
PAKAIAN SYAR’IY
Dalam Kehidupan Umum: 

KHIMAR & JILBAB



TIGA TOPIK YANG BERBEDA
Menutup Aurat, Tabarruj, dan Pakaian Wanita dalam Kehidupan Umum

merupakan tiga topik yang berbeda namun saling berkaitan

Islam telah mewajibkan menutup aurat atas kaum wanita dan menentukan
rincian batas-batas aurat dalam dua kehidupan (umum dan khusus)

Islam juga telah menjelaskan tentang syarat penutup aurat

Namun demkian, di saat aurat telah turtutup sesai batas-batas yg ditentukan dan
dengan penutup yg telah sesuai syarat, bukan berarti seorang wanita bebas
keluar ke mana saja dengan pakaian tersebut. 

Sebaliknya, Islam menetapkan hukum khusus saat dia berada dalam kehidupan
umum: Memakai Khimar & Jilbab dengan syarat-syaratnya. 

Inilah fokus kajian kita



KHIMAR & JILBAB 
(Dua Model Pakaian Dalam Kehidupan Umum)



Khimar 
Dari bagian atas seorang wanita wajib memakai pakaian (kain dan yang semisal) yang 

dapat menutup kepala, leher, dan bagian kerah (dada) baju jilbabnya . > disebut KHIMAR 

Dalilnya QS. An-Nur: 31: 

ٰنتَِّْوقُلْ  مِّ ل ُمؤ  نَْل ِّ نْ يَغ ُضض  نْ مِّ هِّ نَْاَب َصارِّ فَظ  جََْويَح  ي نََْوَلُْهنْ فُُرو  ي نَتَُهنْ يُب دِّ ْزِّ نْ َظَهرََْمااِّل  ب نََْهامِّ رِّ نْ َول يَض  هِّ َعٰلىبُِّخُمرِّ
ن ْ  بِّهِّ ُجيُو 

Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar mereka menjaga pandangannya, dan 
memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) 

terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. 

Hadits Riwayat al-Bukhari: 

فاختمرنمروطهنشققن( جيوبهنعلىبخمرهنوليضربن)هللاأنزللما، األولالمهاجراتنساءهللايرحم"

("البخاريرواه)بهافاختمرنالحواشيقبلمنفشققنهاأزرهنأخذن:روايةوفي.بها

“Semoga Allah merahmati kaum wanita muhajirin yang pertama. Ketika Allah menutunkan firman-Nya; (Dan 
hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya), mereka segera menyobek kain muruth
(semacam sarung) dan mereka gunakan sebagai kerudung”. Dalam satu riwayat dikatakan, “Mereka
mengambil kain sarung mereka lalu mereka sobek dari arah pinggirnya dan mereka gunakan sebagai

kerudung. (HR. al-Bukhari) 



JILBAB 
Dari bagian pundak ke bawah, Islam mewajibkan atas seorang wanita untuk

mengenakan sebuah pakaian longgar dan tidak potongan yang menutup sekujur
tubuh yang dikenakan di atas pakaian dan dijulurkan hingga menutup mata kakinya. > 
disebut JILBAB 

Dalilnya QS. Al-Ahzab: 59
كَْقُلْ الن بِّيُّْٰيٰٓاَيَُّها َواجِّ َز  نِّيْ َونَِّسۤاءَِّْوبَٰنتِّكَْل ِّ مِّ نْ يُد نِّي نَْنَْال ُمؤ  نْ َعلَي هِّ ن ْ مِّ ذَي َنْ فَََلْيُّع َرف نَْاَنْ اَد ٰنىْٰٰٓذلِّكََْجََلبِّي بِّهِّ َوَكانَْيُؤ 

ًراّللٰاُْ ي ًماَغفُو  حِّ ٥٩-ر 
Wahai Nabi! Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, 
“Hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka.” Yang demikian itu agar mereka

lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha
Penyayang.

Hadits Riwayat al-Bukhari dll: 

الصَلةنفيعتزلالحيضفأما،الخدوروذواتوالحيضالعواتقواألضحىالفطرفينخرجأنهللارسولأمرنا

جلبابهامنأختهالتلبسهاقالجلبابلهايكونلاحداناهللارسولياقلت،المسلمينودعوةالخيرويشهدن

Rasulullah memerintahkan kepada kami, pada hari ‘idul fitri dan ‘idul adhha, agar kami mengeluarkan wanita-
wanita budak, wanita-wanita haid dan wanita-wanita yang dipingit. Adapun wanita-wanita yang sedang haid, 
maka mereka tidak diperkenankan shalat, sehingga mereka hanya menyaksikan kebaikan dan doa kaum Muslimin. 
Aku berkata, “Wahai Rasulullah, salah seorang diantara kami tidak memiliki jilbab?”. Rasulullah bersabda, “Agar ia
diberikan pakaian oleh saudarinya dari pakaian jilbabnya



Penegasan

Jika ia tidak memiliki dua pakaian itu, maka, sama sekali ia tidak
dibenarkan keluar dari rumah. Sebab, perintah untuk mengenakan dua
pakaian ini bersifat umum sehingga akan tetap berlaku umum karena
tidak adanya dalil yang mengkhususkannya. 



KHIMAR & JILBAB 
(Banyak Kaum Muslim Tidak Memahaminya)

Sebagian kaum Muslim, termasuk kaum pesantren, tidak atau kurang
memahami, tentang busana syar’i dalam kehidupan umum yang
dituntunkan oleh al-qur’an dan sunnah dan dijelaskan oleh para ulama.

Banyak kaum Muslim memahami tidak ada model pakaian khusus wang
wajib; jadi bebas, boleh rok panjang, boleh cenalan panjang, dll, yg
penting menutup aurat.

Pengalaman saya pribadi, baru memahaminya dari kitab an-Nabhani,
Nizham al-Ijtima’i fi al-Islam

Karenanya saya mencoba menelaah lebih jauh, dari mana dan apa
dalilnya, sehingga dapat disimpulkan seperti di atas?

Hasilnya saya tuangkan dalam tulisan: Mabahits fi al-Libas as-Syar’iy li
al-Mar’ah al-Muslimah –(Dirasah Mustafidhah ‘an al-Jilbab ‘an Dhau’ al-
Qur’an wa as-Sunnah)

Berikut poin-poin penting tentang hal di atas:



PENJELASAN TERHADAP DALIL KHIMAR

Dalil-dalil di atas tegas dan jelas menunjukkan sebuah pakaian
wanita dalam kehidupan umum. 
Melalui QS.an-Nur:31  Allah memerintahkan kepada kaum wanita

untuk mengulurkan penutup kepala mereka sehingga dapat
menutup leher dan dada mereka agar anggota yang nampak dari
kerah baju gamis atau baju yang lain dapat tertutupi. Dengan
demikian, mereka wajib menutup kepala, leher, dan anting 
mereka. 



PENJELASAN TERHADAP DALIL KHIMAR

Al-Biqa’I mengatakan: “Jadi, ayat ini artinya kaum wanita harus
mengulurkan kerudungnya sampai ke bawah leher, dan 
mengulurkannya dari seluruh sisinya (depan, samping, dan 
belakang). Selain itu, mereka harus memanjangkan kerudung itu
hingga dapat menutup rambut, leher, dada, dan semua yang ada
disekitar itu”. 
Oleh sebab itu, disini saya tegaskan bahwa seorang wanita dilarang

untuk melilitkan kerudungnya dan menalikannya di leher, tanpa
diulurkan ke bawah hingga menutup dada. Tindakan ini juga
tergolong sebagai tabarruj. 



PENJELASAN TERHADAP DALIL KHIMAR
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, A’isyah pernah berkata; 

وفي.بهافاختمرنمروطهنشققن(جيوبهنعلىبخمرهنوليضربن)هللاأنزللمااألولالمهاجراتنساءهللايرحم"
("البخاريرواه)بهافاختمرنالحواشيقبلمنفشققنهاأزرهنأخذن:رواية

“Semoga Allah merahmati kaum wanita muhajirin yang pertama. Ketika Allah menutunkan
firman-Nya; (Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya), mereka
segera menyobek kain muruth (semacam sarung) dan mereka gunakan sebagai kerudung”. 
Dalam satu riwayat dikatakan, “Mereka mengambil kain sarung mereka lalu mereka sobek
dari arah pinggirnya dan mereka gunakan sebagai kerudung. (HR. al-Bukhari)”

Dalam riwayat yang lain dituturkan; 
المرأةامنهنما،قيهاأنزلماعليهنيتلونرجالهنفانقلب(جيوبهنعلىبخمرهنوليضربن)النورسورةأنزلتلقد

(حاتمابيابنرواه)الغربانرؤسهنعلىكأنمعتجراتالصبحيصلينفأصبحنمرطهاالىقامت

“Sungguh telah diturunkan (ayat) dalam surat an-Nur:  Dan hendaklah mereka menutupkan
kain kudung kedadanya, (TQS. An-Nur: 31). Lalu para kaum laki-laki itu (para sahabat) 
langsung pulang kerumah mereka masing-masing dan membacakan ayat itu kepada keluarga
mereka apa yang telah diturunkan oleh Allah. Tak satupun dari kaum wanita itu kecuali segera
mengambil kain sarungnya (dan menggunakannya sebagai kerudung). Sehingga, pada saat
shalat shubuh mereka semua telah mengenakan penutup kepala seakan di atas kepala
mereka terdapat seekor burung gagak ” (HR. Abu Hatim)



PENJELASAN TERHADAP DALIL JILBAB

Menjelaskan QS. Al-Ahzab 59, an-Nabhani mengatakan: “Yakni mereka harus mengulurkan
keseluruh tubuh mereka sebuah pakaian yang dipakai di atas pakaian yang lain yang telah
dipersiapkan sebagai pakaian untuk keluar rumah”. 

Dengan ayat ini Allah menjelaskan bagian anggota tubuh seorang wanita yang harus ditutup; 
seperti dua telinga, leher, betis, dua lengan, dan semua bagian anggota tubuhnya kecuali apa
yang nampak dalam kehidupan umum pada masa Nabi, yakni wajah dan dua telapak tangan. 

Sementara itu, hadits Ummu ‘Athiyyah dengan amat jelas menegaskan adanya kewajiban bagi
seorang wanita untuk mengenakan pakaian di atas pakaiannya ketika ia akan keluar
rumahUmmu ‘Athiyyah bertanya kepada Rasulullah: جلبابلهايكونالإحدانا “(Bagaimana wahai
Rasulullah jika) salah seorang dari kami tidak memiliki jilbab?” Rasulullah menjawab; أختهالتلبسها

جلبابهامن “Agar ia dipinjami jilbab oleh saudara perempuannya"



BUKTI KESALAHAN PENDAPAT
“Allah Tidak Menentukan Model Pakaian

Dalam Kehidupan Umum”



Konteks Turun Ayat (al-Ahzab:59)
Dari penyebutan hampir seluruh mufassirin terhadap sebab

turunnya ayat ini, –meskipun mereka berbeda pendapat dalam
sebab nuzul tersebut –secara tegas memberikan pengertian bahwa
konteks ayat ini adalah konteks wanita yang keluar rumah, dan
sama sekali tidak dapat difahami bahwa konteksnya adalah satr al-
‘awrah (menutup aurat). 
Tidak mungkin ayat ini dapat diseret pada konteks menutup aurat. 

Sebab, menurut penuturan Aisyah yang diriwayatkan oleh al-
Bukhari, ayat ini justru turun setelah terlebih dahulu ayat hijab 
diturunkan. 



Hadits Ummu ‘Athiyyah –yang diriwayatkan oleh al-Bukhari, Muslim 
dan yang lain –dengan gamblangnya menjelaskan bahwa konteks
ayat ini adalah keluarnya seorang wanita dari rumahnya: 

فأما،الخدوروذواتوالحيضالعواتقواألضحىالفطرفينخرجأنهللارسولأمرنا
يكونالاحداناهللارسولياقلت،المسلمينودعوةالخيرويشهدنالصَلةفيعتزلنالحيض

جلبابهامنأختهالتلبسهاقالجلبابلها

Adalah perkara yang menggelikan bila sebagian orang mengatakan
bahwa Ummu ‘Athiyyah bertanya kepada Rasulullah tentang
kewajiban menutup aurat ketika akan keluar menuju tempat shalat
pada saat hari raya
Oleh sebab itu pula, dalam kritiknya terhadap al-Bukhari yang 

meletakkan hadits ini dalam pembahasan bab shalat. 



Ibnu Rajab al-Hambali mengatakan; 

((الصالةفياللباس:باب))فيالحديثهذاإدخالففي،المعنىهذاعلموإذا
:عليهويدل،للصالةال،الناسبينللخروجبهأمرإنماالجلبابفإن،نظر
احائضالجلبابفاقدةتكونوقد،وغيرهنالحيضفيهدخلبالخروجاألمرأن

بابمنوليس،الرجالبينللخروجهوإنماالجلباببإعارةاألمرأنفعلم،
وإنما،خالفبغيرجلباببغيربيتهافيتصليالمرآةفإن،للصالةالزينةاخذ
ةصَلهللايقبلل)):قالأنه،--النبيعنعائشةعنرويكما،بالخمارتؤمر
والترمذي،ماجهوابن،داودوأبو،أحمداإلمامخرجه.((خماربغيرحائض

،ومرسَلعائشةعلىموقوفارويوقد،اختَلفإسنادهوفي.وحسنه،
فيحبانوابن،خزيمةابنوخرجه،ومسلمالبخارييخرجهلمولذلك

((بخمارإلحاضتقدامرأةصَلةهللايقبلل)):لهاروايةوفي.((صحيحيهما))



Ibn Rajab juga menyatakan: 

صالةفيالجلبابالمراةأخذأنعلىيدلوهذا
للخروجهوبل، الصالةألجلهوليسالعيدين

يتصللحائضاالمراةكانتولو، الرجالبين
جلباببدونتخرجلفإنها



(1) Jilbab Multi Makna (2) Jilbab Hanya Pakaian Orang Arab (3) 
Jilbab Untuk Bedakan Wanita Merdeka Dari Budak

DALIH-DALIH UNTUK MENOLAK  JILBAB 
SEBAGAI PAKAIAN SYAR’IY DALAM 

KEHIDUPAN UMUM



(1) Jilbab Multi Makna
Memang benar, jilbab memiliki multi makna, sebagaimana disebut dalam

buku-buku para ulama. Sebagaimana berikut: 
1. ar-Rida’ fawq al-Khimar: pakaian rida’ (baju yang menyelimuti tubuh) yang lebarnya

diatas kerudung. 
2. Tsawb Akbar min al-Khimar : Sepotong pakaian yang lebih besar dari khimar. 
3. Al-Qina’ /al-Miqna’ah : Kain penutup kepala. 
4. Al-Mala’ah al-Laty Tasymalu biha al-Mar’ah fawq ad-Dir’i wa al-Khimar : Sebuah

pakaian semacam selimut yang dikenakan oleh seorang wanita di atas pakain yang 
menjulur dari atas kebawah (dir’u) dan khimar.  

5. Al-Milhafah : Kain lebar senacam selimut. 
6. Kull Tsawb Talbisuhu al-Mar’ah Fawq Tsiyabiha : Setiap pakaian yang dikenakan oleh

seorang wanita di atas pakaian-pakaiannya yang lain (pakaian rangkap).
7. Kull Ma Tasturu bihi min Kisâ wa Ghayrih: Pakaian apa saja yang dapat menutup tubuh. 
8. Al-Khimar : Penutup kepala (kerudung) 
9. Al-Qamish : Baju Gamis. 
10.Tsawb Wasi’ Duna al-Milhafah: Pakaian longgar di bawah lebar pakaian jelnis milhafah. 
11. Tsawb Yasturu Jami’a al-Badan: Pakaian yang menutup sekujur tubuh. 



Lafazh jilbab termasuk lafazh musytarak?  Bukan. Tetapi diperselisihkan maknanya. Oleh sebab itu, 
wajib ditarjih salah satunya dengan sesuka hati. 

al-Imam Muhammad Ibn Ali Ibn Muhammad as-Syaukani, Abu Muhammad Ibn Ali Ibn Ahmad Ibn Sa’id
Ibn Hazm dan Imam Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Ibn Ahmad Ibn Abu Bakar Ibn Farah al-
Anshari al-Khazraji (al-Qurthubi) merajihkan makna jilbab sebagai Pakaian Longgar yg menutup
sekujur tubuh. 

1. Al-Qurthubi:
….البدنجميعيسترالذيالثوبأنهوالصحيح.

2. Ibn Hazm: 
....يعجمغطىماهوهللارسولبهاخاطبناالتيالعربلغةفيوالجلباب

.!بعضهلالجسم

3. As-Syaukani: 
رضيةعطيأمحديثمنالصحيحفيثبتكماالمرأةبدنجميعيسترثوب
أختهاسهالتلبفقالجلبابلهايكونلاحداناهللايارسول: قالتأنهاعنهاهللا
…جلبابهامن



Syarat-Syarat Jilbab

1. Menutup Seluruh Tubuh, 
2. Harus Tebal, Tidak Tipis

3. Tidak Tabarruj
4. Longgar, Tidak Ketat

5. Tidak Berparfum
6. Tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki

7. Tidak Menyerupai Pakaian Kaum Kafir
8. Tidak Berupa Pakaian Syuhrah



(1) Menutup Seluruh Tubuh

Yang dimaksud seluruh tubuh tentu saja selain wajah
dan telapak tangan. Sebab,sebagaimana telah
difahami bersama bahwa, menurut pendapat yang 
lebih rajih (unggul) dan kuat, menutup wajah
hukumnya tidak wajib



2. Harus Tebal, Tidak Tipis

ونساء،الناسبهاالبقريضربونكأذنابسياطمعهمقوم،أرهمالمالنارأهلمنصنفان

يجدنولالجنةيدخلنل،المائلةالبختكأسنمترؤسهن،مائَلت،مميَلتعارياتكاسيات

……وكذا..…كذامسيرةمنليوجدريحهاوإنريحها

 Ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat
sebelumnya (karena sangat berat siksanya). (Pertama) sekelompok manusia
yang memegang cambuk seperti ekor sapi yang ia gunakan untuk memukuli
manusia. (Kedua), wanita yang berpakain tapi telanjang, menyimpang dari
ketaatan kepada Allah dan mengajarkan itu kepada wanita yang lain. Kepala
mereka bagaikan punuk onta yang condong. Mereka tidak akan masuk
kedalam sugra dan tidak akan dapat mencium bau surga, padahal baunya
dapat dicium dari jarak sekian-sekian. (HR. Muslim)

 Imam Ibn Abd al-Barr menyataka, “Yang dimaksud oleh Nabi adalah kaum
wanita yang mengenakan pakaian yang tipis. 

 Di dalam naskahnya Ibn Basykul dari kitab al-Muwaththa’ yang diriwayatkan
oleh al-Qanazi’iy, dikatakan bahwa; Imam Malik mengartikan; mereka adalah
kaum wanita yang mengenakan pakaian yang tipis. 



3. Tidak Tabarruj
 Yang dimaksud tabarruj adalah menampakkan kecantikan kepada lak-laki lain. Dalam

bahasa Arab dikatakan, “Tabarrajat al-Mar’ah” maknanya “Azhharat Zinataha wa
Mahasinaha” yang berarti, “Menampakkan perhiasan dan dan kecantikannya”. 

 Dengan demikian, setiap pakaian atau perhisan yang dapat menarik perhatian kaum laki-
laki dan menampakkan kecantikan seorang wanita disebut sebagai tabarruj ketika
seorang wanita itu berada dalam kehidupan umum dan atau di hadapan laki-laki lain 
dalam kehidupan khusus, seperti, memakai parfum, wewangian, memakai make up, dan 
seperti mengenakan celana panjang tanpa disertai dengan jilbab. 

 Realitas tabarruj dapat mendorong tergeraknya keinginan dan gharizat an-Nawu’
(sexual insting) pada laki-laki dan wanita untuk melakukan persetubuhan. 



4. Longgar, Tidak Ketat
 Diriwayatkan bahwa Usamah bin Zaid pernah berkata:

غَللةتحتهالتجعلفمرهافقال،امرأتيكسوتهاقلت،القبطيةتلبسلممالك:فقالامرأتيفكسوتهاالكلبيدحيةاليهأهداهامماكثيفةقبطيةهللارسولكساني

أحمدرواهـ.عظامهاحجمتصفأنأخاففاني

“Rasululallah pernah memberiku pakaian Qibhtiiyah tebal yang dihadiahkan oleh Dihyah al-Kalbi kepada beliau. Lalu

pakaian itu aku berikan kepada istriku. Kemudian Rasulullah bertanya kepadaku, “Mengapakah engkau tidak memakai

pakaian Qibtihiyah itu?”. Aku katakan kepada beliau, “Aku telah memberikannya untuk istriku”. Lalu Nabi berkata,

“Perintahkanlah dia, agar ia merangkapinya dengan pakaian lain. Sebab, aku khawatir pakaian itu akan dapat

menampakkan bentuk tulangnya”. (HR. Ahmad)

 Al-Imam Malik berkata, “Telah sampai kepadaku bahwa Umar melarang kaum wanita mengenakan pakaian

Qibthiyah. Dalam syarahnya, Ibn Rusyd menyatakan, pakaian Qibthiyah adalah pakaian yang sempit sehingga

menempel dengan badan dan menampakkan montok atau tidak montoknya seorang wanita yang mengenakannya

serta dapat menampakkan kecantikannya. Hal ini beliau (Umar) lakukan karena perintah Allah;

(منهاظهرماإلزينتهنيبدينول)...

“…dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasan mereka kecuali apa yang nampak darinya”. (TQS. An-
Nur: 31



5. Tidak Berparfum

Diriwayatkan oleh Imam al-Hakim, dan beliau menshahihkannya, dari Abu Musa al-
Asy’ari bahwa Rasulullah pernah bersabda;

زانيةفهيريحهاليجدواقومعلىفمرتاستعطرتامرأةأيما

“Seorang wanita manapun yang memakai wangi-wangian lalu keluar dan melewati
kaum laki-laki agar mereka mencium baunya maka ia telah berzina”. (HR. Al-Hakim)

 Dari Zainab at-Tsaqafi bahwa Nabi bersabda;

طيباتقربنفَلاحداكنخرجتاذا

“Ketika salah seorang diantara kalian keluar (rumah) maka janganlah memakai
wewangian”



5. Tidak Berparfum
 Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadits dari Rasulullah;

األخيرةالعشاءمعناتشهدفَلبخوراأصابتامرأةأيما

“Wanita manapun yang memakai wewangian, maka janganlah ia ikut shalat isya’
berjamaah bersamaku”

 Sementara itu, Abu Dawud dan at-Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadits –at-
Tirmdzi mengatakan hadits ini hasan shahih –bahwa Rasulullah bersabda;

(زانيةيعني!)....وكذا....كذافهيبالمجلسفمرتاستعطرتاذاوالمرأةزانيةعينكل

“Setipa mata malakukan perzinahan. Seorang wanita ketika ia memakai wewangian
lalu ia keluar melewati satu majlis kaum laki-laki, maka ia telah melakukan seperti
ini, sepert ini, yakni berzina” (HR. Abu Dawud dan at-Tirmidzi)



6. Tidak Menyerupai Pakaian Laki-laki

Diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata;

يالبخاررواهـبالرجالالنساءمنوالمتشيهاتبالنساءالرجالمنالمتشيهينهللارسوللعن

“Rasulullah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita

dan melaknat kaum wanita yang menyerupai kaum wanita”. (HR. al-

Bukhari)



7. Tidak Menyerupai Pakaian Kaum Kafir

 Abu Dawud dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda;

مْ تََشب هََْمنْ  ن ُهمْ فَُهوَْبِّقَو  مِّ

“Barang siapa yang menyerupai sebuah kaum, maka ia termasuk mereka”

(HR. Abu Dawud) 



8. Tidak Berupa Pakaian Syuhrah

النارفيهتلهبثممثلهثوباالقيامةيومهللاألبسهشهرةثوبلبسمن

“Barang siapa memakai pakaian syuhrah, kelak di hari kiamat, Allah akan memakaikan atasnya baju yang sama

kemudian ia berkobar-kobar di dalam neraka”. (HR. Ibn Majah dan an-Nasa’i) 

 Menurut penjelasan al-Imam Ibnu al-Atsir, syhurah makananya adalah nampak. Jadi, yang dimaksud adalah
sebuah pakaian yang menjadi perhatian halayak karena warnanya sama sekali berbeda dengan warna pakaian
yang berlaku. Sehingga, halayak akan selalu memperhatikannya dan si pemakai akhirnya merasa sombong dan
ujub

 pengarang kitab ‘Awn al-Ma’bud, menyatakan bahwa hadist di atas merupakan dalil atas haramnya mengenakan
pakaian syuhrah. Hadits ini cakupannya bukan hanya pakaian yang bagus atau mahal. Namun, hal ini juga bisa
terjadi pada siapa saja yang mengenakan pakaian yang sama sekali berbeda dengan pakaian masyarakat pada
umumnya dengan tujuan agar ia menjadi perhatian mereka, mereka menjadi terkagum-kagum dengan
pakaiannya dan meyakininya demikian. Demikian menurut penjelasan al-Imam Ibnu Ruslan



أعلموهللا


