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Bab 1 : Hukum Cadar Dalam Syariah 

A. Pengertian Cadar 
Cadar dalam bahasa Arab sering diistilahkan dengan niqab ( نِقَاب). Niqab 

secara istilah bahasa Arab adalah : 

َعُُلُ الَْمْرَأُة عََل  هَا  َماِرِن َأنِْفهَا الِْقنَاُع ََتْ  تَْسُُتُ ِبِه َوْْجَ

Masker kain yang digunakan para wanita diatas hidungnya untuk 
menutupi wajahnya.1 

Ada juga yang mengartikan kata ’jilbab’ atau ’hijab’ sebagai pakaian yang 
menutup seluruh tubuh wanita, termasuk wajahnya. Sehingga wanita yang 
wajahnya tertutup rapat, sering disebut dengan istilah mutahajjibah.  

 
1 Lisanul Arab 
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Namun pemaknaan hijab dan jilbab sebagai pakaian yang menutup 
seluruh tubuh termasuk wajah, sesungguhnya masih merupakan perdebatan 
para ulama. Sebagian ulama mengatakan bahwa hijab atau jilbab hanyalah 
pakaian yang menutup aurat, tanpa harus menutup wajah. 

B. Hukum Memakai Cadar 
Para ulama berbeda pendapat terkait hukum memakai cadar. Hal paling 

mendasar yang menyebabkan perbedaan itu adalah status wajah, apakah itu 
merupakan aurat yang wajib ditutup ataukah tidak. 

Bagi mereka yang menganggap wajah adalah aurat yang wajib ditutup di 
luar shalat, maka cadar hukumnya wajib. Sebaliknya, bagi yang menganggap 
wajah bukan aurat, baik di dalam ataupun di luar shalat, maka cadar tidak 
diwajibkan. 

Berikut pendapat para ulama terkait hukum memakai cadar bagi 
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muslimah: 

1. Ulama Yang Mewajibkan 

a. Madzhab Syafii 
An-Nawawi Al-Bantani, beliau adalah ulama nusantara kita yang 

namanya sangat terkemuka di kalangan ulama dunia. Beliau pernah 
berfatwa terkait wajah wanita, apakah itu aurat yang wajib di tutup ataukah 
tidak : 

يع   ابعهتار .…  عورات  أ ربع   لَها  احلرة  ال جاِنب  الّرِجال  ِعْند  عورهتا  وِه   ظفرها  قالمة  َحّت   بدهنا  ََجِ

Wanita merdeka punya 4 kondisi terkait batasan auratnya…kondisi yang 
keempat adalah saat ia berada di hadapan lelaki yang bukan mahramnya: 
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yaitu seluruh tubuhnya, termasuk kukunya juga aurat.1 

Al-Bujairimi, salah satu ulama dari madzhab Syafii mengatakan bahwa 
wajah termasuk aurat yang wajib ditutup oleh wanita di luar shalat. Berikut 
pernyataan beliau : 

الةِ  خاِرجَ  َعْوَرهُتا أ ّما َبةِ  الصَّ ِّس ْ لَْْيا ال ْجنَِبِّ  ِلنََظرِ  ِِبلن يعُ  فَهِيَ   ا   والَكفَّْيِ  الَوْجهِ  َحّت  بََدهِنا ََجِ

Adapun aurat wanita di luar shalat yang tak boleh dilihat laki-laki yang 
bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya, termasuk wajah dan telapak 
tangannya.2 

Dalam kitab Fathul Qarib juga dijelaskan hal yang sama sebagai berikut : 

 
1 An-Nawawi Al-Bantani (w.1316 H.), Nihayatuz Zain, jilid 1, hlm 47 
2 Al-Bujairimi (w.1221 H.), Tuhfatul Habib Ala Syarh Al-Khatib (Hasyiah Al-Bujairimi), jilid 1 hlm 450 
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ة ة عورة أ ما  الكوعي؛  ا ىل  وبطنا  ظهرا   وكفْيا  وْجها سوى  ما  الصالة  ف   احلُرَّ   الصالة  خارجَ   احلُرَّ

 بدهنا،  جفميع 

Aurat wanita merdeka dalam shalatnya adalah seluruh tubuh kecuali 
wajah dan kedua telapak tangan dan punggung tangannya sampai 
pergelangan tangan. Tapi auratnya di luar shalat adalah seluruh tubuh. 1 

b. Madzhab Hambali 

Al-Buhuti, salah satu ulama terkemuka dalam madzhab Hambali 
mengatakan : 

 
1 Al-Ghazi, Muhammad Bin Qasim (w.918 H.), Fathul Qarib Al-Mujib Fi Syarh Alfadz At-Taqrib (Al-Qaul Al-Mukhtar Fi 

Syarh Ghayah Al-Ikhtishar), jilid 1 hlm 73. 
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ةِ   ِمن (والَوْجهُ )  الَكفّانِ  الةِ  :أ يْ  (خارَِْجا  َعْوَرة  ) الباِلغَةِ   احلُرَّ َم   الصَّ )ِِبْعتِباِر النََّظِر، َكَبِقيَِّة بََدهِنا( ِلام تَقَدَّ

 .«»املَْرأ ُة َعْوَرة   -ملسو هيلع هللا ىلص  -ِمن قَْوِِلِ 

Kedua telapak tangan dan wajah wanita yang merdeka dan sudah baligh 
adalah aurat di luar shalat. Hukum melihatnya bagi lelaki yang bukan 
mahram itu sama dengan bila ia melihat anggota tubuh lainnya dari 
wanita itu (haram). Hal ini berdasar sabda nabi saw : ‘wanita adalah 
aurat’.1 

Abdul Qadir As-Syaibani juga menghukumi wajah wanita sebagai aurat. 
Berikut pernyataanya : 

 
1 Al-Buhuti, Kasysyaf Al-Qinna’, jilid 1 hlm 266. 
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 الصالةِ  خارج عورة   البالغةِ   احلرةِ  من والكفّانِ  والوْجهُ 

Wajah dan kedua telapak wanita merdeka yang sudah baligh adalah aurat 
di luar shalatnya.1 

2. Ulama Yang Tidak Mewajibkan 

a. Madzhab Hanafi 
Ibnu Abdin mengatakan: 

َُّة ِمْن َكْشِف الَْوْجِه بَْيَ ِرَجاٍل ال اب َُّه َعْوَرة  بَْل  ِلَخْوِف الِْفْتنَةِ  َوتُْمنَُع الَْمْرَأُة الشَّ  َلن

Dan wanita muda dilarang membuka wajahnya di depan laki-laki, bukan 

 
1 As-Syaibani, Abdul Qadir, Nailul Ma’arib Fi Syarh Dalil At-Thalib, jilid 1 hlm 125 
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karena wajah itu aurat melainkan karena takut terjadi fitnah. 1 

Buat wanita seperti itu menurut pendapat ini memang harus menutup 
wajahnya, bukan karena wajahnya merupakan aurat, tetapi agar tidak terjadi 
fitnah di tengah masyarakat.  

Dalam kitab yang sama, Ibnu Abdin juga mengatakan : 

ةِ  ال ْجنَِبيَّةِ  وْجهِ  ا ىل النََّظرُ   حاَجةٍ  ِلغَْيِ  يُْكَرهُ  ولَِكنَّهُ  ِِبَراٍم، لَيَْس  احلُرَّ

Melihat wajah wanita yang merdeka tidak haram, tapi makruh hukumnya 
jika dilakukan tanpa ada hajat.2 

 
1 Ibnu Abdin, Radd Al-Muhtar ‘ala Ad-Durr Al-Mukhtar, jilid 1 hal. 272 
2 Radd Al-Muhtar ‘ala Ad-Durr Al-Mukhtar, jilid 6, hlm 370 
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Ibnu Maudud mengatakan: 

ةِ   ا ىل  يَْنُظرُ   وال اّل   ال ْجنَِبيَّةِ   احلُرَّ نْ   والَكفَّْيِ   الَوْجهِ   ا ىل  ا  هَْوَة،  ََيَِف   لَمْ   ا  هَْوةَ   خاَف   فَا نْ   الشَّ  ال   الشَّ

اّل  ََيُوزُ  نْ  َذِلَ  يََمسَّ  أ نْ  ََيُوزُ  وال والّشاِهِد، لِلْحاكِِ  ا  هَْوَة؛  أ ِمنَ  وا   الشَّ

Seorang laki-laki tidak boleh memandang wanita muslimah yang merdeka 
kecuali pada wajah dan kedua telapak tangan dan punggung tangannya 
bila ia khawatir akan muncul fitnah. Bila khawatir ada fitnah, maka tidak 
boleh ia memandang wajah wanita tersebut, kecuali hakim atau saksi (di 
pengadilan). Dan tidak boleh ia menyentuhnya walau aman dari syahwat1. 

b. Madzhab Maliki 
Abu Abdillah At-Tata’i mengatakan : 

 
1 Al-Maushily, Ibnu Maudud, Al-Ikhtiyar Li Ta’lili Al-Mukhtar jilid 4 hlm 156, Bab ‘Memandang Aurat’. 
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  الصالة،   ا ىل  ِبلنس بة  عورة  غي  فا هنام  والكفي؛  الوجه  غي…  َجيعها  أ جنب  رجل  مع   احلرة  وعورة

 .عورة لكوهنام ال الفتنة، فلخوف مهنا هلام النظر حترمي وأ ما

Dan auratnya wanita yang merdeka di hadapan lelaki yang bukan 
mahramnya adalah seluruh tubuhnya, selain wajah dan kedua telapan 
tangan dan punggung tangannya. Keduanya itu bukan aurat di dalam 
shalat. Adapun hukum melihatnya (di luar shalat) maka disebabkan 
karena khawatir timbul fitnah, bukan karena dihukumi sebagai aurat.1 

Begitupula Ad-Dardiri dalam kitabnya Asy-Syarhu As-Shaghir atau sering 
disebut kitab Aqrabul Masalik ilaa Mazhabi Maalik menyebutkan bahwa : 

 
1 At-Tata’i, Abu Abdillah (w.942 H.), Jawahir Ad-Duror Fi Halli Alfadzil Mukhtashar, jilid 2 hlm 23 
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.. َوَعْورَُة احلُرَِّة َمَع  ْْيِ ْيُع الَبَدِن َغْْيَ الَوْجِه َوالَكفَّ َها َأْي لَْيَس ِبَْحَرٍم ََلَا :َجَِ َرُجٍل َأْجَنِبٍّ ِمن ْ
ا ُُهَا فَ َلْيَسا بَِعْورَةٍ   َوأَمَّ

batas aurat waita merdeka dengan laki-laki ajnabi (yang bukan mahram) 
adalah seluruh badan kecuali muka dan tapak tangan. Keduanya itu bukan 
termasuk aurat. 

 غي )  للنظر  ِبلنس بة  مر  كام  يظهر  فامي  عبدها  ولو  مسمل(  أ جنب)  رجل(  مع )  احلرة  عورة(  و)

  فُل  وِبطهنام  ظاهرهام  والكفان  الوجه  وأ ما  وقصهتا  داللْيا  حت  جسدها  َجيع  من(  والكفي  الوجه

 ذلة  قصد أ و فتنة خلوف ا ال طب  أ و  شهادة من عذر بال شابة  ولو مكشوفي رؤيهتام

Wajah dan kedua telapak tangan wanita, walau itu milik wanita yang 
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masih muda, boleh terlihat oleh lelaki tanpa udzur/hajat untuk keperluan 
kesaksian atau pengobatan, kecuali bila khawatir terjadi fitnah atau 
bermaksud untuk menikmati.1 

 

c. Madzhab Syafii 
Ibnu Hajar Al-Haitsami menjelaskan dalam kitab Al-Minhaj Al-Qawim 

sebagai berikut : 

ال   بدهنا  َجيع »  خارْجا  ولو  ال جانب«  وعند  صالهتا  ف»  الكبية  الصغية  احلرة«»  عورة  و«»   ا 

الَّ   زِينهََتُنَّ   يُْبِدينَ   وال: ﴿تعاىل  لقوِل  الكوعي  ا ىل  وبطنًا  ظهًرا  والكفي«  الوجه   ، ﴾ ِمهنا   َظهَرَ   ما  ا 

منا  وكفاها  وْجها  مهنا  ظهر  ما  أ ي   ا ىل  تدعو  احلاجة  ل ن  سُتهام   َيب   حت  عورة  يكوان  مل  وا 

 
1 Az-Zurqani, Syarh Az-Zurqani Ala Mukhtashar Khalil,  jilid 1, hlm 313, Darul Kutub, Beirut, 2002. 
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برازهام،  ا 

Dan auratnya wanita merdeka, baik yang masih muda atau sudah 
dewasa, baik di dalam shalatnya atau diluar shalat saat ia berada di 
hadapan lelaki yang bukan mahramnya adalah seluruh tubuhnya kecuali 
wajah dan kedua telapak tangan dan punggung tangannya sampai 
pergelangan tangan.  

Sebagaimana firman Allah SWT : ‘Dan jangan tampakkan perhiasan 
mereka kecuali apa yang dzahir dari mereka’. Yang dimaksud ‘dzahir’ 
dalam ayat ini adalah wajah dan kedua tangan tersebut. Keduanya bukan 
aurat yang wajib ditutupi, sebab hajat menuntut wanita untuk 
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membukanya.1 

Al-Imam An-Nawawi juga berpendapat serupa. Sebagaimana yang beliau 
jelaskan dalam kitab Al-Majmu’ sebagai berikut: 

ةُ   وأ ّما اّل   َعْوَرة    بََدهِنا  فََجِميعُ   احلُرَّ ال  زِينهََتُنَّ   يُْبِدينَ   وال)  تَعاىل  ِلقَْوِِلِ   والَكفَّْيِ   الَوْجهَ   ا  (  مهنا  َظهَرَ   ما  ا 

  والنِّقاِب«   الُقفّاَزيْنِ   لُبِْس   َعنْ   احلَرامَ   املَْرأ ةَ   هَني »  ملسو هيلع هللا ىلص  النَِّبَّ   وِل نَّ   وَكفَّْْيا  وْْجَها  َعبّاٍس   ابْنُ   قالَ 

مَ   لاَم  َعْوَرةً   والَكف    الَوْجهُ   اكنَ   ولَوْ  بْرازِ   ا ىل  تَْدُعو  احلاَجةَ   وِل نَّ   َسُْتَُهام  َحرَّ اءِ   لِلَْبْيعِ   الَوْجهِ   ا    والّّشِ

ىل براز وا  ْخذِ  اللكف ا  َعلْ  فمَلَْ  والَعطاءِ  ِلْل   َعْوَرةً  َذِلَ  ََيْ

Dan adapun aurat wanita merdeka adalah seluruh tubuhnya kecuali 

 
1 Al-Haitami, Ibnu Hajar, Al-Minhaj Al-Qawim Syarh Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyah,  jilid 1 hlm 115, Darul Kutub Al-

Ilmiyyah, Beirut, 2000 M. 
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wajah dan kedua telapak tangannya, berdasarkan firman Allah : ‘dan 
jangan tampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang dzahir dari 
mereka’. Ibnu Abbas menafsirkan (kata ‘dzahir’ dalam ayat ini) sebagai 
wajah dan kedua telapak tangan wanita. Karena Nabi saw melarang 
wanita yang berihram untuk memakai sarung tangan dan cadar. Bila 
wajah dan telapak tangan itu adalah aurat, mana mungkin Nabi melarang 
untuk menutupnya. Alasan lainnya : ada hajat yang mengharuskan wanita 
membuka wajah dan telapak tangannya, seperti untuk berjual beli, 
gerakan mengambil dan memberi. Oleh karena itu (wajah dan telapak 
tangan) bukanlah aurat.1 

Dalam kitab Busyrol Karim yang ditulis oleh Sa’id Bin Muhammad Al-
Hadhrami dijelaskan sebagai berikut : 

 
1 An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, jilid 3 hlm 167,  
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  ولو (  ال جانب   وعند)  وصالته(  صالهتا   ف)  ممزيين  غي  ولو  احلر  واخلنىث(  احلرة)  عورة(  و

ال)  السجود  ف  عنه  يغفل  مما  وهو  القدم،  ِبطن  حت  وبدنه(  بدهنا  َجيع )  خارْجا ( والكفي  الوجه  ا 

 الكوعي، ا ىل وبطنًا ظهًرا

Adapun aurat wanita merdeka dan khuntsa merdeka walau belum 
mumayyiz, dalam shalat mereka dan sekaligus di luar shalat ketika berada 
hadapan lelaki yang bukan mahramnya, adalah seluruh badannya sampai 
telapak kakinya harus tertutup, kecuali wajah dan kedua telapak 
tangannya. 1 

 
1 Al-Hadrami, Said Bin Muhammad (w.1270 H.), Busyrol Karim (Syarh Al-Muqaddimah Al-Hadhramiyyah), jilid1 hlm 

262, Darul Minhaj, Jeddah, 2004 
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d. Hanbali 

C. Alasan Perbedaan Pendapat 

1. Dalil Bagi Yang Mewajibkan 

Mereka yang mewajibkan setiap wanita untuk menutup muka (memakai 
niqab) berangkat dari pendapat bahwa wajah itu bagian dari aurat wanita 
yang wajib ditutup dan haram dilihat oleh lain jenis yang bukan mahram. 

Dalil-dalil yang mereka kemukakan cukup banyak, di antaranya adalah 
dalil-dalil dari dzahir nash Al-Quran dan juga dalil dari hadits nabawi. 

a. Dalil Nash Dari Al-Quran 

i. Surat Al-Ahzab: 59 

َذِلَ  َْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َوِنَساء الُْمْؤِمِنَي يُْدِنَي عَلَْْيِنَّ ِمن َجاَلِبيِِبِنَّ  ّلِ َا النَِّب  قُل  َأُّي  َأْدََن َأن  ََي   
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 ُ ِحميًا غَُفوًرايُْعَرفَْن فاََل يُْؤَذيَْن َواَكَن اَّللَّ  رَّ

Hai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu 
dan isteri-isteri orang mu`min, "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya 
ke seluruh tubuh mereka." Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah 
untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. Dan Allah adalah Maha 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS Al-Ahzah: 59) 

Para ulama yang mewajibkan cadar menafsirkan makna ’jilbab’ sebagai 
hijab yang menutupi tubuh wanita tanpa kecuali, termasuk wajahnya.  

ii. Surat An-Nuur: 31 

نَّ  َفْظَن فُُروَْجُ ِّلُْمْؤِمنَاِت يَْغُضْضَن ِمْن َأبَْصارِِهنَّ َوََيْ الَّ َما َظهََر ِمهْنَاَوقُل ل
ِ
  َواَل يُْبِديَن زِينهََتُنَّ ا

Katakanlah kepada wanita yang beriman, "Hendaklah mereka menahan 
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pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan 
perhiasannya, kecuali yang nampak dari padanya." (QS An-Nur: 31) 

Menurut kalangan yang mewajibkan cadar, kata ’perhiasan’ dalam ayat 
ini ditafsirkan sebagai wajah, karena wajah adalah pusat dari kecantikan. 
Sedangkan yang dimaksud dengan `yang biasa nampak` bukanlah wajah, 
melainkan selendang dan baju. Ada pula yang menafsirkan sebagai kuhl 
(celak mata). 

iii. Surat Al-Ahzab: 53 

نَّ َوَما اكَ  َذا َسأَلُْتُموُهنَّ َمتَاعًا فَاْسأَلُوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُُكْ َأْطهَُر ِلُقلُوِبُُكْ َوقُلُوِِبِ
ِ
َن لَُُكْ َأن  َوا

ِ َواَل َأن تَنكِ  ِ َعِظميًاتُْؤُذوا َرُسوَل اَّللَّ نَّ َذِلُُكْ اَكَن ِعنَد اَّللَّ
ِ
 ُحوا َأْزَواَجُه ِمن بَْعِدِه َأبًَدا ا

Apabila kamu meminta sesuatu kepada mereka, maka mintalah dari 
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belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati 
mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti Rasulullah dan tidak mengawini 
isteri-isterinya selama-lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya 
perbuatan itu adalah amat besar di sisi Allah. (QS Al-Ahzab: 53) 

Kalangan yang mewajibkan niqab juga berhujjah dengan ayat ini dan 
mengatakan bahwa wajah termasuk bagian dari aurat wanita. Mereka 
mengatakan bahwa meski khitab ayat ini kepada istri Nabi, namun 
kewajibannya juga terkena kepada semua wanita mukminah, karena para 
istri Nabi itu adalah teladan dan contoh yang harus diikuti. 

Selain itu, mengenakan niqab bertujuan untuk menjaga kesucian hati, 
baik bagi laki-laki yang melihat ataupun buat para istri nabi. Sesuai dengan 
firman Allah dalam ayat ini bahwa cara yang demikian itu lebih suci bagi 
hatimu dan hati mereka (istri nabi). 
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b. Hadits Larangan Berniqab Saat Ihram  
Kalangan yang mewajibkan menutup wajah bagi muslimah menggunakan 

sebuah hadits yang diambil mafhum mukhalafahnya, yaitu ketika Rasulullah 
SAW melarang muslimah untuk menutup wajah ketika ihram. 

`Janganlah wanita yang sedang berihram menutup wajahnya (berniqab) 
dan memakai sarung tangan`. 

Dengan adanya larangan ini, para wanita itu hukum asalnya memakai 
niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram. Sehingga perlu bagi 
Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. Seandainya setiap 
harinya mereka tidak memakai niqab, maka tidak mungkin beliau 
melarangnya saat berihram. 

c. Hadits bahwa Wanita itu Aurat  
Rasulullah SAW bersabda: 
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ْيَطانُ  فَهَا الش َّ َذا َخَرَجْت ِاْستَّْشَ
ِ
 املـَْرَأُة َعْوَرة  فَا

"Wanita itu adalah aurat, bila dia keluar rumah, maka syetan 
menghiasinya`. (HR. Tirmidzi) 

Menurut At-tirmizi kedudukan hadits ini hasan shahih. Oleh para 
pendukung pendapat ini maka seluruh tubuh wanita itu adalah aurat, 
termasuk wajah, tangan, kaki dan semua bagian tubuhnya. Pendapat ini juga 
dikemukakan oleh sebagian ulama Asy-Syafi`iyyah dan Al-Hanabilah. 

d. Mendhaifkan Hadits Asma` 
Mereka juga mengkritik hadits Asma` binti Abu Bakar yang berisi bahwa, 

"Seorang wanita yang sudah hadih itu tidak boleh nampak bagian tubuhnya 
kecuali ini dan ini" Sambil beliau memegang wajar dan tapak tangannya. 

2. Dalil Bagi Yang Tidak Mewajibkan 
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Sedangkan mereka yang tidak mewajibkan cadar mendasarkan pendapat 
mereka bahwa wajah seorang wanita muslimah bukan termasuk aurat. Dan 
karena bukan aurat, maka pada dasarnya wajah seorang wanita tidak wajib 
hukumnya untuk ditutup dengan cadar.  

Namun bukan berarti kalau bukan aurat, lantas laki-laki ajnabi boleh 
memandang wajah wanita dengan syahwat dan nafsu yang melahirkan 
kemunkaran dan kemaksiatan. Itu tidak dibenarkan. 

a. Radd Atas Hujjah Yang Mewajibkan Cadar 
Para ulama yang tidak mewajibkan cadar memberikan radd atau 

tanggapan terkait dalil-dalil yang disebutkan oleh ulama yang mewajibkan 
cadar. Antara lain: 

i. Surat Al-Ahzab ayat 59 

Ayat ini adalah dalil paling utama yang menjadi hujjah bagi yg 
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mewajibkan niqab, dimana makna ’jilbab’ dimaknai sebagai penutup seluruh 
tubuh, termasuk wajah. Pendapat ini mengutip pendapat Ibnu Abbas, Ibnu 
Mas`ud, Ubaidah As-Salmani dan lainnya.  

Namun bila diteliti lebih jauh, ada ketidak-konsistenan nukilan pendapat 
dari Ibnu Abbas tentang wajibnya niqab. Karena dalam tafsir surat An-Nuur 
yang berbunyi (kecuali yang zahir darinya), Ibnu Abbas justru berpendapat 
sebaliknya. 

Para ulama yang tidak mewajibkan niqab mengatakan bahwa ayat ini 
sama sekali tidak bicara tentang wajibnya menutup muka bagi wanita, baik 
secara bahasa maupun secara `urf (kebiasaan). Karena yang diperintahkan 
jutru menjulurkan kain ke dadanya, bukan ke wajahnya. Dan tidak ditemukan 
ayat lainnya yang memerintahkan untuk menutup wajah. 
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ii. Surat An-Nur ayat 31 

Bila ulama yang mewajibkan cadar menafsirkan kata ‘ziinah’ (perhiasan) 
sebagai ‘wajah’ dalam ayat ini, maka ulama yang tidak mewajibkannya 
menafsirkan dengan makna berbeda. Mereka memaknai kata ziinah’ 
(perhiasan) sebagai ‘wajah dan kedua telapak tangan’. 

iii. Surat Al-Ahzab ayat 53 

Kalangan yang mewajibkan cadar mengatakan bahwa kalimat ‘di balik 
hijab’ dalam ayat ini adalah seruan yang mewajibkan cadar pada istri-istri 
Nabi dan juga wanita muslimah lainnya, untuk menjaga kesucian hati dan 
menghindari zina mata. 

Namun bila disimak lebih mendalam, ayat ini tidak berbicara masalah 
kesucian hati yang terkait dengan zina mata antara para shahabat Rasulullah 
SAW dengan para istri beliau. Kesucian hati ini kaitannya dengan 
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kekhawatiran yang akan muncul dalam perasaan dan pikiran mereka yang 
berkeinginan menikahi para istri Nabi nanti setelah beliau SAW wafat.  

Dalam ayat itu sendiri dijelaskan agar mereka jangan menyakiti hati nabi 
dengan mengawini para janda istri Rasulullah SAW sepeninggalnya. Ini 
sejalan dengan asbabun nuzul ayat ini yang menceritakan bahwa ada 
shahabat yang ingin menikahi Aisyah ra. bila kelak Nabi wafat. Ini tentu 
sangat menyakitkan perasaan Nabi SAW. 

Sedangkan perintah untuk meminta dari balik tabir, merupakan 
kekhususan dalam bermuamalah dengan para istri Nabi. Tidak ada kaitannya 
dengan `al-Ibratu bi `umumil lafzi laa bi khushushil ayah`.  

Karena ayat ini memang khusus membicarakan akhlaq pergaulan dengan 
istri nabi. Oleh karena itu, kalangan yang tidak mewajibkan cadar 
mengatakan bahwa mengqiyaskan hukum dalam ayat ini antara para istri 
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nabi dengan seluruh wanita muslimah adalah qiyas yang kurang tepat. 
Karena para istri nabi memang memiliki standar akhlaq yang khusus. 

Hal ini ditegaskan dalam ayat Al-Quran: 

ي ِف قَلِْبِه َمَرض    ََي ِنَساء النَِّبِّ لَْسُُتَّ ََكََحدٍ  ِ َضْعَن ِِبلْقَْوِل فَيَْطَمَع اذلَّ َّقَْيُُتَّ فاََل ََتْ ِن ات
ِ
َِّساء ا َن الن ّمِ

ْعُروفًا  َوقُلَْن قَْواًل مَّ

`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.` (QS Al-ahzab: 32) 

iv. Hadits Larangan Berniqab Saat Ihram 

Terkait hujjah yang mengatakan bahwa para wanita itu hukum asalnya 
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memakai niqab dan menutup wajahnya, kecuali saat berihram, sehingga 
perlu bagi Rasulullah SAW untuk secara khusus melarang mereka. 

Pendapat ini dijawab oleh kalangan yang tidak mewajibkan niqab dengan 
analogi sebaliknya. Yaitu bahwa saat ihram, seseorang memang dilarang 
untuk melakukan sesuatu yang tadinya halal. Seperti memakai pakaian yang 
berjahit, memakai parfum dan berburu. Lalu saat berihram, semua yang 
halal tadi menjadi haram.  

Kalau analogi ini diterapkan dalam niqab, seharusnya memakai niqab itu 
hukumnya hanya sampai ’mubah’ dan bukan ’wajib’. Karena semua larangan 
dalam ihram itu hukum asalnya pun boleh dan bukan wajib.  

b. Perintah Menundukkan Pandangan. 
 Allah SWT memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan 

pandangan (ghadhdhul bashar), antara lain dalam surat An-Nur ayat 30: 
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َ َخِبي    نَّ اَّللَّ
ِ
ْم َذِلَ َأْزََك لَهُْم ا َفُظوا فُُروَْجُ وا ِمْن َأبَْصاِرِِهْ َوََيْ ِّلُْمْؤِمِنَي يَُغض   ِبَما يَْصنَُعونَ قُل ل

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: `Hendaklah mereka 
menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian 
itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 
apa yang mereka perbuat. (QS An-Nuur: 30) 

Dalam hadits Rasulullah SAW melarang Ali radhiyallahuanhu untuk 
melihat wajah wanita untuk yang kedua kalinya. 

ِخَرةُ  نَّ َلَ اْلوىَل َولَيَْسْت َلَ الآْ
ِ
 ََي عَِِل  اَل تُتِْبعِ النَّْظَرَة النَّْظَرَة فَا

Janganlah kamu mengikuti pandangan pertama (kepada wanita) dengan 
pandangan berikutnya. Karena yang pertama itu untukmu dan yang 
kedua tidak. (HR. Ahmad, Abu Daud, Tirmizy dan Hakim). 
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Kedua dalil tersebut menjadi hujjah bagi ulama yang tidak mewajibkan 
cadar. Mengapa? Bila para wanita sudah menutup wajah, buat apalagi ada 
perintah menundukkan pandangan kepada laki-laki.
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Bab 2 : Punuk Unta ; Apa dan Bagaimana Hukumnya? 

Rasulullah Saw bersabda:  

َياط    َمَعهُمْ   قَْوم    َأَرُُهَا  لَمْ   النَّارِ   َأْهلِ   ِمنْ   ِصْنَفانِ  َيات    َوِنَساء    النَّاَس   ِِبَا  يَْْضِبُونَ   الَْبقَرِ   ََكَْذاَنِب   س ِ   اَكس ِ

نَِمةِ   ُرُءوُسهُنَّ   َمائِاَلت    ُمِمياَلت    عَاِرََيت   ْدنَ   َواَل   الَْجنَّةَ   يَْدُخلْنَ   اَل   الَْمائَِلِ   الُْبْخِت   ََكَس ْ  ِرََيهَا  ََيِ

نَّ 
ِ
 مسمل رواه-َوَكَذا َكَذا َمِسَيةِ  ِمنْ  لَُيوَجدُ  ِرََيهَا َوا

“Ada dua golongan ahli neraka yang aku belum pernah melihatnya. 
Pertama. golongan yang membawa cambuk yang seperti ekor sapi di 
mana dengan cambuk tersebut mereka mencambuki orang-orang. Kedua, 
golongan perempuan yang berpakaian tetapi telanjang, yang cenderung 
(tidak taat kepada Allah) dan mengajarkan orang lain untuk meniru 
perbuatan mereka. Kepala-kepala mereka seperti punuk-punuk unta yang 
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miring, dan mereka tidak akan masuk surga dan tidak mencium baunya. 
Padahal sungguh bau surga akan tercium dari jarak perjalan seperti ini 
seperti ini (jarak yang jauh). (H.R. Muslim)   

Imam Ibnu Al-‘Arabi mengatakan: 

Asnimatul-bukhti (البخت  dalam hadits itu ialah kiasan bagi wanita (أسنمة 
yang membesarkan kepala dengan sejenis potongan-potongan kain (rambut 
palsu) agar orang yang melihatnya menyangka bahwa itu rambutnya. dan ini 
diharamkan”1 

Menurut al-Qadli ‘Iyadl, wanita dalam hadits tersebut adalah mereka 
yang memilin jalinan rambut dan mengikatnya sampai ke atas lalu 
mengumpulkan di tengah kepala, maka menjadi seperti punuk unta. Hal ini 

 
1 Faidh Al-QAdir jilid 1 hal. 463 
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sebagaimana dikemukan an-Nawawi dalam Syarh Muslim: 

ا   نَِمةِ   ُرُؤوُسهُنَّ   َوَأمَّ ْمنَ   فََمْعنَاهُ   الُْبْختِ   ََكَس ْ ا  َوغَْيَِها   َوالَْعَماِئِ   ِِبلُْخُمرِ   ُؤوَسهُنَّ رُ   يَُعّظِ   عََل   يُلَف    ِممَّ

ْأِس  ِبهَ   َحتَّ   الرَّ نَِمةَ   تُش ْ ِبلِ   َأس ْ
ِ
  َأنْ   َوََيُوزُ   الَْماِزِري    قَالَ   تَْفِسِيهِ   ِف   الَْمْشهُورُ   ُهوَ   َهَذا  الُْبْختِ   ااْل

ىَل   يَْطَمْحنَ   َمْعنَاهُ   يَُكونَ 
ِ
َجالِ   ا َ   َواَل   الِرّ   َأنَّ   الْقَاِض   َواْختَارَ   ُرُؤوَسهُنَّ   يُنَكِّْسنَ   َواَل   َعهْنُمْ   ْغُضْضنَ ي

ْطنَ   الَْمائِاَلِت  َها  الْغََدائِرِ   َضْفرُ   َوِهَ   قَالَ   الَْمْياَلءِ   الِْمْشَطةَ   تَُمِشّ ىَل   َوَشد 
ِ
ُعهَا  فَْوُق   ا   َوَسطِ   ِف   َوََجْ

ْأِس  نَِمةِ   فَتَِصيُ   الرَّ َّْشِبيهِ   الُْمَرادَ   َأنَّ   عََل   يَُدل    َوَهَذا  قَالَ   الُْبْختِ   ََكَس ْ نَِمةِ   ِِبلت ََّما  الُْبْختِ   ِبأَس ْ ن
ِ
  ُهوَ   ا

عِ   ُرُؤوِسهِنَّ   فَْوَق   الْغََدائِرِ   اِلْرتَِفاعِ  َِها  ُهنَاكَ   َعقَائِِصهَا  َوََجْ ىَل   تَِميلَ   َحتَّ   يَُضِفّْرنَهُ   ِبَما  َوتََكُّث 
ِ
  اَنِحيَةٍ   ا

ْأِس  َجَواِنِب  ِمنْ  نَامُ  يَِميلُ  ََكَ  الرَّ    الس َّ

“Adapun ‘kepala-kepala mereka seperti punuk unta’ maka pengertiannya 
adalah mereka membesarkan kepala-kepala dengan khimar (kerudung) 



 

36 

tutup kepala wanita (al-khumur) dan kain sorban (al-‘ama`im) atau yang 
lainnya dari sesuatu yang digelung (dikonde) di atas kepala sehingga 
menyerupai punuk unta.  

Ini adalah tafsir yang masyhur. Menurut al-Maziri kalimat tersebut boleh 
diartikan dengan mereka memandang laki-laki tidak menahan pandangan 
atau memejamkan matanya dari melihat laki-laki dan tidak menundukkan 
kepalanya.  

Menurut al-Qadli ‘Iyadl bawha “wanita-wanita yang cenderaung (al-
mailat)” maksudnya adalah mereka menyisir rambut mereka dengan 
model sisiran rambut para pelacur. Yaitu memilin jalinan rambut dan 
mengikatnya sampai ke atas lalu mengumpulkan di tengah kepala, maka 
menjadi seperti punuk unta.  
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Menurut al-Qadli ‘Iyadl, hal ini menunjukkan bahwa yang dimaksudkan 
menyerupai punuk unta itu karena tingginya jalinan rambut di atas kepala, 
terkumpulnya jalinan rambut di situ, dan menjadi kelihatan banyak (lebat) 
dengan sesuatu yang mereka pilin sehingga miring ke salah satu sisi dari 
beberapa sisi kepala sebagaimana miringnya punuk”.1          

Jadi punuk unta itu –sesuai definisi diatas- bukanlah lipatan rambut yang 
ada di dalam kerudung, akan tetapi lipatan dan gulungan sesuatu yang bukan 
rambut asli, entah itu kain atau bahan sejenis, yang dilipat di atas kepala, 
agar nantinya orang yang melihat menyangka bahwa itu rambut sungguhan 
yang panjang padahal bukan. Larangannya karena ada unsur penipuan dan 
pengelabuan. 

 
1 (Muhyiddin an-Nawawi, al-Minhaj Syarhu Shahihi Muslim, Bairut-Daru Ihya` at-Turats al-‘Arabiy, cet ke-2, 1392 H, 

juz, 17, h. 191 
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Artinya, ada korelasi dan sambungan dengan hadits larangan 
menyambung rambut, karena terdapatnya unsur penipuan dan 
pengelabuan (tadlis).  

Al-Marizi mengatakan bahwa hadits di atas mengandung makna bahwa 
wanita yang tidak akan masuk surga itu adalah wanita yang suka memandang 
laki-laki, tidak menjaga pandangan dan tidak menundukkan kepala-kepala 
mereka. Sebagaimana disebutkan dalam penjelasan di atas, di mana para 
pelacur di masa Nabi suka menghias rambut di atas kepalanya agar terlihat 
banyak. Tapi pelacur di masa itu tidak memakai kerudung. Dia melakukan itu 
untuk memikat pria. 


