas. Adapun masalah menundukkan pandangan
dari anggota tubuh lebih dari wajah dan kedua telapak tangan, hal itu
jelas di dalam firman Allah:

∩⊂⊃∪ ôΜÏδÌ≈|Áö/r& ôÏΒ (#θ‘Òäótƒ šÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ≅è%
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah
mereka menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30)
Maksudnya adalah menundukkan pandangan dari anggota
tubuh wanita lebih dari wajah dan kedua telapak tangan. Sebab,
memandang wanita pada wajah dan kedua telapak tangannya memang
dibolehkan. Di dalam riwayat imam al-Bukhârî, Sa’îd bin Abî al-Hasan
berkata kepada al-Hasan bahwa wanita-wanita non arab menampakkan
dada dan kepala (rambut) mereka. Al-Hasan berkata kepadanya:
“Palingkanlah pandanganmu”. Dan di dalam hadits tentang larangan
untuk duduk-duduk di pinggir jalan, Rasulullah SAW bersabda:

«ﺮ ﺼ
 ﺒﺾ ﺍﹾﻟ
 ﻋ »
Tundukkanlah pandangan! (Muttafaq ‘alayh)
Yakni bahwa para wanita yang berjalan di jalan, acap kali
tersingkap anggota tubuhnya lebih dari wajah dan kedua telapak
tangannya. Karena itu, kalian harus menundukkan pandangan, bukan
tidak melihat sama sekali.
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Allah SWT ketika mengharamkan pandangan tidak lain
mengharamkan pandangan kepada selain wajah dan kedua telapak
tangan. Dan Allah menentukan bahwa pandangan yang diharamkan
itu adalah pandangan yang disengaja. Sedangkan pandangan yang
tidak disengaja, maka tidak diharamkan. Allah SWT tidak
memerintahkan untuk meninggalkannya (untuk tidak memandang).
Melainkan Allah hanya memerintahkan agar menundukkan pandangan.
Allah SWT berfirman:

∩⊂⊃∪ ôΜÏδÌ≈|Áö/r& ôÏΒ (#θ‘Òäótƒ
“Hendaklah mereka menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]:
30)
Kata min pada ayat di atas bermakna li at-tab‘îdh (untuk
menunjukkan sebagian). Yakni hendaklah mereka menundukkan
sebagian pandangan mereka. Mafhumnya adalah bolehnya pandangan
yang ditundukkan yaitu pandangan biasa saja yang tidak disengaja.
Persoalan kedua, sejak peradaban Barat menyerang kita dan
negeri-negeri kaum Muslim diperintah dengan aturan-aturan (sistem)
kufur, para wanita non-Muslim akhirnya keluar dari rumahnya dalam
keadaan nyaris telanjang: tersingkap dada, punggung, rambut, lengan,
atau betis mereka. Akhirnya sebagian dari wanita Muslimah pun meniru
wanita-wanita non Muslim itu. Sebagian dari wanita Muslimah itu pun
akhirnya keluar rumah menuju pasar dalam keadaan seperti itu. Pada
akhirnya, orang tidak bisa lagi membedakan wanita Muslimah dari
wanita non-Muslim, sementara wanita itu sedang berjalan di pasarpasar atau sedang berdiri di toko melakukan tawar menawar dalam
suatu jual beli. Kaum pria Muslim yang hidup di kota-kota tersebut
dengan keindividualannya saat ini tidak mampu untuk mengenyahkan
kemungkaran semacam itu. Mereka bahkan tidak mampu lagi hidup di
kota-kota itu tanpa melihat aurat wanita. Hal itu karena karakter
kehidupan yang mereka jalani dan bentuk (konfigurasi) bangunan yang
mereka tinggali meniscayakan kaum pria untuk memandang aurat
wanita. Tidak seorang pria pun yang bisa menjaga diri untuk tidak
memandang aurat wanita; entah itu lengan, dada, punggung, betis,
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atau rambut mereka. Tidak seorang pria pun yang mampu menjaga
dirinya dari hal itu bagaimanapun ia berusaha melakukannya, kecuali
pada saat ia duduk-duduk di dalam rumahnya dan tidak keluar rumah.
Padahal, sama sekali tidak mungkin pria itu terus-menerus tinggal di
dalam rumahnya. Hal itu karena ia sudah pasti perlu melakukan interaksi
dengan orang lain; baik dalam aktivitas jual-beli, sewa menyewa,
bekerja, dan aktivitas lainnya yang termasuk sesuatu yang urgen
(dharûrî) bagi kehidupannya. Padahal, mereka tidak mampu melakukan
berbagai aktivitas semacam itu di tempat yang terus terjaga dari
pandangan terhadap aurat-aurat para wanita itu. Sementara di sisi lain,
haramnya memandang aurat wanita itu sudah demikian jelas di dalam
al-Quran dan as-Sunnah. Jika demikian, lalu apa yang harus dilakukan?
Untuk keluar dari masalah ini hanya bisa dilakukan dalam dua
kondisi: Kondisi pertama, pandangan yang tiba-tiba (tidak disengaja).
Dalam hal ini pandangan pertama dimaafkan. Namun seorang pria
wajib untuk tidak mengulanginya dengan padangan kedua. Hal itu
sesuai hadits yang telah diriwayatkan dari Jarîr ibn ‘Abdillâh RA, ia
berkata:

«ﻱ
 ﺼ ِﺮ
 ﺑ ﻑ
 ﺻ ِﺮ
 ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺮِﻧ ﻣ ﺎ َﺀ ِﺓ ﹶﻓﹶﺄﻧ ﹶﻈ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠ ﻦ ﻋ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ »
“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan
yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk
memalingkan pandanganku.” (HR Muslim).
Dan dari ‘Alî ibn Abî Thâlib RA, ia berkata: Rasulullah SAW
pernah bersabda kepadaku:

«ﺮ ﹶﺓ ﻚ ﺍﹾﻵ ِﺧ
 ﺲ ﹶﻟ
 ﻴﻭﹶﻟ ﻭﻟﹶﻰ ﻚ ﹾﺍ ُﻷ
 ﺎ ﹶﻟﻧﻤﺮ ﹶﺓ ﹶﻓِﺈ ﻨ ﹾﻈﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﻨ ﹾﻈﻊ ﺍﻟ ﺘِﺒﺗ » ﹶﻻ
“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan
berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu,
sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu” (HR
Ahmad, dari jalur Buraidah).
Kondisi kedua, bercakap-cakap dengan wanita yang tersingkap
(tampak) rambut, kedua lengan, atau bagian aurat lain yang biasa
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ditampakkan. Dalam keadaan seperti ini, seorang pria wajib
memalingkan pandangannya dari wanita tersebut dan wajib
menundukkan pandangan dari melihat wanita itu. Hal itu sesuai hadits
yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhârî dari Abdullâh ibn ’Abbâs RA,
ia berkata:

ﻌ ﹶﻞ ﺠ
 ﻢ ﹶﻓ ﻌ ﺸ
 ﺧ ﻦ ﺮﹶﺃﹲﺓ ِﻣ ﻣ ﺕ ﺍ
 ﺎ َﺀﷲ  ﹶﻓﺠ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻒ
 ﺭﺩِﻳ ﻀ ﹸﻞ
 »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
ﻀ ِﻞ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺟ ﻭ ﻑ
 ﺼ ِﺮ
 ﻳ  ﻲ ﻨِﺒﻌ ﹶﻞ ﺍﻟ ﺟ ﻭ ﻴ ِﻪﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﺗﻭ ﺎﻴﻬﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻀ ﹸﻞ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
«ﺧ ِﺮ ﻖ ﺍﹾﻵ ﺸ
 ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ
Suatu ketika, al-Fadhl ibn ‘Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu
datang seorang wanita dari Khats‘am. Al-Fadhl lantas memandang
wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah
memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.
Allah SWT juga berfirman:

∩⊂⊃∪ óΟßγy_ρãèù (#θÝàx

øts†uρ ôΜÏδÌ≈|Áö/r& ôÏΒ (#θ‘Òäótƒ šÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ≅è%

“Katakanlah kepada laki-Iaki yang beriman, hendaklah mereka
menahan pandangannya.” (TQS an-Nûr [24]: 30)
Makna ghadhdh al-bashar (menahan pandangan) adalah
khafadhahu (menundukkan pandangan).
Dengan demikian, solusi praktis atas persoalan ini adalah pria
menundukkan pandangannya, seraya terus melakukan aktivitas yang
sedang ia lakukan, baik membicarakan sesuatu yang penting dengan
seorang wanita, naik kendaraan, duduk di balkon karena kegerahan,
atau aktivitas lainnya. Keperluan-keperluan itu merupakan keniscayaan
kehidupan umum bagi seorang pria. Ia tidak mungkin menghindarinya.
Pada saat yang sama, ia pun tidak mampu menolak bencana
tersingkapnya aurat-aurat wanita. Maka, ia harus menundukkan
pandangannya dalam rangka melaksanakan perintah Allah yang
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dinyatakan dalam ayat di atas. Ia tidak boleh sama sekali melakukan
hal lain selain menundukkan pandangan.
Dalam konteks ini, tidak bisa dikatakan bahwa hal itu sudah
menjadi bencana yang merata sulit untuk dihindari. Prinsip seperti ini
jelas bertentangan dengan syara’. Sesuatu yang haram tidak bisa
berubah menjadi halal hanya karena telah menjadi bencana yang
merata. Begitu pula sebaliknya, sesuatu yang halal tidak bisa menjadi
haram hanya karena telah meratanya bencana yang ada. Juga tidak
bisa dikatakan bahwa mereka adalah wanita kafir yang bisa diperlakukan
sama seperti para budak, sehingga aurat mereka sama dengan aurat
para budak. Tidak bisa dikatakan demikian karena hadits yang ada
datang bersifat umum mencakup semua wanita. Hadits itu tidak
mengatakan “wanita Muslimah”. Rasulullah SAW bersabda:

ﺎﺍﻫﻳﺪ ﻭ ﺎﻬﻬ ﺟ ﻭ ﺎ ِﺇ ﱠﻻﻨﻬﻯ ِﻣﻳﺮ ﺢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺼﹸﻠ
 ﻳ ﻢ ﺖ ﹶﻟ
 ﺿ
 ﺎﻳ ﹶﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣﺎ ِﺭ»ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﺠ
«ﺼ ِﻞ
 ﻤ ﹾﻔ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ
“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh),
tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya
hingga pergelangan tangan.” (HR Abû Dâwud)
Hadits ini secara gamblang menyatakan haramnya memandang
wanita, baik wanita Muslimah ataupun wanita non-Muslimah. Hadits
di atas berlaku umum dalam seluruh keadaan, termasuk dalam kondisi
di atas. Dalam konteks ini, wanita kafir tidak bisa dianalogikan
(diqiyaskan) dengan budak wanita, karena tidak ada sesuatu pun yang
dapat dianalogikan.
Berdasarkan paparan di atas, siapa saja yang berkunjung ke
rumah orang lain, sementara di dalamnya terdapat wanita yang bukan
mahram-nya, ia wajib menundukkan pandangannya dari memandang
lebih dari wajah dan kedua telapak tangan wanita itu. Begitu pula,
mereka yang hidup di suatu wilayah dan terpaksa harus hidup di tengahtengah masyarakat atau berinteraksi dengan wanita-wanita kafir yang
menampakkan aurat mereka, seperti membeli sesuatu dari mereka,
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membicarakan sesuatu yang penting dengan mereka, bekerja kepada
mereka, mempekerjakan mereka, atau menjual sesuatu kepada mereka,
atau aktivitas lainnya, maka wajib bagi para pria menundukkan
pandangan mereka pada saat melakukan semua itu. Mereka harus
membatasi aktivitas mereka sebatas kadar yang mereka perlukan dan
yang memang harus (terpaksa) mereka lakukan.
Paparan di atas berkaitan dengan masalah memandang wanita.
Adapun berkaitan dengan masalah jabatan tangan (mushâfahah), maka
sesungguhnya seorang pria boleh menjabat tangan wanita dan demikian
pula sebaliknya, seorang wanita boleh menjabat tangan seorang pria;
tanpa harus ada penghalang di antara kedua tangan mereka. Kebolehan
ini sesuai apa yang dinyatakan di dalam Shahîh al-Bukhârî yang
bersumber dari ‘Ummu ‘Athiyah. ‘Ummu ‘Athiyah menuturkan:

ﻦ ﻋ ﺎﺎﻧﻧﻬﻭ ﻴﺌﹰﺎﺷ ﷲ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﺸ ِﺮ ﹾﻛ
 ﻳ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻﻴﻨﻋﹶﻠ ﺮﹶﺃ ﻲ  ﹶﻓ ﹶﻘ ﻨِﺒﺎ ﺍﻟﻌﻨ ﻳﺎ»ﺑ
«ﺎﺪﻫ ﻳ ﺎﺮﹶﺃﹲﺓ ِﻣﻨ ﻣ ﺖ ﺍ
 ﻀ
 ﺒﺣ ِﺔ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺎﻨﻴﺍﻟ
“Kami membaiat Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami
“bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan
Allah” (TQS. Mumtahanah [60]: 12), dan Beliau melarang kami
untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik
kembali tangannya.”
Baiat tersebut dilakukan dengan cara berjabatan tangan
(mushâfahah). Kata ‘qabadhat yadahâ’ (menarik kembali tangannya)
maknanya adalah menarik kembali tangannya yang sebelumnya ia
ulurkan untuk melakukan baiat tersebut. Kenyataan wanita itu ‘menarik
kembali tangannya’, pengertiannya bahwa wanita tersebut sebelumnya
hendak membaiat Rasulullah SAW dengan cara berjabat tangan. Kata
‘maka salah seorang wanita di antara kami menarik kembali tangannya’,
mafhumnya adalah bahwa wanita yang lain tidak menarik kembali
tangan mereka. Ini berarti, para wanita selain wanita tersebut membaiat
Rasulullah SAW dengan cara berjabat tangan (mushâfahah). Di samping
itu, mafhum (pengertian) firman Allah SWT:
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∩⊆⊂∪ u!$|¡ÏiΨ9$# ãΛäó¡yϑ≈s9 ÷ρr&...
“….Atau kalian telah menyentuh perempuan.” (TQS an-Nisâ [4]:
43)
yang dinyatakan dengan lafazh umum yang mencakup seluruh wanita
dari sisi bahwa sentuhan yang membatalkan wudhu, hal itu
menunjukkan terbatasnya hukum pada masalah batalnya wudhu bagi
pria karena menyentuh wanita. Mafhum dari ayat tersebut menunjukkan
bahwa menyentuh wanita tanpa disertai syahwat tidaklah haram. Maka
demikian juga berjabatan tangan dengan wanita bukanlah sesuatu yang
haram. Lebih dari itu, telapak tangan wanita tidak termasuk aurat dan
tidak diharamkan memandangnya tanpa disertai syahwat. Maka,
menjabat tangan wanita tidak diharamkan.
Berbeda dengan mencium wanita. Ciuman seorang pria
terhadap wanita asing yang dikehendakinya atau sebaliknya, ciuman
seorang wanita terhadap pria asing yang dia inginkan merupakan
ciuman yang haram. Karena ciuman semacam itu merupakan
pendahuluan ke arah perzinaan. Kenyataan ciuman semisal itu biasanya
merupakan pendahuluan ke arah perzinaan; meskipun tanpa disertai
syahwat, atau meski tidak sampai menghantarkan kepada perbuatan
zina, atau meski tidak sampai terjadi perzinaan. Sebab, Rasulullah SAW
telah bersabda kepada Mâ‘iz ketika ia datang menghadap meminta
agar beliau menyucikannya karena ia telah melakukan perbuatan zina:

«... ﺖ
 ﺒ ﹾﻠﻚ ﹶﻗ
 ﻌﹶﻠ »ﹶﻟ
“mungkin engkau telah menciumnya” (HR al-Bukhârî dari jalur
Ibn ‘Abbâs)
Sabda Rasulullah SAW itu menunjukkan bahwa ciuman
merupakan pendahuluan ke arah perbuatan zina. Lebih dari itu, karena
ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengharamkan zina, pengharaman
itu juga mencakup seluruh pendahuluan ke arah perbuatan zina,
walaupun hanya berupa sentuhan seperti yang terjadi di antara para
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pemuda dan pemudi. Walhasil, ciuman dengan lawan jenis adalah
haram, hingga meskipun sebagai bentuk ucapan selamat kepada orang
yang baru datang dari suatu perjalanan. Sebab, fakta ciuman semacam
itu di antara pemuda dengan pemudi merupakan pendahuluan ke arah
perbuatan zina.
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WANITA MUSLIMAH
TIDAK WAJIB MENUTUP
WAJAHNYA
Pendapat bahwa dalam Islam, hijab dalam arti cadar diwajibkan
atas wanita, wajib mereka kenakan untuk menutupi wajah mereka
kecuali kedua matanya, termasuk pendapat yang Islami. Pendapat
tersebut telah dikemukakan oleh sebagian imam mujtahid dari berbagai
mazhab yang ada. Sebaliknya, pernyataan bahwa cadar dalam Islam
tidak diwajibkan atas wanita sehingga seorang Muslimah tidak wajib
menutupi wajahnya secara mutlak karena wajah memang bukan aurat,
juga merupakan pendapat yang Islami. Pendapat tersebut juga telah
dikemukakan oleh sebagian pemuka mujtahid dari berbagai mazhab.
Masalah ini merupakan salah satu masalah penting dalam interaksi
antara pria dan wanita. Pengadobsian salah satu pendapat dari kedua
pendapat tersebut akan mempengaruhi corak kehidupan Islami. Karena
itu, harus dipaparkan dalil-dalil syara’ tentang masalah ini secara
menyeluruh dengan mempelajari, mengkaji dan menerapkannya atas
masalah tersebut. Sehingga kaum Muslim dapat mengadopsi pendapat
yang paling kuat dalilnya. Begitu pula, Daulah Islamiyah akan dapat
mengadopsi pendapat yang paling rajih didasarkan pada kekuatan
dalilnya.
Memang benar, wacana (perdebatan) di seputar wanita ini telah
muncul sejak setengah abad yang lalu. Perdebatan tersebut dibangkitkan
oleh kaum penjajah kafir di dalam jiwa orang-orang yang tertipu oleh
Barat, terkooptasi oleh tsaqafah dan pandangan hidup Barat. Mereka
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yang telah terkooptasi itu berusaha untuk mengotori Islam dengan
mamasukkan pendapat-pendapat yang tidak Islami. Mereka berupaya
merusak pandangan hidup kaum Muslim. Mereka membuat-buat
(mengungkit-ungkit) ide tentang hijab dan cadar. Namun para ulama
pemikir tidak tampil membantah mereka. Mereka justru dihadapi oleh
para penulis, sastrawan, dan para intelektual yang jumud. Hal itu justru
semakin mengokohkan pendapat-pendapat-mereka yang telah
terkooptasi oleh Barat itu. Ide-ide mereka malah dijadikan sebagai topik
pembahasan dan diskusi, padahal ide-ide mereka itu merupakan ideide Barat yang sengaja dilontarkan untuk menyerang Islam, merusak
kaum Muslim, serta menyebarluaskan keragu-raguan dalam diri kaum
Muslim terhadap agama mereka.
Memang benar, perdebatan semacam itu pernah terjadi. Sisasisa dan pengaruhnya masih saja ada hingga kini. Akan tetapi,
pembahasannya tidak sampai matang, juga tidak sampai pada level
pembahasan yuristik (tasyrî’iy) dan tidak sampai menjadi pembahasan
publik. Karena pembahasannya tiada lain adalah tentang hukum-hukum
syara’ yang diistinbath oleh para mujtahid bersandar kepada dalil atau
syubhah dalil (sesuatu yang dinilai sebagai dalil sementara hakikatnya
bukanlah dalil). Pembahasannya bukan tentang pendapat para penulis,
atau berbagai sebutan yang dibuat oleh orang-orang upahan,
pemutarbalikan dalil oleh orang-ornag yang tertipu ataupun omong
kosong mereka yang sudah terkooptasi oleh tsaqafah barat. Sesuatu
yang harus dijadikan obyek pembahasan adalah pendapat yang
dikemukakan oleh para mujtahid yang mereka gali dari dalil-dalil syara’.
Dan hal itu harus didiskusikan secara yuristik (tasyrî’iy). Berikutnya
setelah pendapat para mujtahid itu, yang harus dijadikan obyek
pembahasan adalah pendapat sebagian fukaha, para syaikh dan orangorang yang fanatik terhadap cadar. Maka kami membahasnya untuk
melenyapkan syubhat dari diri mereka.
Karena itulah kami akan memaparkan sejumlah pendapat para
mujtahid beserta dalil-dalilnya, sehingga akan tampak pendapat yang
rajih (lebih kuat). Siapa saja yang memandang pendapat tersebut
sebagai pendapat yang rajih (lebih kuat) maka ia harus
melaksanakannya sekaligus berjuang untuk mengimplementasikannya.
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Orang-orang yang mengatakan wajibnya hijab (cadar)
berpendapat bahwa aurat wanita yang meliputi seluruh tubuh kecuali
wajah dan kedua telapak tangan itu adalah di dalam shalat saja. Adapun
di luar shalat mereka berpendapat bahwa seluruh tubuh wanita termasuk
wajah dan kedua telapak tangan, merupakan aurat. Mereka
menyandarkan pendapat tersebut kepada al-Quran dan as-Sunnah.
Adapun dalil dari al-Quran, Allah SWT berfirman:

∩∈⊂∪ 5>$pgÉo Ï!#u‘uρ ÏΒ ∅èδθè=t↔ó¡sù $Yè≈tFtΒ £èδθßϑçGø9r'y™ #sŒÎ)uρ
“Jika kalian meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteriisteri Nabi), hendaklah kalian memintanya dari belakang tabir
(hijab).” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)
Ayat ini menjelaskan dengan gamblang wajibnya hijab atas
wanita. Allah SWT juga berfirman:

£Íκön=tã šÏΡô‰ãƒ tÏΖÏΒ÷σßϑø9$# Ï!$|¡ÎΣuρ y7Ï?$uΖt/uρ y7Å_≡uρø—X{ ≅è% ÷É<¨Ζ9$# $pκš‰r'‾≈tƒ

∩∈∪ tøsŒ÷σãƒ Ÿξsù zøùt÷èãƒ βr& #’oΤ÷Šr& y7Ï9≡sŒ 4 £ÎγÎ6Î6≈n=y_ ÏΒ
“Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak
perempuanmu, dan isteri-isteri orang Mukmin, hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian
itu supaya mereka lebih mudah dikenal sehingga mereka tidak
diganggu.” (TQS al-Ahzâb [33]: 59)
Mereka mengatakan bahwa, makna yudnîna ‘alayhinna min
jalâbîbihinna bermakna adalah hendaklah para wanita mengulurkan
jilbab ke seluruh tubuh mereka dan menutupi wajah dan kedua telapak
tangan mereka. Mereka berpandangan bahwa, para wanita di masa
permulaan Islam masih menjalankan kebiasaan mereka pada masa
Jahiliah, yaitu terbiasa mengenakan pakaian sehari-hari di dalam rumah
dan memakai kerudung, sehingga tidak ada perbedaan antara wanita
merdeka dengan wanita hamba sahaya (budak). Para pemuda iseng
suka mengganggu para budak wanita yang keluar malam hari hendak
membuang hajat di bawah pohon kurma atau tempat-tempat biasa
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mereka buang hajat. Tidak jarang mereka juga mengganggu para wanita
merdeka dengan alasan budak wanita, di mana mereka sering
mengatakan, ‘kami kira, dia budak’.
Setelah itu, turunlah perintah kepada para wanita (merdeka)
untuk membedakan diri dengan para wanita hamba sahaya dengan
cara mengenakan baju kurung dan milhafah (semacam selimut) serta
penutup kepala dan penutup wajah. Dengan pakaian semacam ini,
mereka akan lebih terhormat dan disegani sehingga orang yang memiliki
niat kurang baik pun tidak berani mengganggu mereka. Dengan pakaian
seperti itu, mereka akan lebih mudah dikenali sehingga para lelaki iseng
tidak mengganggu mereka atau berbuat sesuatu yang tidak mereka
sukai.
Di antara orang-orang yang berpendapat wajibnya cadar, ada
yang mengatakan bahwa, kalimat “adnâ an yu‘rafna (lebih mudah
dikenali)” pada ayat di atas ada kata lâ yang mahdzûfah
(disembunyikan). Yaitu yang demikian itu lebih baik agar mereka tidak
dikenali cantik atau tidak, sehingga mereka tidak diganggu. Allah SWT
berfirman:

∩⊂⊂∪ 4’n<ρW{$# Ïπ¨ŠÎ=Îγ≈yfø9$# yl•y9s? š∅ô_§y9s? Ÿωuρ £ä3Ï?θã‹ç/ ’Îû tβös%uρ
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu
berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang
dahulu.” (TQS al-Ahzâb [33]: 33)
Mereka mengatakan bahwa perintah Allah kepada para wanita
agar tetap di rumah mereka merupakan dalil wajibnya hijab (cadar).
Sedangkan dalil dari as-Sunnah, adalah apa yang telah
diriwayatkan dari Nabi SAW bahwa Beliau telah bersabda:

«ﺭﹲﺓ ﻮ ﻋ ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﻤ »ﹶﺃﹾﻟ
“Wanita itu adalah aurat.”
Riwayat tersebut dikeluarkan oleh Ibn Hibbân di dalam Shahîh
Ibn Hibbân dari jalur Ibn Mas’ûd. Juga karena sabda Nabi SAW:
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«ﻪ ﻨﺐ ِﻣ
 ﺠ
ِﺤ
 ﺘﻱ ﹶﻓ ﹾﻠﺆﺩ ﻳ ﺎﻚ ﻣ
 ﻤﹶﻠ ﺐ ﹶﻓ
 ﺗﻣﻜﹶﺎ ﻦ ﺍ ﹸﻛﺣﺪ »ِﺇﺫﹶﺍ ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ِﻹ
“Jika salah seorang dari kalian para wanita memiliki mukâtab (budak
laki-laki yang akan menebus dirinya sendiri) dan ia telah memiliki
harta yang akan dibayarkan, hendaklah wanita itu berhijab dari
budak laki-laki itu.” (HR Tirmidzî dari jalur Ummu Salamah)
Selain itu, telah diriwayatkan dari Ummu Salamah, ia
menuturkan:

 ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﺘﻢﻣ ﹾﻜ ﻡ ﻦ ﹸﺃ ﺑﺘ ﹾﺄ ﹶﺫ ﹶﻥ ِﺇﺳ ﻨ ﹲﺔ ﻓﹶﺎﻤ ﻴﻣ ﻭ ﺎﻲ  ﹶﺃﻧ ﻨِﺒﺪ ﺍﻟ ﻨﺪ ﹲﺓ ِﻋ ﺖ ﻗﹶﺎ ِﻋ
 ﻨ» ﹸﻛ

: ﻗﹶﺎ ﹶﻝ.ﺮ ﺼ
ِ ﺒﻳ ﺮ ﹶﻻ ﻳﺿ ِﺮ
 ﻪ ﻧﷲ ِﺇ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ:ﺖ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ.ﻪ ﻨﻦ ِﻣ ﺒﺠ
ِ ﺘﺣ ﻲ  ِﺇ ﻨِﺒﺍﻟ
«ﺍِﻧ ِﻪﺼﺮ
ِ ﺒﺗ ﺎ ﹶﻻﺘﻤﻧﺍ ِﻥ ﹶﺃﺎﻭﻤﻴ ﻌ ﹶﺃﹶﻓ
“Aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, Aku dan Maimunah. Lalu
Ibn Ummi Maktum meminta izin. Maka Nabi saw. bersabda,
“berhijablah kalian darinya.” Aku berkata, “Ya Rasulullah,
sesungguhnya dia buta, tidak bisa melihat.” Beliau bersabda,
“Apakah kalian berdua juga buta dan tidak melihatnya?”(HR Abû
Dâwud)
Juga karena imam Al-Bukhârî telah meriwayatkan dari Abdullah
ibn ‘Abbâs RA, ia berkata:

ﻌ ﹶﻞ ﺠ
 ﻢ ﹶﻓ ﻌ ﺸ
 ﺧ ﻦ ﺮﹶﺃ ﹲﺓ ِﻣ ﻣ ﺕ ﺍ
 ﺎ َﺀﷲ  ﹶﻓﺠ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻒ
 ﺭﺩِﻳ ﻀ ﹸﻞ
 »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
ﻀ ِﻞ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺟ ﻭ ﻑ
 ﺼ ِﺮ
 ﻳ  ﻲ ﻨِﺒـﻌ ﹶﻞ ﺍﻟ ﺟ ﻭ ﻴ ِﻪﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﺗﻭ ﺎﻴﻬﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻀ ﹸﻞ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻔ

«ﺧ ِﺮ ﻖ ﺍﹾﻵ ﺸ
 ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ
“Suatu ketika, al-Fadhl ibn ‘Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu
datang seorang wanita dari Khats‘am. Al-Fadhl lantas memandang
wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah
memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.”
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Dan dari Jarîr bin ‘Abdullâh RA, ia menuturkan:

«ﻱ
 ﺼ ِﺮ
 ﺑ ﻑ
 ﺻ ِﺮ
 ﻲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﺃ ﺮِﻧ ﻣ ﺎ َﺀ ِﺓ ﹶﻓﹶﺄﻧ ﹶﻈ ِﺮ ﺍﹾﻟ ﹸﻔﺠ ﻦ ﻋ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺖ
 ﺳﹶﺄﹾﻟ »
“Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai pandangan
yang tiba-tiba (tidak disengaja). Maka Beliau menyuruhku untuk
memalingkan pandanganku.” (HR Muslim).
Dan dari ‘Alî RA, ia berkata: “Rasulullah saw. juga pernah
bersabda kepadaku:

«ﺮ ﹶﺓ ﻚ ﺍﹾﻵ ِﺧ
 ﺲ ﹶﻟ
 ﻴﻭﹶﻟ ﻭﻟﹶﻰ ﻚ ﹾﺍ ُﻷ
 ﺎ ﹶﻟﻧﻤﺮ ﹶﺓ ﹶﻓِﺈ ﻨ ﹾﻈﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﻨ ﹾﻈﻊ ﺍﻟ ﺘِﺒﺗ » ﹶﻻ
“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan
berikutnya. Karena pandangan pertama adalah untukmu,
sedangkan pandangan berikutnya bukanlah untukmu” (HR
Ahmad, dari jalur Buraidah).
Inilah dalil-dalil yang dikemukakan oleh mereka yang
berpendapat wajibnya hijab (cadar), dan mereka yang mengatakan
bahwa seluruh tubuh wanita adalah aurat. Dalil-dalil tersebut seluruhnya
tidak relevan dengan permasalahan yang hendak mereka kemukakan
dalilnya. Karena seluruh dalil tersebut tidak berkaitan dengan topik ini.
Adapun ayat hijab dan ayat “Waqarna fî buyûtikunna –Hendaklah kamu
tetap di rumahmu (TQS al-Ahzâb [33]: 33)–, sama sekali tidak ada
hubungannya dengan kaum Muslimah secara keseluruhan. Kedua ayat
tersebut dikhususkan bagi isteri-isteri Rasulullah saw. Ayat hijab sangat
gamblang bahwa ayat tersebut khusus untuk isteri Rasul SAW. Hal itu
jelas dari ayat itu sendiri jika dibaca secara lengkap. Ayat tersebut
merupakan satu kesatuan yang satu bagian saling berkaitan dengan
bagian yang lain baik secara lafazh maupun makna. Nash ayat tersebut
adalah:

šχsŒ÷σãƒ χr& HωÎ) ÄcÉ<¨Ζ9$# |Nθã‹ç/ (#θè=äzô‰s? Ÿω (#θãΖtΒ#u šÏ%©!$# $pκš‰r'‾≈tƒ
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“ÏŒ÷σãƒ tβ%Ÿ2 öΝä3Ï9≡sŒ ¨βÎ) 4 B]ƒÏ‰ptÎ: tÅ¡Ï⊥ø↔tGó¡ãΒ Ÿωuρ (#ρçÅ³tFΡ$$sù óΟçFôϑÏèsÛ
#sŒÎ)uρ 4 Èd,ysø9$# zÏΒ Ä÷∏tFó¡o„ Ÿω ª!$#uρ ( öΝà6ΖÏΒ Ä÷∏tFó¡uŠsù ¢É<¨Ζ9$#
ãyγôÛr& öΝà6Ï9≡sŒ 4 5>$pgÉo Ï!#u‘uρ ÏΒ ∅èδθè=t↔ó¡sù $Yè≈tFtΒ £èδθßϑçGø9r'y™
βr& Iωuρ «!$# š^θß™u‘ (#ρèŒ÷σè? βr& öΝà6s9 šχ%x. $tΒuρ 4 £ÎγÎ/θè=è%uρ öΝä3Î/θè=à)Ï9
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∩∈⊂∪$¸ϑŠÏàtã
“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumahrumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak
menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu
diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah
kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang
demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu
(untuk menyuruh kamu ke luar), dan Allah tidak malu
(menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu
(keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari
belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan
hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan
tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia
wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya)
di sisi Allah.” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)
Ayat tersebut dinyatakan tentang isteri-isteri Nabi dan khusus
bagi mereka; tidak ada hubungannya dengan kaum Muslimah atau
wanita mana pun selain isteri-isteri Nabi SAW. Yang memperkuat bahwa
ayat tersebut khusus ditujukan bagi isteri-isteri Rasul SAW adalah hadits
yang diriwayatkan dari ‘Aisyah RA, ia menuturkan:

 ﻨ» ﹸﻛ
،ﻩ ﹶﻓﹶﺄ ﹶﻛﻞﹶ ﺎﺪﻋ ﺮ ﹶﻓ ﻤ ﻋ ﺮ ﻤ  ﹶﻓ،ٍﻌﺔ ﺼ
 ﻲ ﹶﻗ ﺎ ِﻓﻴﺴﺣ  ﻲ ﻨِﺒﻊ ﺍﻟ ﻣ ﺖ ﺁ ِﻛ ﹲﻞ
ﻦ ﺗ ﹸﻜﺭﹶﺃ ﺎﻦ ﻣ ﻴ ﹸﻜﻉ ﹶﻓ
 ﻮ ﹸﺃﻃﹶﺎ ﺍ ٍﻩ ﹶﻟ ﹶﺃﻭ:ﺮ ـﻋﻤ ﻲ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﺒ ِﻌﺻ
 ﻪ ِﺇ ﻌ ﺒﺻ
 ﺖ ِﺇ
 ﺑﺎﹶﻓﹶﺄﺻ
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«ﺏ
 ﺎﳊﺠ
ِ ﺰ ﹶﻝ ﹾﺍ ﻨ ﹶﻓ،ﻴﻦﻋ
“Aku sedang makan bersama Nabi SAW dalam sebuah mangkuk
ceper dan besar. Lalu ‘Umar lewat. Maka Nabi pun memanggilnya
lalu ia pun ikut makan. Jari-jemarinya menyentuh jari-jemariku.
Maka ‘Umar lantas berkata, “Ah, andai saja ditaati, niscaya tidak
satu mata pun yang akan memandang kalian (isteri-isteri Nabi).”
Setelah itu, turunlah ayat mengenai hijab.” (HR al-Bukhârî)
Diriwayatkan dari ‘Umar RA, ia berkata:

ﺖ
 ـ
ـﺠﺒ
 ﺣ ﻮ  ﹶﻓﹶﻠ،ﻭﺍﹾﻟﻔﹶﺎ ِﺟﺮ ﺮ ﺒﻚ ﺍﹾﻟ
 ﻴﻋﹶﻠ ﺧﻞﹸ ﺪ ﻳ  ﷲ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ:» ﻗﹸﻠﹾﺖ
«ﺏ
ِ ﺎﺤﺠ
ِ ﻳ ﹶﺔ ﺍﹾﻟﷲ ﹶﺃ
ُ ﺰ ﹶﻝ ﺍ ﻧ ﹶﻓﹶﺄ.ﻦ ﻴﺆ ِﻣِﻨ ﻤ ﺕ ﺍﹾﻟ
 ﺎﻣﻬ ﹸﺃ
“Aku berkata, “Ya Rasulullah, orang-orang yang baik dan yang jahat
masuk menemuimu. Andai saja para ibu kaum Mukmin (isteri-isteri
Nabi SAW) itu mengenakan hijab?” Setelah itu, Allah SWT
menurunkan ayat tentang hijab.” (HR al-Bukhârî)
Juga diriwayatkan bahwa ‘Umar RA pernah berjalan melewati
isteri-isteri Nabi SAW dan mereka sedang bersama dengan kaum
Muslimah lain di Masjid. ‘Umar lantas berkata: “Andai saja kalian isteriisteri Nabi SAW mengenakan hijab niscaya kalian lebih utama atas kaum
wanita lainnya, sebagaimana suami kalian lebih utama dari semua
pria)”. Zaynab RA kemudian menimpali: “Wahai Ibn al-Khaththâb,
sesungguhnya engkau telah tertipu atas (urusan) kami, sedangkan
wahyu turun di rumah-rumah kami.” Tidak lama kemudian, turunlah
ayat tentang hijab. (HR Thabrâni)
Teks ayat dan hadits-hadits di atas menunjukkan secara pasti
bahwa ayat hijab ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan tidak
diperuntukkan bagi kaum Muslimah lainnya.
Adapun ayat, “Waqarna fî buyûtikunna (Hendaklah kamu tetap
tinggal di rumahmu), maka ayat ini juga khusus ditujukan kepada isteriisteri Rasul SAW. Teks ayat ini selengkapnya adalah:
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Ü>#x‹yèø9$# $yγs9 ô#yè≈ŸÒãƒ 7πoΨÉit6•Β 7πt±Ås≈x Î/ £ä3ΖÏΒ ÏNù'tƒ tΒ ÄcÉ<¨Ζ9$# u!$|¡ÏΨ≈tƒ
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$]%ø—Í‘ $oλm; $tΡô‰tGôãr&uρ È÷s?§tΒ $yδtô_r& !$yγÏ?÷σœΡ $[sÎ=≈|¹ ö≅yϑ÷ès?uρ Ï&Î!θß™u‘uρ
Ÿξsù ¨äø‹s)¨?$# ÈβÎ) 4 Ï!$|¡ÏiΨ9$# zÏiΒ 7‰tnr'Ÿ2 ¨äó¡s9 ÄcÉ<¨Ζ9$# u!$|¡ÏΨ≈tƒ ∩⊂⊇∪ $VϑƒÌŸ2
∩⊂⊄∪ $]ùρã÷è¨Β Zωöθs% zù=è%uρ ÖÚttΒ ÏµÎ7ù=s% ’Îû “Ï%©!$# yìyϑôÜuŠsù ÉΑöθs)ø9$$Î/ z÷èŸÒøƒrB
nο4θn=¢Á9$# zôϑÏ%r&uρ ( 4’n<ρW{$# Ïπ¨ŠÎ=Îγ≈yfø9$# yl•y9s? š∅ô_§y9s? Ÿωuρ £ä3Ï?θã‹ç/ ’Îû tβös%uρ
|=Ïδõ‹ã‹Ï9 ª!$# ß‰ƒÌãƒ $yϑ‾ΡÎ) 4 ÿ…ã&s!θß™u‘uρ ©!$# z÷èÏÛr&uρ nο4θŸ2¨“9$# šÏ?#uuρ

∩⊂⊂∪ #ZÎγôÜs? ö/ä.tÎdγsÜãƒuρ ÏMøt7ø9$# Ÿ≅÷δr& }§ô_Íh9$# ãΝà6Ζtã
“Hai isteri-isteri Nabi, siapa-siapa di antaramu yang mengerjakan
perbuatan keji yang nyata, niscaya akan dilipat gandakan siksaan
kepadanya dua kali lipat. Dan adalah yang demikian itu mudah
bagi Allah. Dan barangsiapa di antara kamu sekalian (isteri-isteri
Nabi) tetap taat pada Allah dan Rasul-Nya dan mengerjakan amal
yang saleh, niscaya Kami memberikan kepadanya pahala dua kali
lipat dan Kami sediakan baginya rezki yang mulia. Hai isteri-isteri
Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain, jika kamu
bertakwa. Maka janganlah kamu tunduk dalam berbicara sehingga
berkeinginanlah orang yang ada penyakit dalam hatinya, dan
ucapkanlah perkataan yang baik, dan hendaklah kamu tetap di
rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti
orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat,
tunaikanlah zakat dan ta`atilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya
Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul
bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.” (TQS al-Ahzâb
[33]: 30-33)
Inti ayat ini jelas ditujukan kepada isteri-isteri Nabi SAW dan
khusus untuk mereka, karena seruannya hanya ditujukan kepada isteri-
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isteri Nabi SAW. Juga karena adanya takhshîsh (pengkhususan)
terhadap mereka “Yâ nisâ’ an-Nabî, lastunna ka ahadin min an-nisâ’”
(Hai isteri-isteri Nabi, kamu sekalian tidaklah seperti wanita yang lain).
Tidak ada sesuatu yang lebih jelas dan gamblang dari teks ini yang
menunjukkan bahwa ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan isteriisteri Rasul SAW. Allah SWT juga berfirman:

∩⊂⊂∪ £ä3Ï?θã‹ç/ ’Îû tβös%uρ
“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu” (TQS al-Ahzâb [33]:
33)
Ayat ini yang mereka jadikan hujah adalah khusus ditujukan
kepada isteri-isteri Rasul SAW. Hal itu diperkuat oleh ayat setelahnya.
Setelah firman-Nya “tazhhîran (sebersih-bersihnya) langsung dilanjutkan
dengan firman-Nya:

¨βÎ) 4 Ïπyϑò6Ïtø:$#uρ «!$# ÏM≈tƒ#u ôÏΒ £à6Ï?θã‹ç/ ’Îû 4‘n=÷Fãƒ $tΒ šχöà2øŒ$#uρ

∩⊂⊆∪ #Î7yz $¸

‹ÏÜs9 šχ%x. ©!$#

“Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah
dan hikmah (sunnah Nabimu). Sesungguhnya Allah adalah Maha
Lembut lagi Maha Mengetahui.” (TQS al-Ahzâb [33]: 34)
Ayat ini mengingatkan isteri-isteri Rasul SAW bahwa rumahrumah mereka merupakan tempat turunnya wahyu. Dan ayat ini
memerintahkan isteri-isteri Rasul SAW agar tidak melupakan apa yang
dibaca di dalam rumah mereka dari ayat-ayat al-Quran.
Kedua ayat di atas jelas sekali ditujukan bagi isteri-isteri Nabi
SAW dan hanya khusus untuk mereka. Tidak ada satu petunjuk pun di
dalam keduanya bahwa ketetapan hukumnya juga berlaku bagi para
wanita Muslimah yang lain selain mereka. Tambahan lagi, juga terdapat
ayat-ayat lain yang ditujukan secara khusus bagi isteri-isteri Rasulullah
SAW. Misalnya, firman Allah SWT:

∩∈⊂∪ #´‰t/r& ÿÍνÏ‰÷èt/ .ÏΒ …çµy_≡uρø—r& (#þθßsÅ3Ζs? βr& Iωuρ
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“….Tidak pula kalian mengawini isteri-isterinya selamanya setelah
ia wafat.” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)
Jadi, isteri-isteri Nabi SAW tidak boleh menikah setelah beliau
wafat. Ketentuan tersebut berbeda dengan para wanita Muslimah
lainnya, karena mereka boleh menikah lagi setelah suaminya meninggal.
Dengan demikian, kedua ayat mengenai hijab tersebut khusus ditujukan
bagi isteri-isteri Nabi SAW sebagaimana pengharaman bagi mereka
untuk menikah setelah beliau wafat.
Di sini tidak bisa diberlakukan kaedah:

[ﺐ
ِ ﺒﺴ
 ﺹ ﺍﻟ
ِ ﻮ ﺼ
ﺨ
 ﻆ ﹶﻻ ِﺑ
ِ ﻮ ِﻡ ﺍﻟﱠﻠ ﹾﻔ ﻤ ﻌ  ﹸﺓ ِﺑﺒﺮ]ﹶﺍﹾﻟ ِﻌ
Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafazh, bukan kekhususan sebab.
Dalam konteks ini tidak bisa dikatakan bahwa walaupun sebab
turunnya ayat tersebut adalah isteri-isteri Rasul SAW, namun ayat
tersebut berlaku umum untuk mereka dan wanita-wanita muslimah
selain mereka. Tidak bisa dikatakan demikian. Karena sabab an-nuzûl
(sebab turunnya) ayat adalah peristiwa yang terjadi, lalu menjadi sebab
turunnya ayat. Sementara dalam ayat tersebut, isteri-isteri Nabi SAW
bukanlah ‘peristiwa’ yang terjadi. Ayat tersebut tidak lain merupakan
nash spesifik yang datang ditujukan untuk orang-orang yang spesifik
pula. Ayat tersebut menyatakan pribadi-pribadi mereka. Allah SWT
berfirman:

∩⊂⊄∪ Ï!$|¡ÏiΨ9$# zÏiΒ 7‰tnr'Ÿ2 ¨äó¡s9 ÄcÉ<¨Ζ9$# u!$|¡ÏΨ≈tƒ
“Wahai isteri-isteri Nabi, kalian berbeda dengan wanita yang lain.”
(TQS al-Ahzâb [33]: 32)

∩∈⊂∪ $Yè≈tFtΒ £èδθßϑçGø9r'y™ #sŒÎ)uρ
“Apabila kalian hendak meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka
(isteri-isteri Nabi saw).” (TQS al-Ahzâb [33]: 53)
Kata ganti (dhamîr) ayat di atas (hunna – mereka) mengacu
pada para isteri-isteri Rasul SAW. Kata ganti itu menunjuk mereka secara
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spesifik, bukan yang lain. Ayat tersebut langsung diikuti dengan firmanNya:

∩∈⊂∪ «!$# š^θß™u‘ (#ρèŒ÷σè? βr& öΝà6s9 šχ%x. $tΒuρ
“Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah.” (TQS alAhzâb [33]: 53)
Hal itu mengisyaratkan adanya illat (sebab) hijab mereka (isteriisteri Rasul SAW). Semua itu menentukan bahwa kedua ayat hijab
tersebut merupakan nash yang datang khusus bagi isteri-isteri Rasul
SAW. Dengan demikian, kaidah, al-‘Ibrah bi ‘umûm al-lafzhi lâ bi
khushûsh as-sabab (Ibrah itu sesuai dengan keumuman lafazh, bukan
kekhususan sebab), tidak dapat diterapkan di sini.
Demikian pula tidak bisa dikatakan di sini bahwa seruan kepada
isteri-isteri Rasul juga merupakan seruan bagi para wanita Muslimah
lainnya. Sebab, kaedah “seruan kepada individu tertentu juga
merupakan seruan kepada seluruh kaum Mukmin”, hanya khusus untuk
seruan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kaedah tersebut tidak
mencakup seruan kepada isteri-isteri beliau. Jadi, seruan kepada
Rasulullah SAW juga merupakan seruan kepada kaum Mukmin
seluruhnya. Sedangkan seruan kepada isteri-isteri Nabi SAW adalah
khusus untuk mereka saja. Sebab, Rasulullah SAW merupakan sosok
yang wajib dijadikan teladan dalam setiap ucapan, perbuatan, ataupun
diam persetujuan beliau, selama tidak termasuk kekhususan bagi beliau.
Sedangkan isteri-isteri Rasul SAW bukan obyek yang wajib dijadikan
teladan. Karena Allah SWT telah berfirman:

∩⊄⊇∪ ×πuΖ|¡ym îοuθó™é& «!$# ÉΑθß™u‘ ’Îû öΝä3s9 tβ%x. ô‰s)©9
“Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang
baik bagi kalian.” (TQS al-Ahzâb [33]: 21)
Isteri-isteri Rasul SAW tidak boleh dijadikan teladan yang wajib
diikuti. Dalam arti melakukan suatu perbuatan dikarenakan mereka
melakukannya, atau menghiasi diri dengan satu sifat dikarenakan
mereka menghiasi diri dengan sifat tersebut. Akan tetapi peneladanan
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itu hanya khusus terhadap Rasul SAW karena beliau tidak mengikuti
melainkan hanya wahyu.
Begitu juga tidak bisa dikatakan bahwa, jika isteri-isteri
Rasulullah SAW yang terjaga kesuciannya dan di rumah-rumah mereka
dibacakan wahyu, mereka saja dituntut mengenakan hijab, maka
wanita-wanita Muslimah selain mereka lebih utama lagi dituntut
mengenakan hijab. Pendapat semacam ini tidak dapat diterima karena
dua alasan:
Pertama, masalahnya bukan masalah sesuatu yang lebih utama.
Sebab, persoalan sesuatu yang lebih utama (min bâb al-awlâ) adalah
bahwa Allah SWT melarang sesuatu yang kecil, maka larangan terhadap
sesuatu yang lebih besar tentu lebih utama lagi. Seperti firman Allah
SWT:

∩⊄⊂∪ 7e∃é& !$yϑçλ°; ≅à)s? Ÿξsù
“Maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya,
perkataan “Ah!” (TQS al-Isrâ’ [17]: 23)
Maka jika mengucapkan perkataan “Ah!” saja dilarang, tentu
lebih utama lagi untuk tidak memukul keduanya. Sesuatu yang lebih
utama itu juga bisa dipahami dari konteks pembicaraan, seperti firman
Allah SWT:

βÎ) ô¨Β Οßγ÷ΨÏΒuρ y7ø‹s9Î) ÿÍνÏjŠxσãƒ 9‘$sÜΖÉ)Î/ çµ÷ΖtΒù's? βÎ) ôtΒ É=≈tGÅ3ø9$# È≅÷δr& ôÏΒuρ

∩∠∈∪ y7ø‹s9Î) ÿÍνÏjŠxσãƒ āω 9‘$oΨƒÏ‰Î/ çµ÷ΖtΒù's?
“Di antara Ahlul Kitab, ada orang yang jika mempercayakan
kepadanya harta yang banyak, dikembalikannya kepadamu. Dan
diantara mereka ada orang yang jika kamu mmpercayakan
kepadanya satu dinar, tidak dikembalikannya kepadamu.” (TQS
Ali ‘Imrân [3]: 75)
Dalam konteks yang pertama, mengembalikan harta yang lebih
banyak lagi tentu lebih dia utamakan; sementara dalam konteks yang
kedua, ia tentu tidak akan mengembalikan harta yang lebih dari satu
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dinar. Ayat tentang kawajiban mengenakan hijab tidak termasuk dalam
konteks min bâb al-ûlâ (sesuatu yang lebih utama) ini. Karena konteks
pembicaraan pada ayat tersebut hanya ditujukan kepada isteri-isteri
Nabi SAW dan tidak menunjukkan pengertian yang lain. Kata nisâ anNabî (isteri-isteri Nabi SAW) bukanlah sifat yang bisa diambil
mafhumnya (washfan mufahhaman) sehingga tidak dapat tarik
pemahaman bahwa selain isteri-isteri Nabi SAW adalah lebih utama
(untuk mengenakan hijab, pen). Sebaliknya, kata tersebut merupakan
ism jâmid sehingga tidak bisa memiliki mafhum (pengertian) lain. Jadi
pembicaraan ayat tersebut adalah khusus tentang sesuatu yang
dinyatakan oleh nash, tidak melebar kepada sesuatu yang lain dan
tidak memiliki pemahaman yang lain. Di dalam ayat tersebut juga tidak
terdapat masalah min bâb al-ûlâ (sesuatu yang lebih utama) sama sekali,
baik ditinjau dari lafazh maupun konteksnya.
Kedua, kedua ayat tersebut merupakan perintah yang ditujukan
secara khusus kepada individu-individu tertentu yang telah disebutkan
sosoknya dan disifati dengan sifat-sifat tertentu. Sehingga perintah
tersebut bukanlah perintah bagi siapa pun selain mereka, baik orang
yang derajatnya lebih tinggi atau pun yang lebih rendah daripada
mereka. Sebab, perintah tersebut telah disifati dengan sifat-sifat yang
spesifik dan itu yang dikhususkan bagi orang-orang tertentu pula. Jadi,
perintah dalam kedua ayat tersebut merupakan perintah bagi isteriisteri Rasul SAW dalam kapasitas mereka sebagai isteri-isteri Rasul SAW,
karena mereka tidak sama dengan wanita yang lain. Selain itu, interaksi
para sahabat dengan isteri-isteri Rasul SAW tanpa ada hijab akan
mengganggu Rasul SAW.
Dari semua paparan sebelumnya, sudah dibuktikan bahwa
kaidah al-‘Ibrah bi ‘umûm al-lafzhi lâ bi khushûsh as-sabab (Ibrah itu
bergantung kepada keumuman lafazh dan tidak bergantung kepada
kekhususan sebab) tidak bisa diterapkan dan tidak relevan dengan topik
ini. Juga sudah dibuktikan tidak adanya kewajiban untuk meneladani
isteri-isteri Rasul SAW. Disamping telah dinafikannya keberadaan
wanita-wanita muslimah selain isteri-isteri Rasul SAW lebih utama untuk
mengenakan hijab. Dan sebaliknya sudah dibuktikan bahwa nash hijab
di atas secara qath’i adalah untuk isteri-isteri Rasul SAW. Juga sudah
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dibuktikan bahwa kedua ayat di atas adalah khusus hanya berkenaan
dengan isteri-isteri Rasul SAW saja, dan secara mutlak tidak mencakup
wanita-wanita muslimah yang lain, dilihat dari sisi manapun.
Dengan semua itu, maka terbukti bahwa kewajiban
menghenakan hijab adalah khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Begitu
pula perintah untuk tetap tinggal di rumah, juga khusus untuk isteriisteri Rasul SAW. Juga terbukti bahwa kedua ayat di atas tidak bisa
dijadikan dalil bahwa hijab (mengenakan cadar) telah disyariatkan untuk
wanita-wanita muslimah.
Selanjutnya, mengenai ayat kedua yaitu firman Allah SWT:

∩∈∪ £ÎγÎ6Î6≈n=y_ ÏΒ £Íκön=tã šÏΡô‰ãƒ
“Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh
mereka.” (TQS al-Ahzâb [33]: 59)
Ayat tersebut dilihat dari sisi manapun sama sekali tidak
menunjukkan kepada (kewajiban) menutup wajah, baik secara tekstual
(manthûq) maupun secara kontekstual (mafhûm). Di dalamnya tidak
terdapat satu lafazh pun, baik secara lepas maupun integral di dalam
kalimat, yang menunjukkan kewajiban menutup wajah, berdasarkan
asumsi sahihnya sabab an-nuzûl. Ayat tersebut mengatakan “yudnîna
‘alayhinna min jalâbîbihinna”, maknanya adalah hendaklah mereka
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Kata min dalam ayat
ini bukan untuk menunjukkan sebagian (li at-tab‘îdh), melainkan untuk
menunjukkan penjelasan (li al-bayân), yakni “yurkhîna ‘alayhinna
jalâbîbihinna (hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh
tubuh mereka)”. Arti kata adnâ as-satr adalah arkhâhu (mengulurkannya
hingga ke bawah). Adnâ ats-tsawb (menurunkan pakaian) maknanya
adalah arkhâhu (mengulurkan pakaian itu sampai ke bawah). Dan
makna yudnîna adalah yurkhîna (mengulurkan sampai ke bawah).
Sementara itu, yang dimaksud dengan jilbab adalah milhafah
(semacam mantel atau jubah) dan apa saja yang digunakan menutupi
tubuh seperti kisâ’ (jubah) atau yang lain. Atau jilbab itu adalah atstsawb (pakaian) yang dapat menutupi seluruh tubuh. Di dalam Kamus
al-Muhîth dinyatakan:
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ﻭ ﹶﻥ ﺩ ﺮﹶﺃ ِﺓ ﻤ ﻊ ِﻟ ﹾﻠ ﺍ ِﺳﺏ ﻭ
 ﻮ ﺍﻟﱠﺜﺺ ﻭ
 ﻴ ﹶﺍﹾﻟ ﹶﻘ ِﻤ:ﺎ ٍﺭﻨﻤﺴ
ِ ﻭ ﹶﻛ ﺏ
ٍ ﺍﺮﺩ ﺴ
ِ ﺏ ﹶﻛ
 ﺎﺠ ﹾﻠﺒ
ِ ﻭﺍﹾﻟ ]
[ﺤ ﹶﻔ ِﺔ
 ﺎ ﻛﹶﺎﹾﻟ ِﻤ ﹾﻠﺑﻬﺎﻲ ِﺑ ِﻪ ِﺛﻴ ﻐ ِﻄ ﺗ ﺎﻭ ﻣ ﺤ ﹶﻔ ِﺔ ﹶﺃ
 ﹾﺍ ِﳌ ﹾﻠ
Jilbab itu adalah seperti sirdâb (terowongan) atau sinmâr (lorong),
yakni baju atau pakaian yang longgar bagi wanita tanpa baju kurung
atau kain apa saja yang dapat menutupi pakaian kesehariannya
seperti halnya baju kurung.
Sedangkan dalam Kamus ash-Shihhâh, al-Jawhârî menyatakan:

[ﻼ َﺀ ﹸﺓ
ﻤ ﹶ ﻴ ﹶﻞ ﺍﹾﻟﻭِﻗ ﺤ ﹶﻔ ﹸﺔ
 ﺏ ﹾﺍ ِﳌ ﹾﻠ
 ﺎﺠ ﹾﻠﺒ
ِ ]ﹶﺍﹾﻟ
Jilbab adalah milhâfah (mantel/jubah) dan yang sering disebut
mulâ’ah (baju kurung).
Di dalam hadits kata jilbâb dinyatakan dalam makna al-mulâ’ah
(baju kurung) yang dikenakan oleh wanita sebagai penutup di sebelah
luar pakaian kesehariannya di dalam rumah. Dari Ummu ‘Athiyah RA,
ia berkata:

ﻖ ﺍﺗِــﻌﻮ ﻰ ﺍﹾﻟﺿﺤ
 ﻭﹾﺍ َﻷ ﻦ ﻓِﻲ ﺍﹾﻟ ِﻔ ﹾﻄ ِﺮ ﻬ ﺟ  ِﺮﻧﺨ ﷲ  ﹶﺃ ﹾﻥ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺮﻧ ﻣ »ﹶﺃ

ﺪ ﹶﻥ ﻬ ﺸ ـ
 ﻳﻭ ﻼ ﹶﺓ
ﺼـ ﹶ
 ﻦ ﺍﻟ ﺘ ِﺰﹾﻟﻌ ﻴﺾ ﹶﻓ
 ﻴﺤ
 ﺎ ﺍﹾﻟﻭ ِﺭ ﹶﻓﹶﺄﻣﺨﺪ
 ﺕ ﺍﹾﻟ
ِ ﺍﻭ ﹶﺫﻭ ﺾ
 ﻴﺤ
 ﺍﹾﻟﻭ
ــﺎﻳﻜﹸــﻮ ﹸﻥ ﹶﻟﻬ ﺎ ﹶﻻﺍﻧﺣﺪ ﷲ ِﺇ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﺖ ﻳ
 ﲔ ﹸﻗ ﹾﻠ
 ﺴِﻠ ِﻤ
 ﻤ ﻮ ﹶﺓ ﺍﹾﻟ ﻋ ﺩ ﻭ ﺮ ﻴﺨ
 ﺍﹾﻟ
«ﺎﺎِﺑﻬﻦ ِﺟ ﹾﻠﺒ ﺎ ِﻣﺘﻬﺧ ﺎ ﹸﺃﺴﻬ
 ﺘ ﹾﻠِﺒﺏ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ِﻟ
 ﺎِﺟ ﹾﻠﺒ
“Rasulullah SAW memerintahkan agar kami mengeluarkan para
wanita, yakni hamba-hamba sahaya perempuan, wanita-wanita yang
sedang haid, dan para gadis yang sedang dipingit, pada hari Raya
Idul Fitri dan Idul Adha. Wanita-wanita yang sedang haid, mereka
memisahkan diri tidak ikut menunaikan shalat, tetapi tetap
menyaksikan kebaikan dan (mendengarkan) seruan kepada kaum
Muslim. Aku lantas berkata, “Ya Rasulullah, salah seorang di antara
kami tidak memiliki jilbab.” Rasulullah pun menjawab, “Hendaklah
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saudaranya memakaikan jilbabnya kepada wanita itu.” (HR
Muslim).
Artinya, wanita tersebut tidak memiliki pakaian (baca: jilbab)
yang akan dikenakan di sebelah luar pakaian kesehariannya, dalam
rangka keluar rumah. Maka Rasul SAW memerintahkan agar
saudaranya meminjaminya pakaian yang akan dia kenakan di sebelah
luar pakaian keseharaiannya. Dengan demikian, makna ayat di atas
adalah: bahwa Allah SWT telah meminta Rasul SAW agar mengatakan
kepada isteri-isteri dan anak-anak wanita beliau serta isteri-isteri kaum
Mukmin supaya mereka mengulurkan hingga ke bawah pakaian yang
mereka kenakan di sebelah luar pakaian keseharian. Dalilnya adalah
apa yang diriwayatkan dari Ibn ’Abbâs RA bahwa ia berkata: jilbab
adalah ar-ridâ’ (pakaian) yang menutupi (pakaian keseharian wanita)
dari atas sampai ke bawah. Ayat tersebut menunjukkan perintah agar
mengulurkan jilbab, yaitu pakaian yang longgar, hingga ke bawah. Ayat
tersebut tidak menunjukkan makna yang lain.
Jika demikian halnya, dari mana bisa dipahami bahwa kalimat
yudnîna ‘alayhinna min jalâbîbihinna bermakna hendaklah mereka
menjadikan pakaiannya menutupi wajah mereka? Betapapun lafazh
yudnîna dan jilbâb ditafsirkan berdasarkan batas-batas pengertian
bahasa maupun syariah, tetap tidak bisa ditafsirkan agar wanita
menutupi wajah? Akan tetapi ayat tersebut justru menyatakan tentang
mengulurkan pakaian (irkhâ’ ats-tsiyâb). Mengulurkan (irkhâ’)-nya
adalah ke bawah, dan bukan mengangkatnya ke atas. Atas dasar ini,
di dalam ayat tersebut tidak terdapat satu dalil pun yang menunjukkan,
baik dari dekat ataupun dari jauh, atas keharusan mengenakan hijab
atau cadar.
Al-Quran hanya boleh ditafsirkan lafazh dan kalimatnya dengan
pengertian bahasa (etimologi) dan syar’i, dan tidak boleh ditafsirkan di
luar kedua jenis pengertian tersebut. Pengertian ayat tersebut secara
bahasa sudah jelas, yaitu merupakan perintah kepada para wanita agar
mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yakni agar mereka
menurunkan dan menghamparkan pakaian yang mereka kenakan di
sebelah luar pakaian keseharian ke bawah hingga menutupi kedua
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(telapak) kaki. Pengertian tentang mengulurkan pakaian ke bawah
tersebut juga dinyatakan di dalam hadits yang mulia. Dari Ibn ’Umar
RA, ia berkata: “Rasulullah SAW bersabda:

ﻤ ﹶﺔ ﺳـﹶﻠ ﻡ ﺖ ﹸﺃ
 ﻣ ِﺔ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟـ ﺎﻡ ﺍﹾﻟ ِﻘﻴ ﻮ ﻳ ﻴ ِﻪﷲ ِﺇﹶﻟ
ُ ﺮ ﺍ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻢ ﻼ َﺀ ﹶﻟ
ﻴ ﹶﺧ ﻪ ﺑﻮ ﺮ ﹶﺛ ﺟ ﻦ »ﻣ
ﻒ
 ﻨ ﹶﻜﺸِــﺗ ﺖ ِﺇﺫﹰﺍ
 ﺍ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﺒﺮﲔ ِﺷ
 ﺮ ِﺧ ﻳ ﻦ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻮِﻟ ِﻬﺎ ُﺀ ِﺑ ﹸﺬﻳﻨﺴﻦ ﺍﻟ ﻌ ﻨﺼ
 ﻳ ﻒ
 ﻴﹶﻓ ﹶﻜ
«ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺩ ﹶﻥ ﻳ ِﺰ ﺎ ﹶﻻﺍﻋﻪ ِﺫﺭ ﻨﺮﺧِﻴ ﻴﻦ ﻗﹶﺎﻝﹶ ﹶﻓ ﻬ ﻣ ﺍﹶﺃ ﹾﻗﺪ
“Siapa saja yang mengulurkan pakaiannya karena sombong, Allah
tidak akan memandangnya pada Hari Kiamat.” Ummu Salamah
bertanya, “lalu, bagaimana wanita memperlakukan ujung pakaian
mereka?” Rasulullah SAW menjawab, “Hendaklah mereka ulurkan
sejengkal.” Ummu Salamah berkata lagi, “Kalau begitu, akan
tampak kedua telapak kakinya.” Rasulullah menjawab lagi,
“Hendaklah mereka ulurkan sehasta dan jangan ditambah lagi.”
(HR Tirmidzî)
Demikianlah pembahasan mengenai ayat-ayat yang dijadikan
dalil oleh mereka yang menyerukan bahwa cadar bagi wanita muslimah
telah disyariatkan oleh Allah SWT.
Sedangkan hadits-hadits yang dijadikan dalil wajibnya cadar
maka sebenarnya hadits-hadits itu tidak menunjukkan pengertian
tersebut. Hadits mengenai mukâtab (budak laki-laki) jika telah memiliki
harta yang akan dibayarkan untuk mendapatkan kemerdekaan, wanita
harus berhijab darinya, ketentuan tersebut adalah khusus untuk isteriisteri Nabi SAW. Hal itu diperkuat oleh hadits yang lain. Dari Abû
Qilâbah, ia menuturkan:

«ﺭ ﺎﻳﻨﻴ ِﻪ ِﺩﻋﹶﻠ ﻲ ﺑ ِﻘ ﺎﺐ ﻣ
ٍ ﺗﻣﻜﹶﺎ ﻦ ِﻣﻦ ﺒﺠ
ِ ﺘﺤ
 ﻳ ﻲ  ﹶﻻ ﻨِﺒﺝ ﺍﻟ
 ﺍﺯﻭ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﹶﺃ
“Isteri-isteri Nabi SAW tidak berhijab dari budak mukâtab selama
masih tersisa satu dinar (uang tebusan yang belum dibayar)” (HR
al-Bayhaqî)
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Jadi, tidak ada dalalah di dalam hadits tersebut yang
menunjukkan bahwa wanita Muslimah harus berhijab (mengenakan
cadar).
Adapun hadits Ummu Salamah dan permintaan Nabi SAW
kepadanya dan kepada Maimunah agar keduanya mengenakan hijab,
adalah khusus untuk isteri-isteri Rasul SAW. Hadits tersebut dinyatakan
mengenai Ummu Salamah dan Maimunah. Teks hadits tersebut
selengkapnya adalah:

ﻡ ﻦ ﹸﺃ ﺑﺒ ﹶﻞ ﺍﻩ ﹶﺃ ﹾﻗ ﺪ ﻨﻦ ِﻋ ﺤ
 ﻧ ﺎﻨﻤﻴﺒ ﹶﻓ،ﻧﺔﹶﻮﻴﻤﻣ ﻭ  ﷲ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﺪ ﻨﺖ ِﻋ
 ﻨ» ﹸﻛ

ﷲ
ِ ــﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ ﺏ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ
ِ ﺎﺤﺠ
ِ ﺎ ﺑِﺎﹾﻟﺮﻧ ﺎ ﹸﺃ ِﻣ ﻣﻌﺪ ﺑ ﻚ
 ﻭ ﹶﺫِﻟ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺧ ﹶﻞ ﺪ ﻮ ٍﻡ ﹶﻓﻣ ﹾﻜﺘ
ﻭ ﹶﻻ ﺎﺮﻧ ﺼ
ِ ﺒﻳ ﻰ ﹶﻻﻋﻤ ﻮ ﹶﺃ ﻫ ﺲ
 ﻴﷲ ﹶﺃﹶﻟ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﺖ
  ﹶﻓ ﹸﻘ ﹾﻠ.ﻪ ﻨﺎ ِﻣﺠﺒ
ِ ﺘﺣ  ﺍ

«ﺍِﻧ ِﻪﺼﺮ
ِ ﺒﺗ ﺎﺘﻤﺴ
 ﺎ ﹶﺃﹶﻟﺘﻤﻧﺍ ِﻥ ﹶﺃﺎﻭﻤﻴ ﷲ  ﹶﺃﹶﻓﻌ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍﺭﺳ  ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ.ﺎﻌ ِﺮﹸﻓﻨ ﻳ
“Aku pernah duduk di sisi Nabi SAW, Aku dan Maimunah. Lalu
Ibn Ummi Maktum datang lalu ia masuk menghadap Beliau. Itu
terjadi setelah kami diperintahkan untuk berhijab. Maka Nabi saw.
bersabda, “berhijablah kalian berdua darinya.” Lali aku berkata,
“Ya Rasulullah, sesungguhnya dia buta, tidak bisa melihat kami
dan tidak mengetahui kami.” Beliau bersabda, “Apakah kalian
berdua juga buta. Bukankah kalian melihatnya?”(HR Tirmidzî,
hadits hasan shahih)
Sedangkan apa yang diriwayatkan dari ‘Aisyah RA, ia berkata:

ﺕ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ
 ﺎﺤ ِﺮﻣ
 ﻣ  ﷲ
ِ ــﻮ ِﻝ ﺍﺭﺳ ﻊ ﻣ ﻦ ﺤ
 ﻧﻭ ﺎﻭ ﹶﻥ ِﺑﻨ ﺮ ﻤ ﻳ ﺎ ﹸﻥﺮ ﹾﻛﺒ »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﻟ
ﺎﺯﻧ ﻭ ﺎﺎ ﹶﻓِﺈﺫﹶﺍ ﺟﺟ ِﻬﻬ ﻭ ﻋﻠﹶﻰ ﺎﺭﹾﺃﺳِﻬ ﻦ ﺎ ِﻣﺑﻬﺎﺎ ِﺟ ﹾﻠﺒﺍﻧﺣﺪ ﺖ ِﺇ
 ﺪﹶﻟ ﺳ ﺎ ِﺑﻨﺎ ﹶﺫﻯﺣ

«ﻩ ﺎﺸ ﹾﻔﻨ
 ﹶﻛ
“Para penunggang (unta dan kuda) pernah melewati kami,
sementara kami bersama-sama Rasulullah SAW sedang berihram.
Maka jika mereka mendekat ke arah kami, salah seorang di antara
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kami meninggikan jilbabnya lebih dari kepalanya untuk menutupi
wajahnya. Dan jika mereka berlalu, kami membukanya kembali.”
Hadits ini bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh
Imam al-Bukhârî dari Ibn ‘Umar bahwa Nabi SAW pernah bersabda:

«ﻳ ِﻦﺯ ﺲ ﺍﹾﻟ ﹸﻘﻔﱠﺎ
 ﺒﺗ ﹾﻠ ﻭ ﹶﻻ ﻣ ﹸﺔ ﺤ ِﺮ
 ﻤ ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﺍﹾﻟ ﻤ ﺐ ﺍﹾﻟ
 ﺘ ِﻘﻨﺗ » ﹶﻻ
“Janganlah seorang wanita yang sedang berihram mengenakan
cadar dan jangan pula menutup kedua tangannya (mengenakan
sarung tangan).”
Ibn Hajar al-‘Ashqqalani mengatakan di dalam Fath al-Bârî:
“Cadar adalah kerudung yang dikenakan di atas hidung atau di bawah
lekukan mata.” Hadits ‘Aisyah RA menyatakan bahwa wanita yang
sedang berihram telah menutupi wajahnya tatkala lewat para
pengendara (unta). Sebaliknya hadits Ibn ‘Umar menunjukkan larangan
mengenakan cadar, sedangkan cadar itu hanya menutupi wajah bagian
bawah. Lalu bagaimana hal itu bisa sesuai dengan menutupi seluruh
wajah menggunakan pakaian dengan cara meninggikannya melebihi
wajah. Dengan merujuk kedua hadits tersebut, jelaslah bahwa hadits
‘Aisyah tersebut mengandung illat (penyakit) karena bersumber dari
riwayat Mujâhid dari ‘Aisyah. Yahya ibn Sa‘id al-Qaththan, Yahya ibn
Ma’in dan Abu Hatim ar-Razi menyebutkan bahwa Mujahid tidak
pernah mendengar hadits tersebut dari ‘Aisyah. Meskipun di sana
terdapat kemungkinan Mujahid mendengarnya dari ‘Aisyah RA seperti
apa yang telah dinukil dari ‘Ali bin al-Madini yang mengatakan: “Axku
tidak mengingkari bahwa Mujahid berjumpa dengan sekelompok
sahabat. Dia telah mendengar dari ‘Aisyah”. Juga seperti yang
dinyatakan secara gamblang bahwa Mujahid mendengar dari ‘Aisyah
di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh imam al-Bukhârî. Hanya
saja, Abû Dâwud setelah meriwayatkan hadits ar-rukbân tersebut, ia
tidak mengomentarinya. Sudah diketahui bahwa Abû Dâwud jika diam
tidak mengomentari suatu hadits yang ia riwayatkan, ia menilai hadits
tersebut selamat boleh dijadikan hujah, kecuali menyalahi hadits yang
lebih sahih, maka hadits yang ia riwayatkan tersebut harus ditinggalkan.
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Sebaliknya, hadits yang dituturkan oleh Ibn ‘Umar adalah hadits
sahih yang telah diriwayatkan oleh Imam al-Bukhârî. Hadits ini lebih
kuat dari hadits ‘Aisyah dalam kondisi terbaiknya. Karena itu, hadits
yang dituturkan oleh ‘Aisyah dengan sendirinya tertolak karena
bertentangan dengan hadits sahih, sehingga tidak dapat dijadikan
hujjah.
Sementara itu, hadits mengenai Fadhl ibn ‘Abbâs, di dalamnya
tidak terdapat dalil tentang wajibnya cadar. Justru sebaliknya, di
dalamnya terdapat dalil tidak diwajibkannya cadar. Sebab, wanita dari
Khats’am itu bertanya kepada Rasul SAW, sedangkan wajahnya sendiri
tampak (tidak tertutup). Buktinya adalah pandangan al-Fadhl
kepadanya. Bukti yang lain adalah apa yang dinyatakan di dalam hadits
ini melalui riwayat yang lain:

«ﺧ ِﺮ ﻖ ﺍﹾﻵ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻪ ِﻣ ﻬ ﺟ ﻭ ﻮ ﹶﻝ ﺤ
 ﻀ ﹶﻞ ﹶﻓ
 ﷲ  ﺍﹾﻟﻔﹶ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺧ ﹶﺬ »ﹶﻓﹶﺄ
“Maka Rasulullah SAW memegang al-Fadhl dan memalingkan
wajahnya ke arah yang lain.”
Kisah ini diriwayatkan oleh ‘Alî ibn Abî Thâlib RA dan ia
menambahkan:

ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ :ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻤ ﻋ ﺑ ِﻦﻖ ﺍ ﻨﻋ ﺖ
 ﻳﻮ ﻢ ﹶﻟ ﷲ ِﻟ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ: ﺱ
 ﺎﻌﺒ ﻪ ﺍﹾﻟ » ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ
«ﺎﻴ ِﻬﻤﻋﹶﻠ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻢ ﺁ ﺑ ﹰﺔ ﹶﻓﹶﻠﺎﻭﺷ ﺎﺎﺑﺷ
Al-‘Abbâs RA kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya
Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher sepupumu?”
Rasulullah SAW menjawab, “Karena aku melihat seorang pemuda
dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan.”
Maka hadits tentang wanita dari Khats’am itu justru merupakan
dalil tentang tidak adanya kewajiban mengenakan cadar, bukan dalil
wajibnya cadar. Sebab, Rasul sendiri melihat wanita dari Khats’am itu
sementara wajahnya tampak. Adapun Rasul memalingkan wajah alFadhl, hal itu karena beliau melihat al-Fadhl memandang wanita tersebut
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dengan disertai syahwat dan sebaliknya wanita itu juga memandang
al-Fadhl. Dalilnya adalah riwayat ‘Ali RA:

«ﺎﻴ ِﻬﻤﻋﹶﻠ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻢ ﺁ  ﹶﻓﹶﻠ...»
“... yang tidak aman dari gangguan setan”
Karena itulah, Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhl,
karena ia memandang wanita tersebut dengan disertai syahwat, bukan
semata memandangnya biasa saja. Padahal, memandang wanita asing
dengan disertai syahwat, meskipun memandang wajah dan kedua
telapak tangan, adalah tindakan haram.
Adapun hadits tentang pandangan yang tiba-tiba (tidak
disengaja), Rasulullah SAW memerintahkan Jarîr untuk memalingkan
pandangannya, yakni untuk menundukkan pandangannya. Hal itu
adalah dari sisi ghadh al-bashar yang dinyatakan di dalam firman Allah
SWT:

∩⊂⊃∪ ôΜÏδÌ≈|Áö/r& ôÏΒ (#θ‘Òäótƒ šÏΖÏΒ÷σßϑù=Ïj9 ≅è%
“Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: “Hendaklah
mereka menahan pandangannya” (TQS an-Nûr [24]: 30)
Yang dimaksud ayat ini adalah pandangan yang tiba-tiba kepada
selain wajah dan kedua telapak tangan wanita, yang termasuk aurat,
bukan pandangan terhadap wajah dan kedua telapak tangan. Sebab,
memandang wajah dan kedua telapak tangan wanita merupakan
tindakan yang dibolehkan, meskipun secara sengaja. Dalilnya adalah
adanya kebolehan untuk memandang wajah dan kedua telapak tangan
wanita sebagaimana yang tercantum dalam hadits tentang seorang
wanita dari Khats‘am sebelumnya. Selain itu, Rasulullah SAW sendiri
telah memandang wajah kaum wanita tatkala mereka membaiat beliau
dan pada saat beliau menyampaikan nasehat dan peringatan kepada
mereka. Kenyataan ini menunjukkan bahwa, yang menjadi pokok
masalah adalah pandangan yang tidak disengaja terhadap anggota
tubuh wanita selain wajah dan kedua telapak tangannya.
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Sedangkan hadits ‘Alî RA:

«ﺮ ﹶﺓ ﻨ ﹾﻈﺮ ﹶﺓ ﺍﻟ ﻨ ﹾﻈﻊ ﺍﻟ ﺘِﺒﺗ  ﹶﻻ...»
“Janganlah engkau ikuti pandangan pertama dengan pandangan
berikutnya”
Hadits ini merupakan larangan untuk mengulang-ulang
pandangan kepada wanita, bukan larangan dari semata memandang
biasa saja tanpa maksud (tidak tendensius).
Atas dasar ini, di antara hadits-hadits yang dijadikan dalil oleh
orang yang menyerukan bahwa Allah telah mensyariatkan cadar, justru
di dalam hadits-hadits itu tidak terdapat satu dalil pun yang
menunjukkan wajibnya cadar. Dengan begitu jelaslah bahwa tidak
terdapat satu dalil pun yang menunjukkan bahwa Allah telah
mewajibkan cadar bagi kaum Muslimah. Atau yang menunjukkan
bahwa wajah dan kedua telapak tangan merupakan aurat, baik di dalam
maupun di luar shalat. Dalil-dalil yang mereka kemukakan tidak terdapat
di dalamnya aspek yang kuat guna dijadikan dalil atas wajibnya cadar.
Adapun keberadaaan wajah dan kedua telapak tangan bukan
bagian dari aurat wanita, dan bahwa wanita boleh keluar ke pasar dan
berjalan di manapun sementara wajah dan kedua telapak tangannya
tampak, hal itu telah ditetapkan di dalam al-Quran dan al-Hadits.
Di dalam al-Quran Allah SWT telah berfirman:

4’n?tã £ÏδÌßϑèƒ¿2 tø⌠ÎôØu‹ø9uρ ( $yγ÷ΨÏΒ tyγsß $tΒ āωÎ) £ßγtFt⊥ƒÎ— šÏ‰ö7ãƒ Ÿωuρ

∩⊂⊇∪ £ÍκÍ5θãŠã_
“dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) tampak daripadanya. Dan hendaklah mereka menutupkan
kain kudung ke dadanya” (TQS an-Nûr [24]: 31)
Di dalam ayat ini, Allah SWT melarang wanita Muslimah
untuk menampakkan perhiasannya. Yaitu Allah melarang wanita
Muslimah untuk menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat
perhiasannya, karena itulah yang dimaksudkan oleh larangan
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tersebut. Dari anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan itu
dikecualikan apa yang biasa tampak. Hal itu merupakan
pengecualian yang gamblang. Artinya, pada diri wanita terdapat
anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan, yang biasa tampak.
Anggota tubuh tersebut secara eksplisit tidak tercakup oleh larangan
menampakkan anggota tubuh yang menjadi tempat perhiasan. Hal
ini tidak memerlukan perincian lebih lanjut. Sebab, Allah SWT telah
melarang para wanita Mukminah untuk menampakkan tempat
perhiasannya, kecuali apa yang biasa tampak dari padanya.
Sedangkan anggota tubuh mana yang dimaksudkan oleh firman
Allah SWT: “illâ mâ zhahara minhâ (yang biasa tampak dari
padanya)”, maka penafsiarannya dapat dikembalikan kepada dua
hal. Pertama, Tafsîr manqûl (penafsiran yang bersumber dari
riwayat). Kedua, apa yang bisa dipahami dari kata “mâ zhahara
minhâ (yang biasa tamp ak dar i padanya)” pada saat
menerapkannya kepada apa yang biasa tampak dari diri wanita
muslimah di hadapan Rasul SAW, pada masa beliau yaitu masa
turunnya ayat tersebut.
Tentang penafsiran yang bersumber dari riwayat, diantaranya
telah diriwayatkan dari Ibn ‘Abbâs RA. Ia menafsirkan bahwa, yang
dimaksud mâ zhahara minhâ (yang biasa tampak dari padanya) adalah
wajah dan kedua telapak tangan. Para mufassir menafsirkan sesuai
dengan penafsiran Ibn ’Abbâs tersebut. Imam Ibn Jarîr ath-Thabarî
menyatakan: “Pendapat yang paling benar dalam masalah ini adalah
pendapat yang menyatakan bahwa yang dimaksud adalah wajah dan
kedua telapak tangan.”
Imam al-Qurthubî juga menyatakan: “Pada galibnya wajah dan
kedua telapak tangan tampak baik dalam keseharian maupun selama
palaksanaan ibadah seperti haji dan shalat. Karena itu, pengecualian
itu adalah layak dikembalikan maksudnya kepada kedua anggota tubuh
tersebut (yakni wajah dan kedua telapak tangan)”.
Begitu juga Imam az-Zamakhsyarî menyatakan: “Sesungguhnya
seorang wanita, tatkala melakukan sesuatu, mutlak harus menggunakan
kedua telapak tangannya. Dan dituntut keperluan untuk menampakkan
wajahnya, terutama dalam masalah kesaksian, pengadilan, dan
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perkawinan. Ia pun terpaksa harus keluar di jalanan umum sehingga
tampak kedua telapak kakinya, terutama dialami oleh wanita-wanita
yang fakir di antara mereka. Inilah pengertian dari firman Allah SWT:
“illâ mâ zhahara minhâ (yang biasa tampak daripadanya)”
Sementara itu, apa yang bisa dipahami dari kalimat mâ zhahara
minhâ, telah jelas bahwa apa yang biasa tampak dari para wanita pada
saat ayat tersebut turun adalah wajah dan kedua telapak tangan mereka.
Kaum wanita biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan
mereka di hadapan Nabi SAW, sementara beliau tidak mengingkarinya.
Mereka juga biasa menampakkan wajah dan kedua telapak tangan
mereka pada saat di pasar atau berjalan jalanan umum. Kejadian seperti
itu tidak terhitung jumlahnya. Di antaranya adalah beberapa riwayat
berikut:
Pertama, riwayat dari Jabîr ibn ‘Abdillâh. Ia menuturkan:

ــ ﹶﻞﻼ ِﺓ ﹶﻗﺒ
ﺼﹶ
 ﺪﹶﺃ ﺑِﺎﻟ ﺒﻡ ﺍﹾﻟﻌِﻴ ِﺪ ﹶﻓ ﻮ ﻳ ﻼ ﹶﺓ
 ﹶﷲ  ﺍﻟﺼ
ِ ـﻮ ِﻝ ﺍ
ﺳـ ﺭ ﻊ ﻣ ﺕ
 ﺪ ﺷ ِﻬ »
ﷲ
ِ ﻯ ﺍﺘ ﹾﻘ ـﻮﺮ ِﺑ ﻣ ﻼ ٍﻝ ﹶﻓﹶﺄ
ﻋﻠﹶﻰ ِﺑ ﹶ ﻮ ﱢﻛﺌﹰﺎ ﺘﻣ ﻡ ﻢ ﻗﹶﺎ ﻣ ٍﺔ ﹸﺛ ﻭ ﹶﻻ ِﺇﻗﹶﺎ ﻴ ِﺮ ﹶﺃﺫﹶﺍ ٍﻥﻐ ﺒ ِﺔ ِﺑﺨ ﹾﻄ
 ﺍﹾﻟ
ـﺎ َﺀ
ﺴـ
 ﻨﻰ ﺍﻟﻰ ﹶﺃﺗﺣﺘ ﻰﻣﻀ ﻢ ﻢ ﹸﺛ ﻫ ﺮ ﻭ ﹶﺫ ﱠﻛ ﺱ
 ﺎﻆ ﺍﻟﻨ
ﻋ ﹶ ﻭ ﻭ ﻋِﺘ ِﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻃﹶﺎ ﺚ
ﺣ ﱠ ﻭ
ﺖ
 ــﻢ ﹶﻓﻘﹶﺎﻣ ﻨﻬ ﺟ ﺐ
 ﺣ ﹶﻄ ﻦ ﺮ ﹸﻛ ﻦ ﹶﻓِﺈ ﱠﻥ ﹶﺃ ﹾﻛﹶﺜ ﺪ ﹾﻗ ﺼ
 ﺗ ﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﻫ ﺮ ﻭ ﹶﺫ ﱠﻛ ﻦ ﻬ ﻋ ﹶﻈ ﻮ ﹶﻓ

ﷲ ﻗﹶــﺎ ﹶﻝ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎﻢ ﻳ ﺖ ِﻟ
 ﻳ ِﻦ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﺪ ﺨ
 ﺎ ُﺀ ﺍﹾﻟﺳ ﹾﻔﻌ ﺎ ِﺀﻨﺴﻦ ِﺳ ﹶﻄ ِﺔ ﺍﻟ ﺮﹶﺃﹲﺓ ِﻣ ﻣ ﺍ
«ﺮ ﻴﺸ
ِ ﻌ ﺮ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﺗ ﹾﻜ ﹸﻔﻭ ﺸﻜﹶﺎ ﹶﺓ
 ﺮ ﹶﻥ ﺍﻟ ﺗ ﹾﻜِﺜ ﻧ ﹸﻜﻦِ َﻷ
“Aku pernah hadir bersama-sama Rasulullah SAW pada hari raya
’Ied. Beliau memulai shalat sebelum khutbah tanpa azan maupun
iqamat. Kemudian Rasulullah SAW berdiri sambil bersandar kepada
Bilal. Beliau memerintahkan kaum Muslim agar bertakwa kepada
Allah SWT dan mendorong mereka agar menaati-Nya. Beliau pun
menasihati dan memperingatkan mereka. Lalu hal itu terus
berlangsung sampai Beliau mendatangi kaum wanita. Maka Beliau
pun menasehati dan memperingatkan mereka. Beliau bersabda:
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“Hendaklah kalian bersedekah, karena sesungguhnya kebanyakan
penghuni neraka adalah para wanita.” Salah seorang wanita di
antara kerumunan itu berdiri sambil memukul-mukul kedua pipinya,
dan berkata, “Mengapa demikian, wahai Rasulullah.” Beliau
menjawab, “Karena kalian banyak mengeluh dan tidak berterima
kasih kepada suami.” (HR Muslim)
Jabîr berkata: “Hal itu membuat para wanita itu menyedekahkan
perhiasan mereka berupa anting-anting dan cincin, yang mereka
lemparkan ke atas pakaian Bilâl”.
Kedua, riwayat dari ‘Athâ’ ibn Abî Rabbah. Ia menuturkan:

ﻲ ِﺇﻧ،ِﻮ ﹶﻝ ﺍﷲ ﺳ ﺭ ﺎ ﻳ:ﺖ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ، ﻲ ﻨﺒِــﺖ ﺍﻟ
ِ ﺗﺍ ُﺀ ﹶﺃﻮﺩ ﺴ
 ﺮﹶﺃ ﹸﺓ ﺍﻟ ﻤ ﻫ ِﺬ ِﻩ ﺍﹾﻟ
:ﺑﻠﹶﻰ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ :ﺖ
 ﻨﺔِ؟ ﹸﻗ ﹾﻠﺠ
 ﻫ ِﻞ ﺍﹾﻟ ﻦ ﹶﺃ ﺮﹶﺃ ﹰﺓ ِﻣ ﻣ ﻚ ﺍ
 ﻳِﺃﹶﻻ ﹸﺃﺭ:ﺱ
ٍ ﺎﻋﺒ ﻦ ﺑ»ﻗﹶﺎ ﹶﻝ ﻟِﻲ ﺍ

ﻚ
ِ ﻭﹶﻟ ،ِﺮﺕ ﺒﺻ
 ﺖ
ِ ِﺇ ﹾﻥ ِﺷﹾﺌ: ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ،ﷲ ﻟِﻲ
َﻉﺍ
 ﺩ ﻒ ﻓﹶﺎ
 ﺸ
ِ ﻧ ﹶﻜﻲ ﹶﺃﻭِﺇﻧ ،ﺮﻉ ﺻ
 ﹸﺃ
ﻲ ِﺇﻧ:ﺖ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ﺻِﺒﺮ
  ﹶﺃ:ﺖ
  ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟ،ِﻴﻚﺎِﻓﻳﻌ ﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ
َ ﺕﺍ
 ﻮ ﻋ ﺩ ﺖ
ِ ﻭِﺇ ﹾﻥ ِﺷﺌﹾ ،ﻨﺔﹸﺠ
 ﺍﹾﻟ

«ﺎﺎ ﹶﻟﻬﺪﻋ  ﹶﻓ،ﺸﻒ
ِ ﻧ ﹶﻜﷲ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻ ﹶﺃ
َ ﻉﺍ
 ﺩ ﻒ ﻓﹶﺎ
 ﺸ
ِ ﻧ ﹾﻜﹶﺃ
“Ibn ‘Abbâs pernah bertanya kepadaku: “Maukah engkau aku
tunjukkan seorang wanita yang termasuk ahli surga?” Aku
menjawab: “Ya.” Ia berkata: Wanita ahli surga itu adalah seorang
wanita berkulit hitam. Ia pernah datang kepada Nabi SAW, lalu ia
berkata: “Wahai Rasulullah SAW, aku ini menderita penyakit ayan
sehingga auratku sering tersingkap. Karena itu, aku mohon engkau
berdoa kepada Allah SWT untukku.” Rasulullah SAW menjawab:
“Jika engkau mau, engkau berlaku sabar, dan bagimu balasan surga.
Sebaliknya jika engkau menginginkan, aku bisa berdoa kepada Allah
SWT supaya menyembuhkanmu.” Wanita itu berkata: “Kalau
begitu, aku akan bersabar. Akan tetapi, auratku sering tersingkap.
Karena itu, berdoalah kepada Allah agar auratku tidak tersingkap.”
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Setelah itu, Nabi SAW berdoa untuknya.(HR Thabrânî di dalam
Mu’jam al-Kabîr)
Ketiga, di antara hadits yang menunjukkan bahwa tangan bukan
merupakan aurat adalah jabatan tangan yang dilakukan oleh Rasul
kepada para wanita ketika mereka membaiat Beliau. Dari Ummu
‘Athiyah RA, ia menuturkan:

ﻦ ﻋ ﺎﺎﻧﻧﻬﻭ ﻴﺌﹰﺎﺷ ﷲ
ِ ﻦ ﺑِﺎ ﺸ ِﺮ ﹾﻛ
 ﻳ ﺎ ﹶﺃ ﹾﻥ ﹶﻻﻴﻨﻋﹶﻠ ﺮﹶﺃ ﻲ  ﹶﻓ ﹶﻘ ﻨِﺒﺎ ﺍﻟﻌﻨ ﻳﺎ»ﺑ
ﺪ ﹶﺃ ﹾﻥ ﻳﺎ ﹸﺃ ِﺭﻭﹶﺃﻧ ﻲ ﺗِﻨﺪ ﻌ ﺳ ﻧ ﹲﺔ ﹶﺃﻼ
 ﹸﻓ ﹶ: ﺖ
 ﺎ ﹶﻓﻘﹶﺎﹶﻟﺪﻫ ﻳ ﺎﺮﹶﺃ ﹲﺓ ِﻣﻨ ﻣ ﺖ ﺍ
 ﻀ
 ﺒﺣ ِﺔ ﹶﻓ ﹶﻘ ﺎﻨﻴﺍﻟ

«ﺖ
 ﻌ ﺟ ﺭ ﻢ ﺖ ﹸﺛ
 ﺒﻫ ﻴﺌﹰﺎ ﹶﻓ ﹶﺬﺷ ﻳ ﹸﻘ ﹾﻞ ﻢ  ﹶﻓﹶﻠ.ﺎﻳﻬﺟ ِﺰ ﹶﺃ
“Kami membaiat Nabi SAW, lalu Beliau membacakan kepada kami
“bahwa mereka tidak akan menyekutukan sesuatupun dengan
Allah” (TQS. Mumtahanah [60]: 12), dan Beliau melarang kami
untuk meratap. Maka seorang wanita di antara kami menarik
kembali tangannya, lalu ia berkata, “Seorang wanita telah
membahagiakan diriku dan aku ingin sekali membalasnya.” Beliau
tidak mengomentarinya sedikit pun. Selanjutnya wanita itu pergi,
lalu kembali lagi.” (HR al-Bukhârî)
Hadits ini dengan jelas menunjukkan bahwa para wanita
Muslimah waktu itu berbaiat menggunakan tangan mereka. Sebab,
salah seorang dari mereka menarik tangannya yang sebelumnya dia
ulurkan untuk berbaiat. Kenyataan hadits ini menyatakan bahwa wanita
tersebut menarik tangannya tatkala mendengar lafazh baiat. Hal itu
gamblang menjelaskan bahwa baiat itu dilakukan dengan tangan dan
bahwa Rasul SAW menerima baiat para wanita itu dengan tangan Beliau
yang mulia.
Adapun hadits yang diriwayatkan dari ‘Aisyah bahwa ia berkata:

«ﺎﻤِﻠ ﹸﻜﻬ ﻳ ﺮﹶﺃ ﹰﺓ ﻣ ﺮﹶﺃ ﹰﺓ ِﺇ ﱠﻻ ِﺍ ﻣ ﷲ  ِﺍ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺪ ﻳ ﺖ
 ﺴ
 ﻣ ﺎﻭ ﻣ »
“Tangan Rasulullah tidak pernah menyentuh tangan seorang wanita
pun, kecuali wanita yang dimilikinya.” (Muttafaq ’alayhi)
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Pernyataan tersebut merupakan pendapat ‘Aisyah RA sebatas
apa yang diketahuinya. Jika pernyataan ‘Aisyah tersebut dibandingkan
dengan hadits yang dituturkan oleh Ummu ‘Athiyah, maka hadits yang
dituturkan Ummu ‘Athiyah lebih kuat (rajih), karena hadits tersebut
menyatakan aktivitas yang terjadi di hadapan Rasul SAW sekaligus
menunjukkan perbuatan Rasul SAW sendiri. Maka hadits Ummu
’Athiyah tersebut jelas lebih kuat dibandingkan dengan pendapat ‘Aisyah
saja.
Ketiga peristiwa di atas yang telah termaktub di dalam hadits
menunjukkan dengan penunjukkan yang jelas bahwa yang biasa tampak
dari kaum wanita waktu itu adalah wajah dan kedua telapak tangan
mereka. Yakni bahwa yang dikecualikan di dalam ayat “illâ mâ zhahara
minhâ (kecuali yang biasa tampak daripadanya)” adalah wajah dan
kedua telapak tangan. Ini menunjukkan bahwa keduanya (wajah dan
kedua telapak tangan) bukan merupakan aurat, baik di dalam maupun
di luar shalat. Sebab ayat tersebut bersifat umum:

∩⊂⊇∪ $yγ÷ΨÏΒ tyγsß $tΒ āωÎ) £ßγtFt⊥ƒÎ— šÏ‰ö7ãƒ Ÿωuρ
“Janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang
(biasa) tampak daripadanya.” (TQS an-Nûr [24]: 31)
Sementara ayat sesudahnya, mafhumnya menunjukkan bahwa
wajah dan kedua telapak tangan wanita bukan merupakan aurat. Allah
SWT berfirman:

∩⊂⊇∪ £ÍκÍ5θãŠã_ 4’n?tã £ÏδÌßϑèƒ¿2 tø⌠ÎôØu‹ø9uρ
“Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya”
(TQS an-Nûr [24]: 31)
Kata khumûr (kerudung) adalah bentuk jamak dari kata khimâr,
yaitu kain untuk menutupi kepala. Sedangkan kata juyûb adalah jamak
dari jayb yaitu tempat potongan (bukaan) jubah atau gamis. Maka Allah
SWT memerintahkan agar kerudung dijulurkan ke atas leher dan dada.
Hal itu menunjukkan wajibnya menutup leher dan dada. Allah SWT
tidak memerintahkan untuk memakainya menutupi wajah. Maka hal
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itu menunjukkan bahwa wajah bukan merupakan aurat. Hal ini
mengisyaratkan bahwa wajah bukanlah aurat. Makna kata jayb
bukanlah dada sebagaimana yang disalah pahami. Tetapi jayb dari
gamis adalah tawq (kerah)-nya yaitu bukaannya yang ada di sekitar
leher dan di atas dada. Menutupkan kain kerudung ke jayb adalah
mengulurkan kain kerudung itu di atas kerah pakaian yang ada di leher
dan dada. Jadi, perintah agar penutup kepala diulurkan ke atas leher
dan dada itu merupakan pengecualian atas wajah. Sehingga hal itu
menunjukkan bahwa wajah bukanlah aurat. Walhasil, tidak ada
keharusan mengenakan cadar. Allah SWT juga tidak mensyariatkan
cadar.
Itulah dalil-dalil yang digali dari al-Quran. Sementara itu, ada
sejumlah dalil yang bersumber dari hadits yang menunjukkan bahwa
cadar tidak disyariatkan oleh Allah SWT dan bahwa wajah dan kedua
telapak tangan bukan merupakan aurat. Imam Abû Dâwud telah
meriwayatkan dari Qatadah bahwa Rasul SAW pernah bersabda:

ﺎﺍﻫﻳﺪ ﻭ ﺎﻬﻬ ﺟ ﻭ ﺎ ِﺇ ﱠﻻﻨﻬﻯ ِﻣﻳﺮ ﺢ ﹶﺃ ﹾﻥ ﺼﹸﻠ
 ﻳ ﻢ ﺖ ﹶﻟ
 ﺿ
 ﺎﻳ ﹶﺔ ِﺇﺫﹶﺍ ﺣﺎ ِﺭ»ِﺇﻥﱠ ﺍﹾﻟﺠ
«ﺼ ِﻞ
 ﻤ ﹾﻔ ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﹾﻟ
“Sesungguhnya seorang anak perempuan jika telah haid (baligh),
tidak boleh terlihat dari dirinya kecuali wajah dan kedua tangannya
hingga pergelangan tangan.” (HR Abû Dâwud).
Hadits ini jelas menyatakan bahwa wajah dan kedua telapak
tangan bukan merupakan aurat. Juga bahwa Allah SWT tidak
mensyariatkan untuk menutup wajah dan kedua telapak tangan dan
tidak mensyariatkan cadar.
Demikianlah, dalil-dalil yang sudah dipaparkan terdahulu baik
dari al-Quran maupun as-Sunnah menunjukkan secara jelas dan
gamblang bahwa seorang wanita Muslimah boleh keluar ke pasar
dengan tampak wajah dan kedua telapak tangannya. Ia boleh berbicara
kepada pria asing sementara tampak wajah dan kedua telapak
tangannya. Ia boleh melakukan semua bentuk muamalah yang legal
(disyariatkan) dengan orang-orang, baik dalam bentuk jual-beli, bekerja,
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mempekerjakan orang, tolong-menolong, perwakilan (wakâlah),
penjaminan (kafâlah), dan lain-lain, sementara ia menampakkan wajah
dan kedua telapak tangannya. Juga bahwa hijab (cadar) tidak
disyariatkan oleh Allah SWT kecuali kepada isteri-isteri Rasulullah SAW.
Meskipun demikian, pendapat mengenai keharusan wanita
Muslimah untuk mengenakan cadar merupakan pendapat yang Islami,
karena memiliki syubhah ad-dalîl (sesuatu yang mirip dalil). Juga karena
pendapat tersebut telah dikemukakan oleh sejumlah pemuka mujtahid
dari berbagai mazhab. Hanya saja, syubhah ad-dalîl yang mereka
jadikan argumentasi adalah lemah sehingga hampir-hampir di dalamnya
tidak tampak adanya istidlal.
Kini, tinggal satu persoalan yang masih tersisa, yakni berkaitan
dengan pendapat yang dilontarkan oleh sebagian mujtahid bahwa,
cadar disyariatkan kepada wanita karena adanya kekhawatiran akan
munculnya fitnah. Mereka menyatakan bahwa wanita dilarang
menampakkan wajahnya di tengah-tengah kaum pria bukan karena
wajah itu aurat, tetapi karena kekhawatiran akan muncul fitnah.
Pendapat semacam ini batil ditinjau dari berbagai sisi.
Pertama, tidak ada nash syara’ menyatakan pengharaman
menampakkan wajah disebabkan adanya kekhawatiran akan muncul
fitnah, baik itu dalam al-Quran, as-Sunnah, Ijma Sahabat, ataupun
‘illat syar‘iyyah yang masalah ini dapat di-qiyâs-kan (dianalogikan)
kepadanya. Karena itu, pendapat secara syar’i tidak ada nilainya dan
tidak bisa dinilai sebagai hukum syara’. Sebab, hukum syara’ adalah
seruan asy-Syâri‘ (Sang Pembuat Hukum). Sementara pengharaman
untuk menampakkan wajah karena kekhawatiran akan muncul fitnah
tidak dinyatakan di dalam seruan asy-Syâri’. Jika telah diketahui bahwa
dalil-dalil syariah telah datang dalam bentuk yang betul-betul bertolak
belakang dengan pendapat tersebut. Ayat-ayat al-Quran dan haditshadits Rasul SAW membolehkan secara mutlak untuk menampakkan
wajah dan kedua telapak tangan dan tidak membatasinya dengan
sesuatupun. Nash-nash tersebut juga tidak mengkhususkan satu kondisi
tertentu. Maka pengharaman menampakkan wajah dan mewajibkan
untuk menutupinya, merupakan pengharaman atas apa yang telah
dihalalkan oleh Allah SWT, dan mewajibkan sesuatu yang tidak
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diwajibkan oleh Rabb semesta alam. Dengan kata lain, pendapat yang
mengharamkan menampakkan wajah dan mewajibkan untuk
menutupnya, selain tidak bisa dinilai sebagai hukum syara’, hal itu
juga berarti membatalkan hukum-hukum syara’ yang telah ditetapkan
dengan pernyataan nash secara gamblang.
Kedua, sesungguhnya menjadikan kekhawatiran akan
munculnya fitnah sebagai ‘illat pengharaman menampakkan wajah dan
mewajibkan menutupinya, tidak terdapat nash syar’i yang
menyatakannya, baik secara jelas (sharâhatan), melalui penunjukan
(dilâlatan), lewat proses penggalian (istinbâthan), maupun melalui
analogi (qiyâsan). Karenanya ’illat tersebut (berupa kekhawatiran akan
munculnya fitnah) bukan merupakan ‘illat syar‘iyyah, akan tetapi
merupakan ’illat aqliyah (’illat yang bersumber dari akal). Padahal, ‘illat
‘aqliyyah tidak ada nilainya di dalam hukum syara’. ’Illat yang diakui
di dalam hukum syara’ hanyalah ‘illat syar‘iyyah, bukan yang lain.
Walhasil, kekhawatiran akan munculnya fitnah tidak ada bobotnya
dalam pensyariatan haramnya menampakkan wajah dan wajibnya
menutupinya, karena tidak dinyatakan di dalam syara’.
Ketiga, bahwa kaidah “al-wasîlah ilâ al-harâm muharramah
(sarana yang dapat mengantarkan kepada sesuatu yang haram,
hukumnya adalah haram) tidak bisa diterapkan atas pengharaman
menampakkan wajah dengan alasan khawatir akan terjadi fitnah. Sebab,
kaidah ini mengharuskan terpenuhinya dua hal: pertama, sarana yang
dimaksud (minimal) berdasarkan dugaan kuat akan mengantarkan
kepada sesuatu yang haram. Kedua, keharaman yang diakibatkan oleh
sarana itu harus ada nash yang menyatakan keharamannya dan bukan
sesuatu nyang diharamkan oleh akal. Kedua hal tersebut tidak terdapat
dalam topik haramnya menampakkan wajah karena kekhawatiran akan
munculnya fitnah. Atas dasar ini, masalah haramnya menampakkan
wajah karena khawatir akan muncul fitnah tidak sesuai dengan kaedah
pengharaman sesuatu yang menjadi wasilah yang mengantarkan
kepada suatu keharaman –dengan asumsi bahwa fitnah itu secara syar’i
haram atas orang yang terfitnah–. Karena menurut dugaan kuat
menampakkan wajah itu tidak menyebabkan terjadinya fitnah. Apalagi
kekhawatiran munculnya fitnah itu tidak terdapat satu nash pun yang
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menyatakannya sebagai sesuatu yang haram. Bahkan, syara’ (dalam
konteks ini) tidak mengharamkan fitnah itu sendiri atas orang yang
membuat fitnah terhadap orang-orang (dalam hal ini, wanita yang
menampakkan wajahnya, pen). Syara’ mengharamkan fitnah itu atas
orang yang memandang wanita dengan pandangan yang akan
menimbulkan fitnah bagi dirinya. Sebaliknya syara’ tidak
mengharamkan hal itu atas orang yang dipandang. Imam al-Bukhârî
telah meriwayatkan dari Abdullâh ibn ’Abbâs RA, ia berkata:

ﻌ ﹶﻞ ﺠ
 ﻢ ﹶﻓ ﻌ ﺸ
 ﺧ ﻦ ﺮﹶﺃ ﹲﺓ ِﻣ ﻣ ﺕ ﺍ
 ﺎ َﺀﷲ  ﹶﻓﺠ
ِ ﻮ ِﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﻒ
 ﺭﺩِﻳ ﻀ ﹸﻞ
 »ﻛﹶﺎ ﹶﻥ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
ﻀ ِﻞ
 ﻪ ﺍﹾﻟ ﹶﻔ ﺟ ﻭ ﻑ
 ﺼ ِﺮ
 ﻳ  ﻲ ﻨِﺒـﻌ ﹶﻞ ﺍﻟ ﺟ ﻭ ﻴ ِﻪ ﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﺗﻭ ﺎﻴﻬﺮ ِﺇﹶﻟ ﻨ ﹸﻈﻳ ﻀ ﹸﻞ
 ﺍﹾﻟ ﹶﻔ
«ﺧ ِﺮ ﻖ ﺍﹾﻵ ﺸ
 ِﺇﻟﹶﻰ ﺍﻟ
“Suatu ketika, al-Fadhl ibn ‘Abbâs membonceng Nabi SAW, lalu
datang seorang wanita dari Khats‘am. Al-Fadhl lantas memandang
wanita itu dan wanita itu pun memandangnya. Maka Rasulullah
memalingkan wajah Fadhl ke arah yang lain.”
Yakni Rasulullah SAW memalingkan wajah al-Fadhl dari memandang
wanita itu. Hal itu sesuai dengan apa yang dinyatakan di dalam riwayat
yang lain:

«ﺧ ِﺮ ﻖ ﺍﹾﻵ ﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻪ ِﻣ ﻬ ﺟ ﻭ ﻮ ﹶﻝ ﺤ
 ﻀ ﹶﻞ ﹶﻓ
 ﷲ  ﺍﹾﻟﻔﹶ
ِ ﻮ ﹸﻝ ﺍ ﺳ ﺭ ﺧ ﹶﺬ »ﹶﻓﹶﺄ
“Maka Rasulullah SAW memegang al-Fadhl dan memalingkan
wajahnya ke arah yang lain.”
Kisah ini diriwayatkan oleh ‘Alî ibn Abî Thâlib RA dan ia
menambahkan:

ﺖ
 ﻳﺭﹶﺃ :ﻚ ﻗﹶﺎ ﹶﻝ
 ﻤ ﻋ ﺑ ِﻦﻖ ﺍ ﻨﻋ ﺖ
 ﻳﻮ ﻢ ﹶﻟ ﷲ ِﻟ
ِ ﻮ ﹶﻝ ﺍﺭﺳ ﺎ ﻳ:ﺱ
 ﺎﻌﺒ ﻪ ﺍﹾﻟ » ﹶﻓﻘﹶﺎ ﹶﻝ ﹶﻟ
«ﺎﻴ ِﻬﻤﻋﹶﻠ ﻴﻄﹶﺎ ﹶﻥﺸ
 ﻦ ﺍﻟ ﻣ ﻢ ﺁ ﺑ ﹰﺔ ﹶﻓﹶﻠﺎﻭﺷ ﺎﺎﺑﺷ
“Al-‘Abbâs RA kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya
Rasulullah, mengapa engkau memalingkan leher sepupumu?”
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Rasulullah SAW menjawab, “Karena aku melihat seorang pemuda
dan seorang pemudi yang tidak aman dari gangguan setan.”
Dari hadits terserbut jelaslah bahwa Rasulullah SAW
memalingkan wajah al-Fadhl dari memandang wanita dari Bani
Khats’am itu. Sebaliknya, Rasul SAW tidak memerintahkan wanita itu
agar menutupi wajahnya, padahal wajah itu jelas tampak bagi beliau.
Seandainya fitnah itu diharamkan atas orang yang menjadi asal fitnah,
maka Rasulullah SAW pasti telah memerintahkan wanita dari bani
Khats’am itu untuk menutupi wajahnya setelah terjadinya pandangan
al-Fadhl terhadapnya dengan pandangan yang menyebabkan fitnah.
Namun, beliau tidak menyuruh wanita dari bani Khats’am itu untuk
menutupi wajahnya. Sebaliknya Beliau malah memalingkan wajah
Fadhl. Hal itu menunjukkan bahwa pengharaman tersebut ditujukan
bagi orang yang memandang (pria), bukan bagi orang yang dipandang
(wanita). Atas dasar ini, pengharaman munculnya fitnah karena
(memandang) wanita, sebetulnya tidak terdapat satu nash pun yang
mengharamkannya atas wanita yang menimbulkan fitnah. Bahkan,
terdapat nash yang justru menunjukkan tidak adanya pengharaman
fitnah tersebut atas wanita, sehingga apa yang dapat menimbulkan fitnah
itu tidaklah haram. Hanya saja, negara –sebagai bagian dari aktivitas ri’ayah
asy-syu’un– boleh menjauhkan seseorang tertentu dari pandangan orangorang yang terfitnah karena memandang seseorang itu. Hal itu sebagai
upaya untuk mewujudkan penghalang antara seseorang yang dapat
menyebabkan terjadinya fitnah dengan masyarakat jika fitnah yang muncul
karena seseorang itu menimpa masyarakat secara umum. Aktivitas itu
sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah ‘Umar ibn al-Khaththâb
terhadap Nashr ibn Hajjaj. Yaitu ketika Umar mengasingkannya ke Bashrah
karena banyak wanita terfitnah (tergoda) oleh ketampanannya. Hal
semacam itu bersifat umum bisa terjadi baik pada pria maupun wanita.
Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa haram bagi wanita menampakkan wajah
karena khawatir akan terjadi fitnah. Karena hal itu tidak tercakup dalam
(sesuai dengan) kaidah al-washîlah ilâ al-harâm muharramah (sarana yang
dapat mengantarkan pada suatu keharaman maka hukumnya adalah
haram).

