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Hukum Hijab Bagi Wanita-Wanita Lanjut Usia 

 

Samahah Syaikh Abdul Aziz bin Baz ditanya:   

Bolehkah bagi perempuan tua yang usianya sekitar 70  atau 90 

tahun membuka wajahnya di hadapan kerabatnya yang bukan 

mahram? 

Jawaban: Firman Allah swt: 

ٰ لۡ ٱوَ  ﴿ :تعا�قال ا�  ٓ  ِمنَ  ِعدُ َقَ� ٰ  ءِ ٱلّنَِسا َّ  َس فَلَيۡ  انَِ�احٗ  ُجونَ يَرۡ  َ�  ِ� ٱ
ن ُجَناحٌ  ِِنّ َعلَيۡ 

َ
نّ  نَ يََضعۡ  أ ُِ ََ َِ�ٰ  َ�ۡ�َ  َِِيا ن بِزِ�َنةٖ�  ِۢ ُمَتَ�ّ

َ
 َخۡ�ٞ  نَ فِفۡ َتعۡ �َسۡ  َوأ

ّنۗ  ُِ ّ  )٦٠ :سورة ا�ور( ﴾ ٦ َعلِيمٞ  َسِميعٌ  ّ�ُ ٱوَ  ّ
" Dan perempuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid 

dan mengandung) yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalah atas 

mereka dosa menanggalkan pakaian mereka dengan tidak 

(bermaksud) menampakkan perhiasan, dan berlaku sopan 

adalah lebih baik bagi mereka.Dan Allah Maha Mendengar lagi 

Maha Mengetahui ". (QS. an-Nuur: 60) 

Perempuan-perempuan tua adalah mereka yang tidak 

ada keinginan lagi untuk menikah dan tidak menampakkan 

perhiasan, maka tidak mengapa mereka membuka wajahnya 

kepada bukan mahramnya, akan tetapi berhijab lebih utama 
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dan lebih hati hati berdasarkan firman-Nya: (dan berlaku sopan 

adalah lebih baik bagi mereka  ) dan karena sebagian laki-laki bisa 

tergoda karena melihat kecantikannya, sekalipun ia adalah 

perempuan tua yang tidak menampakkan perhiasan. Adapun 

disertai menampakkan perhiasan maka tidak boleh baginya 

menanggalkan hijab, dan termasuk menampakkan perhiasan 

adalah memperindah wajah dengan celak mata dan 

semisalnya.1 

 

 
 

                                                           
1 Kitab Fatawa Dakwah 2/222 


