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KATAPENGANTAR 

Allwndulillah, segala puji bagi Allah Robb ackalian 
alam. Sholawat serta salam semoga tercurah kcpada Nabi 
Muhammad keluarga, shahabat dan pengikumya aampa.i 
harikiamai. 

Ukhti Al Muslimah .......... f 
Musuh-musuh Islam tidak henti-hentinya bc%usaha wituk 

menjauhkan wanita muslimah dari Agarna Islam yang haq 
dan lurus ini. Di setiap tempat dan kesempatan mereka 
selalu melontarkan tuduhan-tuduhan keji yang ditujukan 
kepada wanita-wanita mu'minah yang 1uci. Mereka 
mengatakan bahwa : 

"Islam adalah penjara bagi wanita", karena wanita dalun 
Islam wajib dirum.ah, tidak diizinkan keluar kecuali' ada 
hajat. 

"Menetapnya wanita dirumah. melemahkan eJronomi 
suatu negara ". 

"Poligami adalah perbuatan he wan". 
"Perceraian adaJah suatu kedzaliman". 
"Wanita-wanita muslimah itu sak.it, kulitnya penuh 

dengan kadu dan panu, oleh scbab itu mereka mcmakai 
hijab wituk menutupi aibnya". 
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Ukthti Al Muslimah .......... ! 

~--~ ~>·>-: .......... 
\ .. \ . ' ' •')I 

" ~ -~ 

("Jangan le.aw ilculi langkah-langkah syelan'' (24;21). 

Ukhti Al Muslimah 
Jangan kamu dengar kata-kata mereka sebab mereka 

adalah penganjur yang berdiri ditepi neraka jahanam dan 
mengajak. serta menyeret k.edalam api neraka jahanam. 

"Mere/ca 1idak mengatalcan (sesuatu) kecuali duslaH 
(18;5). 

Ukhti Al Muslimah 
Tahukah anda apa yang mereka kehc.mdaki 'l Mereka 

banya menghendaki satu perkara. Menghancurkan agama 
Jalam dan merusak generasi Islam dengan menyebarkan 
kckejian di tcngah masyarakat beriman. Mereka 
menghendaki agar wanita-wanita muslimah yang suci kcluar 
dari rumahnya, dari be.ntengnya. Mereka menghendaki agar 
kamu mc:njadi barang dagangan yang murah, sebagai pemuu 
syahwaL 

Mereka menipumu agar kamu keluar dari syurga 
sebagaimana iblis mengeluarkan Bapak Irita Adam darinyL 
lblis pcngeluarkan Adam dan Hawa dari syurga dalam 
keadaan telanjang, tanpa pakaian, yang menutup aurat 
mereka. 

Para pengumbar kejahatanpun meniru gaya dan cara 
yang sama, jangan kamu hiraulcan mereka !. 
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IWmbilab pmgilln Allah clan ROIUINy., puti disitu ada 
ketwblaiaan 1ejati. 
Alllb LW.L hlllya meqhendUi darimu kmucian. \-anuliun 
dlD keluhunn. 

Pirman Allah : 

(•Aia11 tetapi Allah he11dai m•11Sucilanmu da 
11W11yaepwnakalt nWnatnya upad.anw" (5;6) 

• 6=t!'::~J~;~~,~~ftl 
(•S•sugguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

lallbat tJalt m.ncintai orang-orang yang swci" 2,·222). 

Semoga Allah selalu menunjuki kita ke jalan yang lurua. 
Amlin. 
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BISMILLAHIRROHMANIRROH/IM 

Alhamdulillah. segala pujibagi All&hs.w.t..Robb&ek.alien 
aJam. Sholawai se.rta salam semoga tercurah kepada Nabi 
yang mulia Muhammad saw, kehwga dan si.hctbatnya terta 
yang mengikuti p~LW1jubty11 sampa.i hari kiiilll#L 

VKHTI AL MUSLJMAH 
( SIAPA YANG MENYURUHMU MEMAKAI 

JllBABIHIJAB ?1) 

Jangan tcrkejut sebclum engk.au baca buk.u ilti. 

• Seorang Mahasiswi mcminta pada salah seorang sahabat 
putrinya agar mcnema.n.inya menghadap dosen lak.i-laki 
d:ilam mernpertahankan Disertasi wiluk·mencapai selar 
(MA). Sahabal berkaLa : Ya lak. Lahuk.ah gelar kamu 
bahwa kita ini hidup di abad 20. 7 

• Seorang dokler wanila di sala.h salu rumah sakil, kelika ia 
memakai pakaian dokLer hilanglah malwiya, wajah dan 
rambutnya serta pakai1my a tcrbuka. Seakan menanggalk.an 
agama dan malu adalah ha.I yang w1jib bagi lugu 
kedokleran. 

• Saya pcmah bcrk.unjung ke salah satu kerabat yang saya 
k.cnal sclalu mcnjaga kchomialan dan hijab/jilbab. Tiba-

9 



liba 1aya dikejutkan oleh muuknya supir pibadinya ke 
tempat pertemuan. Seakan-akan ia salah latu anuota 
keluarga yang tidak perlu menutup aurat darinyL 

Ukhti I Pemahkah kamu menduga, bahwa mereka para 
wanita muslimah aadar, mengapa mereka berjilbab? 
Seaunuubnya realita menunjukkan bahwa mereka pada 
wnumnya memandang jilbab hanya sebatu adat istiadat 
Yllll mereka warisi dari orana tua mereka dan sebagai bakli 
kepada orana tua mereka yang menyuruhnyL Oleh sebab itu 
•baa•i warisan dan ad at istiadat suci, maka wajib dijaga dan 
dileatarikan. 

Pemahkah ia bertanya, mcngapa ia mcmakaiJilbab? Dm 
1i1p1 yang menyuruhnya ? . Bukankah itu pc:rintah Allah : 

/. •>~·> ., ..... ~ .. ~111".'''~" '•\.1Ji~~>-: tt;;'-&11 ~...s.. . • ..... ~~· ~.·,~ •. ' .a. 
.II' • ., fl, ~ , ,.., ;Jf.,J .- S-0 • • 

/ ~ j.,., .. ,,,,.,,,.., ~ '•1 "" ... !. ~,, , ,,. 
~~j~;,~~~~~r~}"'\~.>~;.~;~.J!~:~ 

$ U\".-...-:,.~1 
·ww.a; Nabi (s.a.w) u1alumlah upada is'f//:t::;:.,,; ~-
CllUIA:nw, dan wanita-wanita "°""' mu.slim agar tMreka 
,,..,.,,.1,,,,.Jcan jilbabnya teseluruh tubuh merelca, ya111 
umikiala ;,., supaya mereta lebih mudah untllk diUnaJ, 
lulrC1ta ilM mereu tidaA: diganggu. Dan Allah adalah Maha 
P•111ampun lagi Maha Penyayang. (QS. 33;59). 

Tidakkah ia mengetahui bahwa ia mentaati perintah 
penciptanya, yang memberi rizqi, yang menciptakan langit 
dan bwni dan mengetahui mana yang scsuai dan mana yana 
tidak ICSUai dengan makhlukNyL 
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Fmnan Allah s.w.L 

..... tr, . ~ ... -if.~J{. ~:» 
v!J "":I "" .J~ '-I ...... 

Kepunyaan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. (QS. 
2;284). 

Allah Yang menclptakanmu : 

Demilcianlah itulah• Allah Tuhanmu, tidak ada Tllluua 
yangpatutdisembahselainDia.PenciptasegalasellUdM, 
ma1uJ sembahlahDia, danDia adalah Pemeliharasegala 
sesuatu. (QS.6;102). 
Yang memberlmu nlkmat: 

Dan apa saja nikmat yang ada padamu maluJ dari Allah 
jualah. (QS. 16;53). 
Yang ""matilcanmu : 

t~~J ~ ~~t: ~·:3i~y_;.Ht.(::. ~ ;l.;_; 
-..!"' ,, 

Dan datang/ah sakarotul maul (umatianJ sebenar
benarnya. /tu/ah yang /camu selalu lari dari padanya. 
(QS. 50;19)". 
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Yang btrfirman: 
, .. , .... ~ ~ ..... } } ,,. : , ...... .; .... 

·; .. :.lj~ ~ *.r-~JJ.J;..;J~)\:...'~PJ;r; 

®-~,_;~~i 
"Padahari (l:Ltika) Kami berkata l:Lpada MrakiJjahanam 
: Apaluih kamu sudah penuh ? Dia m1mjawab: Masih 
adalah-tambahan? (QS. 50;30,31). 
Yang btrfinnan: 

~~,~~~~\~~~\Jt~~~~F~ 
®G_;_;~,:l; 

"Harl (ketika) Kami ml!ngumpulkan orang-orang yang 
taqwa upada Tuhan Yang Maha Pemurah sebagai 
~nausan (Yang terhorma1), dan Kami menggiring orang
orang yang durhaka ke nerak.a jahanam dalam keadaan 
dahaga. (QS. 19;85,86). 
Yana Meneadili oada hari yang menakutkan: 

~j,.-; ~;~~~~_J;jr~ 1 
, I ~} .... ' .. , _,,,,., ..... .... .... ...... ... " > ......... ,. ....... / , 

V"\.:J\c.J .• bl..f.li--~~,_,~ ~J ~l 
- ,,,, ""' ......... ,~".'.'~t""":i' :"'.~ .>. ,. ................ ("', J-t.µ..~-...,-' ~~J~~~l;J~~ 

"Pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, 
lalailah semua wanita yang menyusui anaknya, dari anak 
yang disusuinya dan gugurlah k.andungan segala wanita 
yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam lc.eadaan 
mabuk, padahal sebenarnya mereka 1idak mabuk. alcan 
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1e1ap; adzabAllah itu sangal keras. (QD. 22;Jr. 

Ukhti Al Muslimah f 
Tidakkah kau baca fuman Allah : 

.. :>if ,, 
~~JiJ 

"Kataluu&lah k.epada wanita yang beriman, hen.daklah 
mereka menahan pandangannya dan m-njaga 
kemaluannya serta tidak menampailan ~rhiasannya 
kecuaJ; (Yang biasa) nampak. darinya. Dan hendallah 
merek.a menutupkan kain k.erudU11g k£ diJda merek.a. (QS. 
24;31). 

Yaitu tidak menampakkan sedikitpun perhiasannya ke
pada orang-orang asing (bukan muhrim). kccuali sesuatu 
yang tidak mungkin disembunyikan berupa pakaian yana 
tidak menyolok. dan hendaklah menjulurkan penutup 
kepalanya (jilbab) sampai ke dadanya aehingga tertutup. 
hnam Bukhori meriwayatkan dari Aisyah r.a. Ia bezkata 

Semoga Allah merohmali wanila-wanita perlama yang 
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berhijrah (Muhaajiroot), yaitu lcetilca Alloh menurunkm& 
firmanNya : ~ ....... ~~ .,~:µ,'~ '{ ,.~·· ~ -· • ·.A ........:t/J9' -·~ !J ~ ~~ v -r;-- ; '-'•., • ,., "', ~ • , "' ~ .~ ~ ~ l• , , 

. ~ u_,.;>u ~.Jr 
"Hendaklah mereka menutuplum fain lcudung Ice dalam 
mere/c.a". (QS. 24;31). 
(Mereka langsung merobelc palcaian mereka' untuk 
dijadi/c.an jilbab). 

Ukhti Al Muslimah I 
Janganlah berkata "Kita bukan mereka. Bagai mana 
mungkin kita bisa mencapai apa yang mereka capai ?" 
Jangan kau heran ! seorang penyair berkata: 

,,,, .. ,., '•'. ,,,,. , 
~~fa~-,~1~ _,.. ,,,.,\. 

c~ .r'~~~ ... ·-u ~1 
Contohlah merelca walaupun tida/c persis. Sebab 
mencontoh orang yang mulia itu beruntung". m 

Ukhti Al Muslirnah ! . 
Tidakkah kau baca firman Allah tentang para istri Nabi 

a.a.w.: 
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H Apabila lcamu nwminta sesuatu (kepuluan) upada 
nwreka (istri-istri Nabi s.a.w.), maka mintalah dari 
belalc.ang tabir. Cara yang demikian itu l~bih suci 
bagi hatimu dan hari ml!rek.a. ( QS. 3 3 ;53). 

Lebih suci bagi hati siapa. wahai ukhti 'l. Lebih suci 
bagi hati istri-istri Nabi, (Ummahatul Mu'minin). 
Lebih suci baJi hati para sahabat Nabi, Umat yang 
terbaik setelah Nabi saw 'l 

Bagaimana dengan hati kita pada masa sek.arang 7. 
Apakah Zat yang menciptakarunu, yang mengetahui 
cara yang terbaik Wltuk mensucikan hati, sama dengan 
orang yang tidak mengetahui hat itu 7. 

Ukhti Al Muslimah ! 

Allah s.w.l. berfirman: 
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"Wahai Nabi s.a.w. katakanlah kepada istri~istrinw, 
ana.t-anak perempuan dan istri-istri orang-orang 
yang beriman, : Hendak.lah rMreka mengulurkala 
jilbobnya h seluruh tubuh mereka. Yang demikian 
itu supaya mereka lebih mudah 1U&tuk diUnal, k.auNJ 
itu mereka tidak diganggu, dan Allah adalah MalUJ 
Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. 33 ;59). 

lbnu Abbas berkata : "Allah s.w.L memerintahkan 
istri-htri oran9 yang beriman. apabila keluar dari 
rumah untuJc suatu keperluan, hendaklah menutup 
wajahnya dari atas kepala dengan jilbabnya". 

Allah s. w .t. memerintahkan istri-istri orang yang beriman 
hal tersebut diatas, agar mereka dikenal dengan tertutup rapi, 
bersih, dan suci. Dengan demikian ia tidak akan diganggu 
orang-orang yang jahat. 

Coba kau perhatikan: Siapa yang lebih sering digoda dan 
diganggu lelaki di jalan 1 tentu mereka yang suka tersolek ala 
jahiliyah (jahitiyah modem). 

Perhatikan finnan Allah swt dibawah ini : 

5_;.~-qJ.i~\/~\~1;~~ 
,,,(' > ... o /. · ~ ... ·~'G!.. ~· ..:-~. /-:tl~~ CJ-4-f -.,,.~L> c . ~~ .. 
>Cf'~~l-·' / ~ • .... •" ~ ... ':' " '"'"' "'>'.t: 
4'.l~fa.~~~~;t;i; '~fl. 

~- .~- ....... ~~~ 
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"Dan perempUOl&-Jnrempuan '1'MI t1lala berMnti 
(dari hait.I dan IMngandung) yang tiadiJ ingin kawin 
lagi, tidalahatas rMreka dosanw11t111ggalluut pakaian 
merelca dengan tidak (bermalcsud) menampallan 
perhiasan dan berlakM sopan adalah kbih bail: dari 
merela. Dan Allah Maha MellMngar lagi Maha 
MengetaJuU. (QS. 24;60)". 

Allah memberitahukan bahwa berjilbabnya perempuan 
tua yang tidak mgin menikah lagi serta tidak menamplkkan 
perhiasan itu lebih utama, walaupun diperbolehkan bagi 
mereka untuk buka wajah dan tangan dengan syarat berlaku 
sopan (lslamy.) 

Al Qur'an telah mewajibkan wanita musJimah untulc 
memakai jilbab (hijab) dan mengharamk:an bersolek ala 
jahiliyah (tabarrui). 

Ukhti Al Muslimah f 

Dengarlah kata ibunda kalian, · ununul Mu'minin ketika 
bertanya kepada Nabi s.a. w : 

.'';:s ~ rl--..t ~ ~I ~ ~I ~~ 
,, ·"~ "'•',,, ., ... , 

: Jli ('-:-'~I ~r) z,+jy.1';,.~1 C: 4'. •a; ,1, , ""', , :;..io,.,." ,, .,. ,,,. " ~ .. 
- 1 , ~r · ·,,.,,, .. 1·1 '!' 11 ~ 1 • .. , , • •• ~ .• .La ~ ' ' ~ _, : ~u ' ~ .,. vv ,. ~ - J! 

•' , -: • , , " ;. , '"' • ,, ~· '! 
. ~ JA:.- . f.:1i- u:> ~ ':J t&-1_;~ ~..r. : Ju 

"Apa yang harus diperbuat wanita dengan bawah 
baju tMrelca ?" Nabi saw bersabda : HeNlalclah ia 
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turunkansatujengkal (dari lutut)". Umm1dMu'mini11 
berA:ata: "Kalau begitu a/can tersingkap Wi iami. 
wahai rosululloh" 

Nabi bersabda : 'TurunA:an satu lengan dan ja11gan 
dilebihkan ". (llR. Bukhori dan Muslim). 

Subhanaloh I Ummahatul Mu'minin meminta agar 
diperpanjang bajunya, se.dang wanita-wanita kita malall 
ban yak yang mempenill3kat (menaikkan ke lutut bahkan ada 
yang diatasnya) dan mereka tak peduli. 

"Nabi dan Kitab suci kita rMlarang telanjang, tidak 
rMIWIUp aural, maka tanyakan upada Hadits""" 
ayat suci Al Qur'an Al Karim". <1> 

Ada pun hi jab art in ya adalah menutup badan, dan sebagai 
ciri dari sekumpulan peraturan sosial yang berhubungan 
dengan keadaan wanita dalam undang-undang Islam, Yllll 
telah ditetapkan Allah s. w .t. untuk menjadi benteng yang 
kuat, yang menjaga kehormatan, kemuliaan dan keluhunn 
wmita. Pakaian yang memelihara masyarakat dari fitnah, 
dan dalam ruang lingkup yang ketat sebagai sarana bagi wanita 
untuk membentuk generasi Islam, merajut masa depan wnal, 
yang pada gilirannya ikut berperan dalam perjuangan Islam 
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dan mengokohlmmya di muka bwni ini. 

RAMBU-RAMBU JAUN 

Ukhti Al Muslimah I 

Untukmu yang masih dibalul keraguan unluk memakai 
jilbab. UntukJm.1 unlaian ayal ilahi ini : 

"Dan tidakJah palut bagi lak.i-luk.i yang mu'min dan 
tidak(pula)bagiperempuanyang mu'minah,apabila 
Allah dan RosuJNya 1eiah menelapkan sualu 
k.eletapan, afon ud,l bcJgi merek.a pilihan sualu 
k.elelapan, akm1 adu bagi merek.a pilihan (yang lain) 
tenlang urusan mert:lc.a. Dan barang .siapa 
nundurhalu.ii Allah dun Rosu/Nya mu.la sW&gguhlah 
dia le/ah .resat, J'eJal ymrg nyara. (QS. 13 ;36). 

Untukmu yang bch.11n sa<lar, yang masih berjalan lanpa 
petunjuk, umukmu unlaian sabda RosuluJloh s.a.w: 

,, " ., _. I > , •'"' , 
'"~~I 2 ~f J_~1;.;1 ;s~r ~ '11 
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, ~t~:r Gjci ~!J :--r, :.f . :.L.5.J1 ~,. f ~J ,,, . , , , , """ , ~ 
~f ;,l!l1 ~I l~l ~<' ';';f µ; ~f 

• '' .. , r.,,,,, .... ·-r r' ,- -.. ,,_..;,t:-1 ~;,, !}jL-11.;1-: 
, , tJ 

:Janganlah engk.au menjadi seperli orang yang 
berk.ala : A.tu bersama manwia, bila merelca baik, 
aku baik., bila merek.a berbuaJ jahal, alcupun ikMt 
berbuatjahal, alum letapi lurwlcan dirinw, bilq tMrelca 
bait, baik.lah, dan jik.a merek.a jahat, jauhilah 
ujahatannya". <4J 

Buatmu yang selalu berkata : Bilamana aku memakai 
jilbab di negeri kafir, manusia akan melihat dan 
memperhatikanku, namun bila aku melepaskanjilbabku, aku 
seperti mereka, tak ada yang memperhatikanlru. 

Wahai putriku yang cerdik dan pandai: Sesungguhnya 
melawan arus kejahatan, konsisten. komitmendankonsekwen 
dalam kebenaran terutama di negeri kafir adalah iman yang 
diserukan Allah s.w.t, tidak boleh seor~gpun melakukan 
ijtihad menentukan hukumnya dengan adanya nash tekstual 
Al Qur'an dan Al Hadits). 

SEJENAK 

Ukhti Al, Muslimah 

Wahai wanita yang tunduk di dcpan kakafiran, berkata: 
"Kamu.adalah wanita terpelajar. Diantara kami ada seorang 
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dokta, ada sas&rawati, ada wartawati, ada dosen yang mmgajar 
di negeri kalian. Islam tak pemah melarang sedikitpun hal 
itu, tak ada pcrbedaan lag~ antara laki-laki dan wanita. 
Senangkah anda pada kami? Jawaban kami cukup menyitir 
fumanAllahs.w.L: 

" Orang-orang Y ahudi dan Nasrani lak akan pernah 
rela padamu sampai engkau mengik.uti agamanya. 
lc.atalcanlah sesungguhnya petwnjuk Allah adalah 
petunjuk yang sebenarnya. ( QS. 2;120 ). 

Mereka beritata " Cukup bagi saya dengan kelslarnarunu 
terbatu pada ibadat ritual semata. Adapun ilmu anda, moral, 
tingkah laku, pakaian, ide, dan seluruh urusan dunia anda, 
wajiblah kamu mengikuti cara kami. " 

Sungguh benar sabda RosuJullah s.a. w. : 
" ,,, . " . . , ... , .. , . , , , ' ,, ' ,,, 
\$-1_,.;; J. :w ~ 0lS if .:J--~ I 
dJ .. ,~ji ~[.!JJ ~ ~ rp.; ~ ~ {!~~ 
• • 1 f ~ : Ju f J} '4~''.J ~~' ~1 ~J.!.j~· 

"kmnu alt.an tMngikuti cara orang-orang sebebunmu, 
sedikit demi sedikit, hingga andaikan mereka 
memasuki lobang biawak, kamu akan ikut masuk 
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Udalamnya, lcami wrkata : Apalcah /MTeka .tawn 
Y ahudi dan Nasrani 'l ,jawab Rasulullahs.a.w. Siapa 
lagi kalau bMkan tMreka. (HR, M11.1lim) (5) 

Ukhti Al Muslimah ! 
Kamu sehuusnyamemperhatikan pakaianmudanbabua& 

scrta wajib memiliki tepribadian Islam sebagaimana apa 
yang tamu dengu, lihat dan baca (ajaran Islam). 

Sungguhsedikitorangyang berbuatdan mengajakkeplda 
kebaikan, sebagaimana scruan seorang penyair : 

~~ -·: -~' • # -• ,, , , ~ I ,,,l,.:. , • I / • I • , rs • ., r... ~ 
"~~u.. .... fl I ·~1 ,,. , ~ 0.11;· 

1•_1 .. <f .. 1'-,,.-, • , , 
• ~'-41 ~U ~I ~ • • .. , 
.:,CJ - • -: ft ~1 ~: ... ~u Jt 
·"~~ ~ "Wanai A:.anw yang selalu menginui badmuttu. Bel/Jpa 

banyaJ. llSaM yang ~lah konw lalwkala. ApaluM 
kamM mencari kelMllU&gtM dari .sUMa111 YtJ/tl ~la.I 
rugi. Per Ital ilca11 jiwam11, .semp11r11ak.1111 
leulamaannya, sebab /canw disebUI ma1UUia tknga 
jiwa, bulc.an kareNJ IUbuh jasadnw. 

Ukhti Al Muslimah r 
Jadikan Khadijah, suri tauladan clan panutan mu dalam 

berjuang dengan hana dan jiwa. 

Jadikan Aisyah, tauladan mu dalam ilmu pengetahuan. 
Jadibn kcluarga Y asir, suri tauladan anda dalam ltesabaran 
dan beq>egang teguh pada agama Allah. 
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Wahai lbu generasi mendalang, perhatikan perkataan 
seonng penyair : 

/bu adalah taman, jika ia selalu disiram, ia akan 
berdaun rilldang. 

/bu adalah ustadzlustadzah pertama, penganmnya 
sangat besar berbobot sepanjang masa. 

Ukhti Al Muslirnah ! 
Andai mereka melihat bentuk tubuhmu tidak menarik 

lagi atau ketika usiamu telah senja, tua rcnta. apakah mereta 
inuih memajang fotomu, di sampul-sampul majalah, buku 
din ICDliaalnya. walaupun kamu orang yang tcrpelajar ?. 
tduihkah mcreka memintamu bekerja sebagai pramugari di 
Miah •tu pesawat, dengan dalih penghargaanmu te.rhadap 
wanita?. masihkah kamu temui orang yang memperjuanglcan 
sempitnya ruang lingkup belajannu 7. 
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Sesungguhnya mereka hanya ingin menikmati kecantilcan 
wajah dan kemolekan tubuh serta merdunya suaramu. Bila 
hat itu hilang darirnu, maka merekapun pasti meninggalkanmu. 
seakan-akan·kamu adalah sebuah barang yang sudah habis 
masa pakainya (lcata pepatah ; habis manis sepah clibuang). 

PERINGATAN 
Rosulullah s.a. w. bersabda : 

"Aku tidak mening ga/kanfitnah yang lebih berbahaya 
bagi laki-laki dari pada wanita" (HR. Bulchori Mus
lim) 

Musuh-musuh Islam telah mengetahui, bahwa kerusakan 
dan kerendahan moral wanitn berarti pengrusakan terhadap 
masyarakat secara universal dan integral. 

Seorang tokoh aliran Masuni (Free Masonry) berkata: 
"Secangklr mlnuman keras,seorang blduanlta dapat 
menghancurkan ummat Muhammad meleblhl kekuatan 
serlbu tank baja, peluru kendall dan senjata klmla yan1 
cangglh. Oleh karena ltu buatlah mereka tenggelam dalam 
clnta mater I dan syahwat (terutama syahwat rarjl/seks)". 
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Temannya yang lain berlcata : 
"KJta harus mempergunakan wanlta (memperalat 

wanlta) 11bab setlap kall la mengulurkan tan1annya 
kepada klta, klta telah mendapatkan apa yang klta 
lnglnkan clan kit.a telah berhasll memporakporandakan 
serdadu penolon1 agama Islam". 

AN CA.MAN 

Kepada setiap orang yang berusaha menjadikan para art.is 
dan biduanita sebagai tawadan idola wanita-wanita muslimah, 
kepada mereka kami persembahlcan ancaman Allah s. w .L ini 

"Sesungguhnya orang-orang yang senang, agar 
tersiar perbuaJan lu!ji dilalcangan orang-orang yang 
beriman, bagi mereka azab yang pedih di dwaiadan 
di alcherat, dan Allah mengetahui, sedang A:amu tidal. 
mengetahui. (QS. 24;19). 

Ancaman ini terhadap orang yang senang, lalu 
bagaimana terhadap orang yang tnelakukan !. Tentu 
lebih dahsyat. 

25 



DUA GOWNGAN YANG BELUM PERNAH DIUHAT 
ROSULULLAH SAW DAN TEL.AH KITA UHAT 

Rosulullah s.a. w bersabda : 

_,, ,,,,,- •' $ •'r ,. .. , 
r_,i ,l....) r-1 JtJI jA ~-~~I: ii Jli 

, , , • "I',, , -~~ Al 
' II' l!JI I'!'. ~., • , -:- ,, '-"~'5 J.~ _, "" ~ 
~ ....:, Y..r'I! r.' . • ,,,. ...,,.,,. ,.., •• , .... ., "',, .. ,,. ~ ,r· 

_..,.•'':'lid·' ':'"11~ ?'t:i; ·L::.lS"''•" 
~JJtWI~ '-"'~ t,;,,.J ~ ~., .. ~ 

I ~~ ~~ ~ ~ ~t__:j~ ~1 ~G .. :..ls 
JS, , .. • ,, • , , ~!'i ~ ~ 1 '.. ~ : .b:, " .. I ;-=-' ;.r-~~ u "11.1 u u ;. . JJ ,,.,, .. ,, ,,, .. , ,, .... 

• ,"'- .IJ.1 I 1.iSj 
Dua golongan ini dari ahli neralca yang bt!lum pt!rnah 
akM lihat, yaitu : Suatu kaum yang memiliki cambuk, 
seperti elwr sapi untu.k memukul manusia, dan para 
wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlagaA: 
ltnggoA: (dalam jalannya), nungajarkiln wanita 
berlenggalcAenggok, k.epala f'nerekil seperti punulc, 
onta yang miring, wanita St!perti ini ti.dalc. akan ma.rule, 

syurga dan tidalc. aJcan menciwn baunya. walaupun 
baunya tercium selama perjalanan ini dan ini (jauhnya). 
{HR. Muslim). 

Ramalan Rosulullah s.a. w. ini telah terbukti. Sungguh 
beliau telah memberikan ciri-ciri (kriteria) yang tepat seperti 
orang yang menyaksikannya (dewasa ini. di abad !ni). 
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Derpakalan Tapl Telanjang 
Mereka memakai pakaian yang tipis. sehingga kclihatan 

lekuk tubuhnya atau pakaian mini (bikini) dan scmisalnya. 
Wanita seperti ini berpakaian tapi pada hakekatnya telanjang. 

Maallat 
Berpaling dari taat pada Allah, dan dari kewajiban

kewajiban berupa malu (mempenontonkan auratnya sekaligus 
mclanggarrlarangan Allah) enggan memak.ai hi jab danjilbib. 
Mereka berlenggak-lenggok dalamjalannyadenganpakaian 
mini yang mempcrlihatkan auralnya. 

Mumllaat 
Memalingkan wanita Jain, dengan mengajarkan kepada 

mereka bersole~ berdandan sec ara seronok (ala jahiliah) dan 
tidak menurup aural, dengan berbagai macam cara. 
Memalingkan hati kawn lelaki dengan rayuan manis beracwi 
iblis. 

Kepala Mereka Sepertl Punuk Onta; 
Menyanggulkan rambutnya keatas (kebanyakan rambut 

sambwigan dan pasangan, padah11l Allah dan RosulNya 
melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta 
disambungkannya), seperti punuk onta yang miring. 

KEPADA SET/AP ORANG TVA 

Alloh s. w .t. bcrfinnan : 
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HHai orang-orang yang beriman, peliharalah dirinw 
dan /celuargamu dari api Mrak.a yang bahanbak.arnya 
adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat
malaik.at yang kasar, yang keras yang tidak 
mendurhakai Allah swt terhadap apa yang 
diperintahkanNya lcepada mereka dan selalu 
numgerjakan apa yang diperintahkan. (QS. 66;6). 

Ali bin Abi Tholib berkata : Didiklah mereka dan ajarilah 
terutama masalah dien Islam yang mulia ini. 

Iman Qotadah berkata : "Kamu perintahkan mereka 
untuk taat kepada Allah dan RosulNya dan kamu larang 
mereka dari maksiat dan berbuat dosa. melanggar larangan 
AllahdanRosulNyadanmeninggalkankewajibanyangtelah 
diperintahkan." 

W ahai para orang tua ?Bila ada orang yang berkata 
kepadamu : "Bahwa gcdungmu yang megah itu, jika tidak 
kamu rawat dengan seksama. dan kamu jaga dengan baik, 
dengan selalu mengontrol dan memperbaiki setiap kerusakm 
sebelum kerusakan itu parah, jika ini tidak. kamu lakukan, 
niscaya gedungmu yang megah int ak.an roboh." 
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Apa Yllll akankamukerjakan 1 Tentu kamu akan berusaha 
semaksimal mungkin agar gedungmu tidak roboh. maJca 
bagaimana sikapmu terhadap anak perempuarunu sedang, 
Allah s. w .t. telah memerintah anda agar menjaganya dari api 
neraka. 

Wahai para orang tua ! Sesungguhnya para pemudi yana 
telah hilang sifat malunya. yang sombong untuk mentaati 
perintah Allah dan RosulNya mereka itu kita lihat dan kita 
dengar, mereka tidak turun dari langit dan tidak keluar dari 
pcrut bumi. Tapi sesungguhnya mereka keluar dari rwnahmu 
(pengawasanmu), keluar dari rumah saudara dan famili 
muslimmu. 

Akhi Al Muslim ! bcrtaqwalah pada Allah ! 
Perhatikan anak putrimu mclcbihi perhatianmu terhadap 

duniamu. Janganlah kamu termasuk orang yang Rosulullah 
maksudkan dalam sabdanya : 

,,, ,, .. , , ·11 ~ •• ~ !". • ,, ,,, ,,. ~ ",, ~ .J • "' ,. 

'Y' .J.A.J,.: ~u "'f-'Y.~ ~I j>-~ )' 1 

, I ~ ~ tA: )' · e ..i.JJ ' J" t_i ~·I J"' " ' , I ,. "• .. ' ;' ....r- - '-?... . '~ _,_ J"! '-'~J..11 

_;.;.,·: l.S_J,. : J\J ~l.J_,- . ;.J . i::;-Jt,;.; 
~ - ,,. 'T ·, ,.# • 

~1.1).J .1~t~ ..... ~I 
'TidakmasulcsyurgaDAYYUS,parasahabaJbertanya 

"Siapakah yang dimaksud :lengan Dayyus itu wahai 
Rosulullah ? "Rosulullah menjawab : "Seorang yang tidak 
ada ~hiroh ( cemburu) terhadap muhtilnnya ".Do/am riwayat 
lain beliau s.a.w. bersabda: "Seorang yang r~la ~jahatan 
menimpa luluarganya". (HR. Muslim). 
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SALAM DAN KADAR GEMBIRA 

Kepada Ukhti Al Muslimah I 
Yang tegar dalam menghadapi serangan musuh yang 

buu. Kepada Ukhti Al Muslimah yang menampar muka 
setiap penyeru kebeb08ll dengan sikap konsisten. komitmen 
dan konsekwen terhadap ajaran Islam. 

Kepada Ukhti yang selalu memegang teguh sifat malu 
dan kesucian dirinya, kepada benteng yang kokoh dalam 
menghadapi topan kebatilan. 

Kepada Ukhti yang berpegang teguh kepada kitab 
Allah, Robbnya dan selalu mengangkat panji Rosulnya 
seraya berkata : 

"Dengan tangan lci!sucianku,ak.analcujagaumliliaan 
hijab dan jilbablw dan dengan penjagaank.u ak.an 
alc.u tinggikan diatas tanahlcu". 

Kepadanya khabar gembira dari Nabi s.a. w : 
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"Suwagguhnya dibelak.ang ant/a adahari-harisabar. 
Orang-orang yang berpegang teguh pada hari itu 
mendapat pahala SO orang dari lanw. Para sahabal 
bertanya: Wahai Rosulullahsebuar pahala 50orana 
dari merekll ? Nabi bersabda : Bahka11 dari blnul" 
(HR. Tirmidzi dan Abu Daud, Shohlll IMlllUUI 

Nasiruddin Albani). 
Jug a kcpadanya sabda Rosulullah s.a. w. yana lain: 

"Sesungguhnya Islam menwlai (terJ ar) dalam 
uadaan asing dan akan umbali Aung seperti 
permulaannya.makabenuatwlglahorang-orang yang. 
asing. Rosulwlah ditanya : Siapa merek.a wahai 
Rosulullah ? Rosulwlah menjawab : M•reluJ yan1 
shokh utika menusia sama-sama nuak, beja1.j0Mh 
darUslam" (HRTirmidzi danShohih nte1UUViAlbani). 
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Kepada mereka salamdari Allah. para muslimin muslimat 
yang sabar dalam menjalankan perintah Allah dart RosulNya 
serta menjauhi laranganNya : 

"Salam sejahlera unlukmu, karena k.esabaranuw, dan 
sebaik-baiknya Jempell ( Syurgalah balasannya) ' ( QS. 13 ;24 ). 

SYARAT·SYARAT HIJAB SYAR'IE 

AdapWlsyarat-syarathijabsyar'ic(yangsesuaidcngansyari'at 
islam) adalah : 

1. Hcndaklah hijab/jilbab tcrselmt menutup scluruh bad.an. 
Allah swt bcrfinnan : 

"I I cruluklah m.erdw mcng ulurlum jilbabnya k.e~·eluruh 
lubuh mad .... ('. (QS, 33 ;SC)). 
Jilbab adab.1..h pakaian panjang yang mcnulup seluruh 
badan, artinya dengan melabuhkan (mengulurkan) 
kescluruh badan aural wan.ila. jadi Jilbab yang syar'ie 
adalah yang menutup seluruh badan aural warlita. 

2. Hendakluh hijab/jilbab terscbut tebal, tidak tipis- dan 
transparan, karcna mcksud dari hijab adalah menutup, 
jika tidak menutup, tidak dinamakan hijab, karena hal 
lcrscbut tidak mcnghalangi pcnglihatan, schingga sepcrti 
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yang dibtatan dalam hadita nabi LL w. " berpakalan 
tetapl pada hakekatnya telanjang" (kUen& kelibatan 
auramya. tedang funpi pakaim. diantuanya ld&lah 
menutup aurat). 

3. Hmdaklah bijabljilbab tersebut bukan berupa perhiasan 
atau pakaian yq menyolok, yang memiliki wuna
wami yang menarik, sdlingga menimbulkan perhatian. 
Allah Lw.L berfmnan: 

f4:-.s .~(.~\~>::-. /. ~-.j~ "' ~~.d~ ...... !J 

.. dan tidakme11a111pakl:an perhiastJ1111ya ucuali yang 
bUulJ nampak darinya,. (QS. 24;31). 

matna< 1.4 :-~ .,G > 
apa yang nampak d4iillya" yaitM dengan tanpa 
dmngaja. Apabila hijab itM sendiri perhiasan, mak.a 
tidakbo~h dipa}cai ,dan tidak dinamakan hijab ,sebab 
Hijab adaJah sauatu yang menghalangi timbulnya 
puhiasan ~rhadap bu/um nwhrim. 

4. Hendaklah hijab/jilbab tersebut tidak sempit., ketat. tidak 
menampakkan lekulc tubuh dan aural, maka jilbab harus 
luu clan lebar, sehingga tidak menimbulkan fitnah. 

S. Hcndaklah tidak memakai minyak wangi, yang 
menycbabkan timbulnya fitnah. yaitu rangsangan bagi 
laki-Jaki. 
Rosulullah s.L w. bersabda : 
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, , . . - -: ... ~... , - . , . . •" 
,,,, . ~1j ~ 11..iS 1..\5 ~ ~\, ~-.. 

, - - . ,,,. .,, ,, .r-

. ~ ~ y.1-.,:JI .N, :.;J ~· 
"Stsruaggllhnya wanita apabila nunuikai mbt,ak 
wangi lalu ia lewat padtJ s1111tu majlis, maka ia 
adalah U.i dmt ini, yaitu, ia wanita 1Mnjiltd. (HR. 
Asltalnu .JMnan, l:ata Tirmidzi ltadis ilai luu1111). 

Dalam riwayat lain: . , ,..... . -: --........ 
~~! b~•~I uJ• : ~~I ~a_,J JJ 

:.u· · \P.: G~jJ;J~i :;;- '! ~":' -~ • .., • .) • - ~:..J y~ _......: .r-
"Sesungguhnya wanita bila tMmak.ai minyak 
wangi, lemudian lewal pada suatu majlisl 
perhunpulan laum agar tMrtl:a (ura1111tJ111 dall 
tertaril) don mencium ballnya, maka Jo ulalt 
Hnina". 

6. Hendaklah 'hijab/jilbab tersebut 
pakaian laki-Jaki. Hadits Abu Hmoiroh. 
Rasulullah saw bersabda: 

"Nabi .r.a.w melaknaJ lali-laki ya111 1'IUtlltal 
pak.aian wanita dan wanita yang tMmak,a; palrJJiJM 
laki-laki". (HR. Abu Doud dan Nasa'i) 
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Dalam hadits )'lllll lain : 

J I""_-... , ,,,. • - , I • , I -

~.,,...~~141 .-:. "" , ,. ·,, ~· ,,,. .. , ,,,.~, . ., 
1aL...::JI ~ ... -.:.,,~ ·-II .,,,. . , ..., .c;-~ , - ,,,. 

Allah melakn.al laki-laki yang bugaya perempwm 
dan perempuan yang bergaya laki-lalci (llR. Abu 
Daud dan Nasa'i) 

Artinya :perempuan yang meny:rupai laki-laki dalam 
pakaiannya, modelnya. seperti perempuan-perempuan 
zamansekarang ini, begitu pula laki-lw yangmenyerupai 
perempuan dalam pakaian, gaya bicara dan lain 
sebagainya. 
Kita mohonkepada Allahs. w .t. kesehatandankeselamatan 
dunia dan akherat. 

PENUTUP 

SEBELAS NASEHAT UNTUK PARA WANITA 

Akbimya, aku peracmb&hkan 11 nuehat yana berharaa 
i.ni kcpadamu, wahai Ukhti Al Muslimah. 
Kerjakanlah, Insya Allah kamu akan berbahagia di dwiia dan 
di Akherat, minta tolonglah kepada Allah 1.w.t. dalam 
mcngamalkannya, kemudian dengan membaca dan 
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memahami kitab kecil ini. 

1. Beribadahlah kepada Allah semata, sesuai dengan apa 
yang telah diisyaralkan. berupa ibadah yang terdapat 
dalam Al Qur'an dan Al hadits. 

2. Hati-hatilah terhadap syirik dalam aqidah dan ibadah, 
sebab syirik menggugurkan amal dan menyebabkan 
kerugian. 

3. Hati-hatilah terhadap bid' ah, baik dalam aqidah maupun 
dalam ibadah, sebab setiap bid'ah adalah sesat dan orang
orang yang sesat adalah didalam neraka (tempatnya). 

4. Jagalah sholatmu dengan sempuma, sebab orang yang 
selalu menjaga sholatnya, ia akan lebih menjaga dalam 
hal lainnya, dan orang yang meremehkan hal lainnya 
jug a. 
Jagalah kesucian, thwna'ninah dan i'tidal serta khusyu' 
dalam sholat tersebut, jangan sampai kamu mengakhiri 
waktunya, sebab seorang hamba bila sholatnya baik. 
maka seluruh amal perbuatannya bai.k, sebaliknya biia 
sholatnya rusak (iidak baik), maka amal perbuatannya 
juga rusak (tidak baik). 

S. Taatilah seuamimu ji.ka kamu sudah berumah tangga, 
jangan sekali-kali kamu menolak keinginannya, dan 
melanggar perintahnya, selama tidak menyuruh dalam 
maksiat dan dosa. 

6. Jagalah suarnimu jika dia ghoib (tidak ada) darimu dan 
ketika ia berada disisimu. Janganlah dirimu dan hartanyL 
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7. Berbuat baiklah kepada tetanggamu dengan perkatan dan 
perbuatan sebagai balu budi dan menolak keburukan. 

8. Tinggallah (menetaplah) di rumahmu, jangan keluar 
kecuali dalam keadaan darurat, dan menutup aurat 
(berjilbab ). 

9. Berbuat baiklah kepada kedoa orang tuamu dengan 
perkatun dan perbuatan selama metcka menyunihmu 
dalam kd>aikan,jikamereka menyuruhmu dalam maksiat 
maka tidak boleh taat kepadanya. sebab tidak ada ketaatan 
dalarn maksiat kepada Allah. 

10. Curahkan perhatianmu terhadap pendidibn analcmu, 
jika kamu sudah mempunyai anak, dengan membiasakan 
merelcajujur, beBih. benardalam perkataan dan perbuatan. 
serta dengan mengajarkan kepada mereka adab yang 
tinggi/mulia dan akhlaq yang terpuji. 
Suruhlah mereka sholat lima waktu bila sudah berusia 7 
tahun, clan bi la mereka meninggalkannya pada usia 10 
tahun, maka pulrullah mereka serta pisahkan tempat 
tidumya (antara anak laki-lald dan perempuan). 

11. Perbanyaklah dzikir dan sedekaMnf aq. 

Semoga Allah s. w .t menjagamu dari setiap kejahatan dan 
menganugrahkan kepada kita khumul khotimah. 

Dan segala puji bagi Allah pada awal dan akhir serta 
sholawat dan berkah kepacla nabi Muhammad s.a. w ., keluarga. 
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.,.. lhahabablya dan pengikutnya sampai hlli kiamai 
dbL 

ALHAMDULILLAH 

RA1AT 
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