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CADAR MENURUT ULAMA MAZHAB SYAFI’I ( Bagian Kedua)
2. Imam Jalaluddin Al-Muhalli rahimaullah
Saat menafsirkan ﬁrman Allah ta’ala,
َ
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“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, putri-putrimu, dan wanitanya orang-orang
beriman agar mereka mengulurkan jalabib (jilbab-jilbab). Hal itu lebih pantas untuk mereka
dikenali sehingga mereka tidak di ganggu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.” (al-Ahzab: 59)
“Jalabib adalah bentuk jamak dari jilbab, yaitu mala’ah (pakaian panjang) yang menutupi
seluruh tubuh wanita. *Ayat di atas memerintahkan agar mereka mengulurkan sebagian
jilbab tersebut menutupi wajah*, saat mereka keluar rumah untuk memenuhi kebutuhan
mereka (tidak ada yang terlihat dari mereka) kecuali satu mata.
Firmannya “ ذﻟﻚ أدﻧﻰhal itu” lebih pantas untuk ”* أن ﻳﻌﺮﻓﻦmereka dikenali”* bahwa mereka
adalah wanita merdeka (bukan budak), ”* ﻓﻼ ﻳﺆ ذﻳﻦsehingga mereka tidak di ganggu* dengan
dihadang (digoda) di jalan.
Berbeda halnya dengan wanita yang berstatus budak, mereka tidak menutupi wajah
sehingga orang-orang munaﬁk menghadang mereka (di jalan).
Firman-Nya, ”* اﻟﻠﻪ ﻏﻔﻮراdan adalah Allah Maha Pengampun* terhadap perbuatan mereka
tidak berhijab pada masa yang lalu (sebelum turunnya perintah); terhadap mereka saat
mereka berhijab.” [Tafsir al-Jalalain, hlm. 559, cetakan Darul Hadits]
° Beliau adalah Muhammad bin Ibrahim al-Muhalli asy-Syaﬁ’i , termasuk tokoh ulama ahli
ushul, alim dalam bidang tafsir dan ﬁkih.
Karya-karya beliau memberikan manfaat kepada orang banyak. Di antara karyanya adalah
Tafsir al-Jalalain yang disempurnakan oleh Jalaluddin as-Suyuthi dan kitab Kanzu ar-Raghibin
ﬁ Syarh al-Minhaj. Beliau lahir di Kairo pada 791 H dan wafat pada 864 H
***
bersambung In Syaa Allah
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