153587 - APAKAH WANITA DIBOLEHKAN MEMBUKA WAJAH KEPADA
MERTUA
Pertanyaan
Ibu mertuaku kawin untuk kedua kali, berarti suaminya bukan ayah dari suamiku. Apakah aku
dibolehkan membuka niqob (penutup muka) di hadapannya?
Jawaban Terperinci

Alhamdulillah.

Suami ibu mertua yang dia bukan ayah dari suami anda bukan termasuk mahram anda karena
tidak adanya sebab mahram, baik nasab, pernikahan atau persusuan.
Allah Ta’ala berﬁrman:
( ﻢُاﺗﺧَﻮا وﻢَﻨﻌﺿر ا اﻟﻼﺗﻢُﺎﺗﻬﻣاﺧْﺖِ و اﻻﻨَﺎتﺑ وخ اﻻﻨَﺎتﺑ وﻢُﺗﺧَﺎ وﻢُﺎﺗﻤﻋ وﻢُاﺗﺧَﻮا وﻢُﻨَﺎﺗﺑ وﻢُﺎﺗﻬﻣ اﻢﻠَﻴ ﻋﺖِﻣﺮﺣ
ﻨَﺎح ﻓَﻼ ﺟ ﺑِﻬِﻦﺧَﻠْﺘُﻢﻮﻧُﻮا دَ ﺗنْ ﻟَﻢ ﻓَﺎ ﺑِﻬِﻦﺧَﻠْﺘُﻢ د اﻟﻼﺗﻢﺎﺋﺴ ﻧﻦ ﻣﻢﻮرِﻛﺠ ﺣ ﻓ اﻟﻼﺗﻢﺒﺎﺋﺑر وﻢﺎﺋﺴ ﻧﺎتﻬﻣا وﺔﺎﻋﺿ اﻟﺮﻦﻣ
ﻨَﺎتﺼﺤاﻟْﻤﺎ * وﻴﻤﺣا رﺎنَ ﻏَﻔُﻮر ﻛﻪنﱠ اﻟ اﻠَﻒﺎ ﻗَﺪْ ﺳﻻ ﻣ اﻦﺧْﺘَﻴ اﻻﻦﻴﻮا ﺑﻌﻤنْ ﺗَﺠا وﻢِﺑَﺻ اﻦ ﻣ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻢﻨَﺎﺋﺑ اﻞﻼﺋﺣ وﻢﻠَﻴﻋ
24‐ 23 : )ﺳﻮرة اﻟﻨﺴﺎءﻢ ذَﻟاءرﺎ و ﻣﻢَ ﻟﻞﺣا وﻢﻠَﻴ ﻋﻪ اﻟﺘَﺎب ﻛﻢُﺎﻧﻤﻳ اﺖَﻠﺎ ﻣﻻ ﻣ اﺎءﺴّ اﻟﻨﻦ) ﻣ
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan, saudarasaudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara
ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak
perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara
perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam
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pemeliharaanmu dari
isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan
isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan
diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau;
sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. dan (diharamkan juga kamu mengawini)
wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu)
sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian.” (QS. AnNisaa: 23-24)
Allah telah menjelaskan mahram dari wanita di antaranya, istri anak yang dari tulang rusuk lelaki,
bukan dari anak angkat sebagaimana yang ada pada kondisi jahiliyah. Bukan seperti yang ada
pada pertanyaan anda. Bahwa suami anda bukan anak suami ibunya. Lelaki yang disebutkan itu
orang asing bagi
anda. Bukan termasuk mahram anda, maka anda tidak dibolehkan melepas niqab (penutup wajah)
di depannya. Hal itu telah dijelaskan pada ayat lain yang menjelaskan mahram wanita yang
dibolehkan melepas khimar (penutup) wajahnya. Atau sedikit memperlihatkan perhiasan darinya.
Allah Ta’ala berﬁrman:
ﻮ ﺑِﻬِﻦﻴ ﺟَﻠ ﻋﻦﺮِﻫ ﺑِﺨُﻤﻦﺮِﺑﻀﻟْﻴﺎ وﻨْﻬ ﻣﺮﺎ ﻇَﻬﻻ ﻣ اﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﺪِﻳﻦﺒﻻ ﻳ وﻦﻬوﺟ ﻓُﺮﻔَﻈْﻦﺤﻳ وﻦﺎرِﻫﺼﺑ اﻦ ﻣﻦﻀﻐْﻀﻨَﺎتِ ﻳﻣﻮﻠْﻤّﻗُﻞ ﻟو
ﻬِﻦاﺗﺧَﻮ اﻨ ﺑو اﻬِﻦاﻧﺧْﻮ اﻨ ﺑو اﻬِﻦاﻧﺧْﻮ او اﻬِﻦﻮﻟَﺘﻌﻨَﺎء ﺑﺑ او اﻬِﻦﻨَﺎﺋﺑ او اﻬِﻦﻮﻟَﺘﻌﺎء ﺑ آﺑو اﻬِﻦﺎﺋ آﺑو اﻬِﻦﻮﻟَﺘﻌﺒﻻ ﻟ اﻦ زِﻳﻨَﺘَﻬﺪِﻳﻦﺒﻻ ﻳو
ﻻﺎء وﺴّاتِ اﻟﻨرﻮ ﻋَﻠوا ﻋﺮﻈْﻬ ﻳ ﻟَﻢ اﻟﱠﺬِﻳﻦﻔْﻞّوِ اﻟﻄﺎلِ اِﺟ اﻟﺮﻦ ﻣﺔﺑر اﻻﻟوﺮِ ا ﻏَﻴﻴﻦوِ اﻟﺘﱠﺎﺑِﻌ اﻦﺎﻧُﻬﻤﻳ اﺖَﻠﺎ ﻣ ﻣو اﻬِﻦﺎﺋﺴ ﻧوا
31 :ﻮنَ )ﺳﻮرة اﻟﻨــﻮرﺤ ﺗُﻔْﻠﻢﻠﱠﻨُﻮنَ ﻟَﻌﻣﻮﺎ اﻟْﻤﻬﻳﺎ اﻴﻌﻤ ﺟﻪ اﻟَﻟﻮا اﺗُﻮ ﺑ وﻬِﻦﻦ زِﻳﻨَﺘ ﻣﻴﻦﺨْﻔﺎ ﻳ ﻣﻠَﻢﻌﻴ ﻟﻬِﻦﻠﺟر ﺑِﺎﻦﺮِﺑﻀ)ﻳ

“Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan
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pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali
yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,
dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka,
atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau
saudara-saudara
laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara
perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak-budak yang mereka miliki, atau
pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang
belum mengerti
tentang aurat wanita. Dan janganlah mereka memukulkan kakinyua agar diketahui perhiasan yang
mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang
beriman supaya kamu beruntung.” (QS. An-Nur: 31)
Para ulama’ Al-Lajnah Ad-Daimah ditanya: “Apakah diperbolehkan memperlihatkan wajah kepada
orang laki yang telah menikahi ibu suaminya."
Maka dijawab: “Seorang wanita tidak dibolehkan menampakkan wajahnya kepada suami ibu
suaminya (mertua ipar) atau saudara laki-lakinya dari ibunya. Karena mencakup keumuman orang
yang harus menutup hijab darinya.” (Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah, 17/445)
Wallahu’alam

Sebagai tambahan silakan melihat jawaban soal no. 5538, 120041.
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