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1
MENGENAL HIJAB
Bersyukurlah
kita
terlahir
sebagai
muslimah. Muslimah itu ibarat mata air di gurun
pasir yang tandus. Jumlahnya tidak banyak,
namun
kehadirannya
sangat
dinantikan.
Sebagai muslimah kita senantiasa menjadikan
ayat Allah dan sunnah Rasul sebagai acuan
kehidupan. Selain itu, para muslimah pun
berusaha menerapkan berbagai perintah dan
larangan-Nya disetiap sela-sela nafasnya.
Islam
begitu
memperhatikan
dan
mengutamakan kita sebagai muslimah. Islam
adalah satu-satunya agama yang meninggikan
derajat kaum wanita. Islam juga menjunjung
tinggi hak dan kewajiban kaum wanita. Terbukti
dengan turunnya firman Allah yakni surah An3

Nissa, yang bermakna wanita. Bukankah itu
sesuatu yang seharusnya kita banggakan?
Salah satu cara Allah SWT untuk
menjaga harkat, derajat, dan kesucian wanita
muslimah, yaitu dengan turunnya perintah
menutup aurat secara kaffah. Dalam surah AlAhzab: 59 dan An-Nur: 31, Allah memerintahkan
pada wanita Islam untuk mengulurkan hijabnya,
yang menutupi seluruh tubuh dan auratnya,
kecuali wajah dan telapak tangan. Perintah itu
datang tentu ada tujuan dan manfaatnya.
Dalam salah satu hadist, Rasulullah SAW
pun menjelaskan kewajiban wanita untuk
berhijab:
“Anak perempuan apabila telah cukup
umurnya (masa akhir baligh), maka mereka
tidak boleh dilihat melainkan mukanya dan
kedua telapak tangannya hingga pergelangan.”
(HR. Abu Daud)
Perintah Allah tentang menutup aurat,
bukan untuk mengekang wanita, tapi justru
untuk menjaga kehormatan wanita itu sendiri.
Namun untuk mendapatkan keyakinan besar
untuk berhijab, bukanlah hal yang mudah. Butuh
perjuangan, pengorbanan, dan kesabaran.
Maka pantas kiranya jika para muslimah yang
berusaha menutup auratnya itu dianggap
sebagai pejuang pembela agama Allah.
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Apa Itu hijab
Hijab berasal dari bahasa Arab yang
berarti penghalang. Di beberapa negara
berbahasa Arab serta negara-negara Barat, kata
“hijab” lebih sering merujuk kepada kerudung
atau penutup kepala yang digunakan oleh para
wanita muslim. Dalam keilmuan Islam sendiri,
hijab lebih tepat merujuk kepada tata cara
berpakaian yang pantas serta sesuai dengan
syariat dan tuntunan Islam.
Kenapa Mesti Berhijab
Kenapa sih kita berhijab? Memangnya
gak panas kalo kita pakai hijab kemanakemana? Pertanyaan semacam itu kerap
dilontarkan oleh para muslimah sebelum mereka
berhijab. Hal itu wajar, karena terkadang
manusia suka memilah-milih sesuatu yang
membuat diri mereka nyaman. Padahal untuk
urusan menutup aurat tersebut, kita tak bisa
berkilah sedikit pun. Hal itu sudah jelas perintah
Allah. Tapi tak ada salahnya bila kita samasama berusaha menyelami makna mengapa
Allah menurunkan perintah berhijab untuk para
muslimah.
1. Sebagai bentuk ketaatan kepada Allah
Dalam Al Qur'an, Allah SWT sudah jelas
menerangkan semua perintah dan
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larangan-Nya. Wanita shalihah selalu
berusaha untuk tidak memilah-milih
perintah-perintah Allah. Baik itu yang ia
suka ataupun yang ia tidak suka. Karena
terkadang yang kita suka belum tentu
Allah menyukainya. Sebaliknya yang kita
tidak suka, kemungkinan besar Allah
justru menyukainya. Mau tidak mau
perintah berhijbab itu wajib ditaati
sebagai bentuk ketaatan muslimah
shalihah pada apa yang telah Allah
tetapkan. Hal itu tidak hanya berlaku
bagi orang tua ataupun nenek-nenek
yang sudah tua renta, tapi juga bagi
semua muslimah yang
yang sudah
memasuki akal baligh.
2. Hijab menjadi identitas muslimah
“Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istri,
anak-anak perempuan dan istri-istri orang
mukmin, hendaklah mereka mengulurkan
jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang
demikian itu supaya mereka mudah
dikenali, oleh sebab itu mereka tidak
diganggu. Dan Allah adalah Maha
Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S
Al-Ahzab [33] : 59)
Jelas dalam kutipan ayat diatas, bahwa
dengan berhijab kita jadi mudah dikenali.
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Kemanapun pergi, dengan hijab melekat
ditubuh semua orang akan mengenali
identitas kita sebagai muslimah. Identitas
itu melekat secara otomatis ketika kita
berhijab, tanpa orang perlu bertanya
apakah kita seorang muslimah atau
bukan. Itu menjadi bukti bahwa hijab
merupakan salah satu identitas diri.
3. Agar terhindar dari gangguan
Kita yakin, ketika kita berusaha untuk
mentaati perintah Allah seutuhnya, maka
Allah akan berusaha menjaga hambanya.
Dalam hal bergaul, manusia terkadang
bertemu dengan berbagai gangguan,
baik berupa godaan bermaksiat ataupun
bentuk godaan lainnya. Contohnya:
godaan dan gangguan dari kaum adam
yang tidak bertanggung jawab. Para lelaki
itu dengan seenaknya menggoda wanita
yang tak berhijab hanya karena pakaian
yang mereka kenakan. Ya, hijab bisa
menjadi
salah
satu
alat
untuk
meminimalisir gangguan dan godaan
semacam itu.
4. Hijab sebagai mahkota wanita shalihah
Mahkota wanita pada umumnya adalah
rambut yang indah. Namun ada yang bisa
membedakan wanita muslimah shalihah
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dengan yang lainnya. Mahkota bagi
wanita shalihah adalah hijab yang
menutupi rambutnya. Keindahan rambut
pada
wanita
digantikan
dengan
keanggunan hijab yang melekat di
kepalanya. Dengan hijab pun wanita
tetap bisa tampil anggun dan menarik.
5. Menjadi Terlihat Cantik
Menjadi cantik tentu impian hampir
semua wanita di dunia ini. Dengan
berbagai model hijab yang ada saat ini,
para muslimah bisa tampil cantik, tanpa
harus takut ketinggalan mode. Selain itu,
dengan berhijab terik matahari yang
katanya menjadi salah satu penyebab
kanker kulit pun bisa kita minimalisir.
Asyik kan?
Sebenarnya manfaat berhijab tentu lebih dari itu.
Insha Allah dengan membaca kisah-kisah dari
para muslimah yang ada di buku ini, akan ada
banyak hikmah dan manfaat yang bisa
dapatkan, yang membuat kita makin yakin dan
mantap untuk berhijab.
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