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Seputar Pakaian Wanita Ketika Shalat

wajahnya di hadapan lelaki yang bukan mahramnya tapi ia harus menutup seluruh tubuhnya.
Pakaiannya tidak boleh tipis sehingga tampak tubuhnya di balik pakaian tersebut atau
tampak warna kulitnya. Yang seperti ini jelas tidak teranggap sebagai pakaian yang dapat
menutupi.
Nabi Shalallahu ‘alaihi wa sallam telah mengabarkan dalam hadits yang shahih:
َ ٌ ل ﻣﻌﻬﻢ ﺳﻴ
َ َ ﺻﻨﻔَﺎن ﻣﻦ أَﻫْﻞ اﻟﻨﺎر ﻟ
ت
ِ س وَﻧِﺴﺎَءٌ ﻛَﺎ
َ ْﻀﺮِﺑُﻮ
ْ َ ﺎب اﻟْﺒَﻘَﺮِ ﻳ
َ ِ ْ ُ َ َ ٌ ﺟﺎ
َ ِ ر:ﻤﺎ
ٌ َ ﺎت َﻣﺎﺋِﻼ
ٌ َ ﺎت ﻋَﺎرِﻳ
ٌ َ ﺳﻴ
َ ُﻢ أ َرﻫ
ْ ِ  ِ
ُ ﺎن ﺑِﻬَﺎ اﻟﻨ
ِ َ ﺎط ﻛَﺄذْﻧ
ْ ِ ِ ِْ
َ
ِﺔﺠﻨ
ِ ﻤﺔِ اﻟْﺒُﺨ
ِ ُﻣ
َ ْ ﺤ َﺔ اﻟ
َ ِ ن َراﺋ
َ ْ ﺠﺪ
ْ ﻦ ﻛَﺄ
َ ْت ُرؤُو
ِ َ ْﺖ ﻻ َ ﻳ
َ َ ﺳﻨ
ٌ َ ﻤﻴْﻼ
 ُﺳﻬ
“Ada dua golongan dari penduduk neraka yang saat ini aku belum melihat keduanya. Yang
pertama, satu kaum yang membawa cambuk-cambuk seperti ekor sapi, yang dengannya
mereka memukul manusia. Kedua, para wanita yang berpakaian tapi telanjang, mereka
miring dan membuat miring orang lain. Kepala-kepala mereka semisal punuk unta, mereka
tidak akan mencium wanginya surga.”
Makna ﺎت
ِ ﻛَﺎ: mereka mengenakan pakaian akan tetapi hakikatnya mereka telanjang karena
ٌ َ ﺳﻴ
pakaian tersebut tidak menutupi tubuh mereka. Modelnya saja berupa pakaian akan tetapi
tidak dapat menutupi apa yang ada di baliknya, mungkin karena tipisnya atau karena
pendeknya atau kurang panjang untuk menutupi tubuh.
Maka wajib bagi para muslimah untuk memperhatikan hal ini.
[Al-Muntaqa min Fatawa Fadhilatusy Syaikh Shalih Al-Fauzan, 3/158-159]
—————————————–
Sumber : Majalah AsySyariah
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