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Persembahan 
Terjemahan ini sebagai hadiah untuk kelahiran bidadari 

kami: 

Aisyah Umainah Al-Hauro 

Semoga menjadi anak shalihah, hafizhah dan berbakti 
pada kedua orangtuanya 

CS-Cito Malam jumat 21 Dzulhijjah 1440 H - 22 Agustus 
2019 M Jam 22.20 

dan zaujati ghaliyah 

Istianah Royani 

I love you the way you are  
No matter what did or will happen  

You are My Darling and will be, insya Allah 
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Mengenang 

Umu Hafiz dan Ananda Hafiz 
Wafat 28 September 2018 dalam Likuifaksi Petobo 

Semoga Allah merahmati, mengampuni dosa-dosanya dan 
memberikan ganjaran tanpa batas pada keluarga yang 

ditinggalkan 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Ucapan Terima Kasih 

Jazakumullah khoiron kepada anshar kami pasca gempa 
tsunami Pasigala 

Bapak dan Ibu 
Keluarga Bpk. Soiman Poso 

Keluarga Besar Bpk. Abduh RS Undata Palu dan Ibu Fatnayanis 
RSUD Poso 

Keluarga Abu Dawud Solo 
Keluarga H. Adnan Arsal dan Ust. Hasanuddin Poso 

Keluarga Besar Ust. Abu Bakar Ba’asyir 
Keluarga Ukhti Rahmawati Toli-toli 

Keluarga Abu Faiz Gorontalo 
Keluarga Abu Ruqayah Palu 

Keluarga Besar Masjid Al-Ishlah Palu & Relawan 
Keluarga Besar Yayasan Amanatul Umah Poso 
Keluarga Besar SDIT Wahdah Islamiyah Poso 

Keluarga Besar Yayasan An-Nubala Karanganyar 
Keluarga Besar Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi 

Karanganyar 
Keluarga Besar Pondok Pesantren Fityanul Quran Karanganyar 
Dan banyak lagi yang tidak bisa kami sebut satu persatu atau 

tidak kami kenal 

Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kalian, merahmati 
kalian, menjaga kalian dan melipatgandakan pahala amal 

shalih kalian. 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Pengantar Penerjemah 
Kitab Umu Sulaim radhiyallahu anha Durusun wa Ibar 
karya Al-Alamah Abdullah Sa’ad hafizhahullah 
merupakan kitab sirah sahabat yang mengupas 
kehidupan Umu Sulaim, rumah tangganya serta 
pendidikan anak-anaknya. Keistimewaan kitab ini, ditulis 
oleh seorang pakar hadits yang sangat menjaga 
keikhlasannya dengan menghindari popularitas dan 
media, demikian kita mengira dan hisabnya kepada Allah. 
In i lah t i t ik terpent ing mengapa kami memil ih 
menerjemahkan kitab ini. 

S e b a b, ke b e r k a h a n i l m u s e s e o ra n g d a r i 
keikhlasannya. Semakin ikhlas maka semakin banyak 
berkah dan faidah-faidah yang bisa kita gali. Sehingga 
kita bisa menyelami makna-makna di dalam sirah 
keluarga Umu Sulaim radhiyallahu anha.  

Kita tidak mungkin dapat mencapai derajat seperti 
Umu Sulaim dengan amalan jawarih (anggota badan), 
namun ada jalan pintas untuk menggapainya yaitu dengan 
cinta (amalan hati). Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 

 #".- ا+*(ء &' &% #"!
“Seseorang dibangkitkan dengan yang dia cintai.” 
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Banyak buku-buku kontemporer bertema mahligai 
rumah tangga, cinta suami istri serta pendidikan anak. 
Tetapi kadang buku-buku itu kehilangan ruh dan hanya 
menjadi buku-buku seni dengan tarian-tarian bahasa yang 
memukau. Buku-buku yang kadang menjadi bagian dari 
marketing penerbit. Bahkan adakalanya jatuh kedalam 
paradigma pendidikan ala barat yang dipoles seolah-olah 
sesuai dengan Islam. 

Tapi tidak dengan buku ini. Kapasitasnya sebagai 
ulama hadits dan akhlak kehidupannya mewarnai 
tulisannya. Sebuah tulisan dengan pembahasan 
sederhana, tidak ramai dengan untaian tarian kata. 

Tulisan ini banjir dengan ruh yang bercahaya. 
Membaca buku ini membuat hati kita bersinar. Buku ini 
adalah bekal memperbaiki diri menjadi suami/istri 
generasi sahabat dan membina keluarga generasi 
sahabat. 

Buku ini merupakan program penerjemahan yang 
diterbitkan secara berseri di Grup Qolbunsalim dan Grup 
Mutiara Muslimah Qoshirothuth Thorf. Setelah itu 
diterbitkan dalam bentuk ebook dan dibebas unduhkan 
agar bermanfaat bagi kaum muslimin. 

Ebook yang ada dihadapan antum ini adalah jilid 
pertama dan dua jilid yang direncanakan terbit, sebagai 
kado kelahiran untuk putri saya Aisyah dan istri saya 
Istianah Royani. 
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Semoga Allah menilai amal ini sebagai amal ikhlas 
untuk akhirat semata. 

Selamat membaca. 

Kaki Gunung Lawu 
27 Dzulhijjah 1440 - 28 Agustus 2019 

Penerjemah 
Zen Ibrahim 
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Mukadimah 
Sesungguhnya segala puji milik Allah, kami memuji-Nya, 
memohon pertolongan-Nya, meminta ampun pada-Nya 
dan berlindung kepada Allah dari keburukan diri kita serta 
keburukan amalan-amalan kita. Siapa yang Allah beri 
petunjuk tidak akan ada yang mampu menyesatkannya 
dan siapa yang Allah sesatkan tidak ada yang bisa 
memberi petunjuk padanya. 

Aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak diibadahi 
kecuali Allah yang Esa tidak ada serikat dan aku bersaksi 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan Rasulnya 
shalallahu 'alaihi wasallam. 

Amma ba'du… Dihadapan anda biografi Umu Sulaim 
radhiyallahu ta’ala anha dan keluarganya dengan 
beberapa faidah yang bisa disimpulkan dari perjalanan 
hidupnya. Saya juga mengaitkannya dengan peristiwa 
kekinian. Sebagian tulisan biografi ini telah saya bacakan 
pada Al-Ibnu Haitsam bin Muhammad Khumais, dan juga 
saya bacakan pada beliau ketika bertemu di halaqah-
halaqah di Masjid Ali bin Al-Madini bulan ramadhan 1430 
H. Al-Ibnu Haitsam kemudian menelitinya, menguatkannya 
dan memberikan takhrij maka saya ucapkan jazahullah 
khairan wa barakallahu fih. 

Dan milik Allah segala taufiq. 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Umu Sulaim radhiyallahu 
anha, Anshar Nabi di Awal 

Risalah 
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Saat Mentari Bersinar 
Ketika cahaya Islam mulai menyinari dunia, kaum 
musyrikin segera berusaha memadamkannya dengan 
sia-sia. Allah berfirman; 

ّ< =ُ;رَهُ وَ+َ;ْ :9َِهَ ا+45َ6ِْ(ُونَ  @ِAُB ْن Cأ E >ّF Gإ ُI >ّ JKا LَM NOَPَو QِْRِS4ْ;َا COِT ِI >ّ JKا =ُ;رَ ا;ُUِVWُْB ْن Cُونَ أXYِ Zُ[
“Mereka berkehendak memadamkan cahaya (agama) 

Allah dengan mulut (ucapan-ucapan) mereka, dan Allah 
tidak menghendaki selain menyempurnakan cahaya-Nya, 
walaupun orang-orang yang kafir tidak menyukai.”  1

Musyrikin Mekah kemudian mendeklarasikan 
permusuhan pada dien Islam dan pemeluknya. Mereka 
menyiksa dengan siksaan yang sadis kepada siapapun 
yang beriman pada Nabi Muhammad shalallahu 'alaihi 
wasallam Sampai kemudian Allah mengizinkan kaum 
muslimin hijrah ke negeri Habasyah yang dipimpin oleh 
raja kafir tetapi tidak menzhalimi siapapun. 

Qurays berupaya menghalangi umat Islam yang 
lemah yang keluar dari Mekah. Bahkan mereka 
mengutus duta ke Habasyah melakukan negoisasi dengan 
raja. Saat duta Qurays merasa gagal dan tidak ada jalan 
la in kecual i kembal i ke Mekah, maka mereka 
menginformasikan bahwa DPO mereka ini telah 
melakukan penyiksaan yang keji pada kuam Qurays. 

 At-Taubah: 321

�2



Namun rahmat Allah dekat pada orang-orang yang 
berbuat ihsan. Delegasi Ja’far membantahnya tuduhan 
dusta Qurays dengan fakta mengutip firman Allah hingga 
air mata Najasyi mengalir. Bergetar tubuhnya sembari 
menitahkan: 

`ُْ_ ^ُّ[ِمَ  >ّ abَ %َْ& >ّ cُd ، َِم]ُّ^ _ُْ` >ّ abَ %َْ& َن;ُfِ&gFْمُ : ا;ُh ijّ+وَا ، kِlْر COِT ٌم;ُhbُ ْ@ُAْ= Cnَ4 ا;ُaَSاْذ
“Pergilah kalian dengan bebas, kalian aman di negeri 

kami. Siapa menyakiti kalian akan kami pidana, siapa 
menyakiti kalian kami pidana, siapa menyakiti kalian kami 

pidana”  2

Hari berganti hari, kaum musyrikin tidak berhenti 
untuk terus menyakiti setiap orang yang lari dari kesesatan 
menuju petunjuk. Mereka senatiasa marah dengan 
siapapun yang bergabung menjadi muslim setelah 
dien menyebar ke setiap lembah dan bukit 

Setiap hari jumlah pemeluk Islam bertambah yang 
disikapi dengan penentangan, pembatasan, ancaman, 
penindasan dan intimidasi. Hamba sahaya dan orang 
merdeka tidak selamat dari siksaan mereka hingga bumi 
Mekah basah dengan darah-darah suci. 

Pada saat genting itu, Allah mengizinkan kaum 
muslimin hijrah dan eksodus menuju Madinah agar 
mereka bisa hidup tenang dan membangun basis. Maka 

 Musnad Ahmad 22498.2
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keluarlah muslimin muhajirin dalam naungan rahmat Allah 
dengan anugerah kegembiraan karena selamat dari 
musuh mereka sedang musuh mereka berduka. Betapa 
banyak yang ingin menjadi umat Islam. 

Bergeraklah kafilah muhajirin menuju negeri yang 
penuh kelapangan. Cita-cita mereka seakan-akan 
memenuhi awan. Mereka tidak menyerah dengan ujian-
ujian yang mereka alami atau kesusahan dan 
kesengsaraan. Sedang di sudut-sudut Madinah para 
anshar menunggu dengan penuh ketakwaan. 

Mereka adalah penduduk yang memil ik i 
kemuliaan, itsar dan kedermawanan. Terus menerus 
menunggu kedatangan saudara-saudara mereka 
muhajirin… Inilah mereka hati penuh dengan 
kerinduan, tangan mereka menengadah ke langit 
memuji Allah atas pilihan-Nya sebagai penolong Nabi-
Nya. Allah telah memilih mereka sebagai penolong 
Nabi-Nya bukan kaum yang lain. Betapa senangnya 
mereka atas kemenangan tersebut. 

Akhirnya sampailah Nabi shalallahu 'alaihi wasallam di 
Madinah, Al-Qashwa membawa beliau sedang kaum 
muslimin mengerubungi. Setiap orang memegang tali 
kendali kendaraanya berharap beliau mau singgah ke 
rumahnya, tetapi Nabi bersabda; 

&ُ;ْرَة NOَ& rَs >tّ Guَ4 rَSْ;vُُZْwُا 
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“Lepas saja tali kendalinya, dia akan berhenti atas 
perintah-Nya”  3

Kaum anshar menyambut tamu terhormat mereka 
dengan pemuliaan yang agung, bahkan mereka 
menghidangkan semua yang mereka miliki. Mereka 
menawarkan hartanya untuk dibagi, tanahnya diparuh, dan 
mereka menawarkan seluruh yang mereka miliki. Betapa 
menakjubkan perbuatan mereka! 

Namun, berdiri seorang wanita, ia Umu Sulaim 
tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan pada 
Rasulu l lah shala l lahu a la ih i wasal lam. Lalu ia 
persembahkan harta paling berharga miliknya, sang 
mutiara hati, Anas bin Malik radhiyallahu anhu.  
Menemui Nabi shalallahu 'alaihi wasallam berkata: 

 xَُ&ِyْz#َ ِ{ِ| xَُ}ْ~َ� Cا�ْ�ِ� أ �ٌْ~َ� iَا أ�َS , ِIَّJKَل ا;bَُر rَP
“Wahai Rasulullah, bersamaku Anas kecil anak saya. 

Aku serahkan ia sebagai pelayanmu.”  4

 Dikeluarkan oleh Said bin Manshur 2978, Thabrani dalam Al-Ausath 3544, 3

lihat Dalailun Nubuwah karya Al-Baihaqi 2/49.

 Shahih Muslim Kitab Keutamaan Sahabat radhiyallahu anhum 2481.4
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Nabi shalallahu alaihi wasallam 
Mendengar Suaranya di Jannah 
Ia wanita yang sangat mulia nan suci. Ummu Sulaim 
radhiyallahu anha, wanita yang Nabi shalallahu 'alaihi 
wasallam mendengar suaranya di jannah. Dalam Shahih 
Muslim dari hadits Hamad bin Salmah dari Tsabit dari Anas 
dari Nabi shalallahu alaihi wasallam bersabda: 

�ِهِ ا+ْ�ُ*r�َْhَءُ �ِ�ُْ� &rَ�ْ�ِنَ َS : ا;ُ+rَ� َا ؟�َS %َْ& : �ُْ�ُ�َ4 ، ً�َV�ْ�َ �ُْ�ِ*َjَ4 َ�َّfَ دَ�َ�ُْ� اْ��
 �ٍِ�rَ& �ِْ�  َِ¡ Cمُّ أ iأ

“Aku memasuki jannah lalu aku mendengar Khasyafah. 
Aku bertanya: ‘Siapa ini?’. Mereka menjawab: ‘Ini Al-
Ghumaisha binti Milhan, Ummu Anas bin Malik’”  5

Arti Khasyafah yaitu suara lembut dan gerakan. Saat 
Nabi mendengar suatu suara di jannah beliau bertanya 
pada penjaga jannah yang menginformasikan bahwa 
suara tersebut adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. 

Hadits lainnya dalam Shahihain dari hadits Ibnu Al-
Munkadir dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta’ala 
anhuma berkata, bersabda Nabi shalallahu 'alaihi 
wasallam: 

 Shahih Muslim Kitab Keutamaan Sahabat radhiyallahu ta’ala anhum 2670, 5

Ahmad dalam Al-Musnad 11544 - 11623 - 11847) dan dalam riwayat dari 
Ahmad “Aku mendengar suara gerakan di depanku…”
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 ْ%َ& : �ُْ�ُ�َ4 ، ً�َVَ��َ �ُْ�ِ¢َ£َو َ�َ�ْ�¤َ ¥ِM Cةِ أ Cءِ اْ¦[َأr�َْhَ&ُّ§¨rِT rَ© Cذَا أ Guَ4 َ�َّfَ ْ¬ُ»ªِ دَ�َ�ُْ� اْ�� Cرَأ
�َا |ِ¯َ®ٌل َS : َلrَ�َ4 ، َا ؟�َS

“Diperlihatkan padaku saat aku memasuki jannah, aku 
mendapati di dalamnya ada Rumaisha istri Abu Thalhah 
dan aku mendengar suatu suara. Aku bertanya, ‘Siapa ini?’. 
Jibril menjawab: ‘Ini Bilal’”.  6

Dalam dua hadits di atas, kabar gembira akan 
informasi masa depan Ummu Sulaim radhiyallahu ta’ala 
anha dan pula bagi Bilal seperti disebutkan pada hadits 
kedua, bahwa keduanya termasuk ahlul jannah. Posisi yang 
dikejar oleh setiap muslim dan tujuan final setiap mukmin 
mendapatkan ridha Allah ta’ala dan memasukkannya 
dalam jannah. 

Inilah Ummu Sulaim radhiyallahu anha telah 
mendapat informasi masa depan sebagai penduduk 
jannah padahal ia masih hidup di dunia. Selain beliau, 
ada beberapa sahabat lain yang telah mendapat kabar 
sebagai penghuni jannah - kita memohon pada Allah 
mendapat keutamannya -. Kabar itu menunjukkan 

 Shahih Al-Bukhari Kitab Sahabat Nabi shalallahu alaihi wasallam Bab 6

Manaqib Umar bin Khaththab Abi Hafsin Al-Qursyi Al-Adwiy radhiyallahu 
anhu 3679 dengan lafazh miliknya. Akhir haditsnya berbunyi, ”Dan aku 
melihat istana dengan taman yang mengalir sungai, lantas aku bertanya: 
Milik siapa ini? Mereka menjawab: ‘Milik Umar’. Segera aku ingin 
memasukinya untuk melihat-lihat sekelilingnya namun aku ingat 
kecemburuanmu. Umar kemudian berkata: ‘Demi Ayah dan ibuku wahai 
Rasulullah, mana mungkin aku cemburu padamu?’”
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tingginya kedudukan dan keutamaan mereka dengan para 
tokoh-tokoh - yang sudah maklum - sepuluh orang yang 
dijamin sebagai penduduk jannah. Di antara sepuluh 
tersebut yang paling utama adalah Khilafah yang empat 
radhiyallahu ta’ala anhum 

Siapa Ummu Sulaim? 
Aku katakan padamu dengan penuh cinta: Sesungguhnya 
ada perselisihan tentang nama Ummu Sulaim radhiyallahu 
ta’ala anha. Kemungkinan penyebabnya setelah 
terkenalnya kunyah Ummu Sulaim, sehingga nama aslinya 
terjadi perselisihan.  

Seperti disebutkan pada hadits milik Abu Hurairah 
radhiyaallahu anha: Dikatakan nama aslinya yaitu: Sahlah. 
Dikatakan pula namanya Rumailah. Dikatakan juga 
namanya Rumaitsah. Dikatakan juga namanya Mulaikah.  7

Dikatakan juga namanya Unaifah.  8

Selain nama asli, laqabnya juga diperselisihkan. Ada 
yang mengatakan laqabnya Al-Ghumaisha - dengan huruf 
al-ghin - seperti disebutkan pada hadits Anas. Ada pula 
yang mengatakan laqabnya Ar-Rumaysho - dengan huruf 
ar-ra - seperti pada hadits Jabir. Keduanya terdapat dalam 
Shahihain sebagaimana yang telah dijelaskan. 

 Al-Ishabah Fi Tamyiziz Ash-Shahabah 4/461.7

 Sairu Alam An-Nubala 2/304.8
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Jadi nama lengkapnya ialah; Umu Sulaim adalah 
binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram bin Jundab 
bin Amir bin Ghanam dari Bani Adi bin An-Najar Al-
Anshary Al-Khazrajiyah.  Beliau dari golongan anshar 9

suku Khazraj. 

Menyandang gelar Al-Anshary yang didahulukan dari 
nama suku seperti Al-Aus dan Khazraj, padahal 
sebelumnya beliau tidak menyandang gelar ini karena 
laqab Al-Anshary merupakan laqab islami. Laqab yang 
Allah sandangkan padanya karena pertolongannya pada 
Allah dan rasul-Nya yang terus dipertahankan hingga 
sekarang. Beruntunglah mereka yang menyandang gelar 
laqab ini. 

Keislamannya radhiyallahu anha 
Ummu Sulaim memiliki kisah yang menakjubkan. 
Beliau termasuk sahabat Madinah yang paling awal-
awal masuk Islam saat diangkatnya Rasul di Mekkah. 
Tampak dari kisah-kisah beliau termasuk sahabat yang 
pertama-tama masuk Islam namun tidak disebutkan 
namanya bagi yang memandang tidak membahas kapan 
dia masuk Islam.  

Namun dari yang tampak dari kisah keislamannya, 
beliau termasuk sahabat awal yang masuk Islam dari 
kaumnya. Karena itu saat dia masuk Islam, suaminya Malik 

 Sairu Alam An-Nubala 2/304.9
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bin An-Nadhir bertanya: “Apakah kamu condong pada 
agama (Muhammad) ? Ummu Sulaim menjawab: “Aku tidak 
condong tapi aku beriman”. 

Lihatlah jawaban Ummu Sulaim radhiyallahu ta’ala 
anha. 

Katakanlah: La ilaha illallah 
Pada hadits Hamam dari Ishaq bin Abdillah bin Abi 
Thalhah dari neneknya Umu Sulaim radhiyallahu ta’ala 
anha, beliau mentalqinkan  syahadatain pada anaknya 10

Anas: 

rَ� ، ِIَل : rَ� ، °ََ�َVَ4َل : hَ4َ�ُ;لُ  >ّ JKُل ا;bًَُا رy >ّ ّن< ±َ²ُ³ Cأ ُyَ´ْµ Cأ : °ُْ� ، ُI >ّ JKا EF Gإ َ¶َ· Gإ EF : °ُْ� 
yjِْ4ُهُ   iأ EF ¥ِّ¸ G¹َّ< ا�ْ�ِ� ، 4َ{َ�ُ;ُل : إºَ» ِيyjِVُْ½ EF : ُه;ُ| Cأ rَ¾َ¿

“Perintahnya pada Anas, “Ucapkan la ilaha illallah. 
Ucapkan asyhadu anna muhammadan rasulullah". Maka 
Anas mengucapkannya. Lalu ayahnya Malik bin An-Nadhir 
mengatakan: Jangan kamu rusak anakku. Beliau 
menimpali: Aku tidak merusaknya.”  11

 Lihat perhatian beliau pada anak-anak saat kecil. Asal talqin dilakukan saat 10

kanak-kanak meskipun hadits menyebutkan: “Talqin orang mati kalian 
dengan la ilaahaillallah.”

 Sairu Alam An-Nubala 2/305) Sanad hadits jayyid.11
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Ummu Sulaim radhiyallahu anha ingin kebaikan 
pada anaknya, maka ia talqinkan syahadatain 
semenjak anaknya kanak-kanak. 
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Pelajaran dari Kisah 
Keislaman Umu Sulaim 

radhiyallahu anha 
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Pertama 

Menunjukkan kuatnya keimanan wanita ini dengan 
indikasi bersegeranya ia mendakwahi anaknya kepada 
Islam tidak peduli dengan pengingkaran suaminya. 

Kedua 

Setiap orang baik laki-laki maupun wanita hendaknya 
menjadi dai yang menyeru Islam seperti firman Allah 
dalam surat Al-Ashr: 

rَِت وَ½َ;َاÀَ;ْا  Â�ِr EَّF ا·ÇِÈََّ� آ&fَُ;ا وÃُÄِ±َÅَا ا+َ�ّ G(2) إ ٍ-ْË�ُ ÌِÍَ+ َنrَÎÏ GÐFْنَّ ا G(1) إ ِ-ْÒَ�ْ+وَا
  (3) ِÔْÕ ّ�َ+rِT ْا;Àَوَ½َ;َا ّÖَِÂ�ْrِT

“Demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar 
dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan 
mengerjakan amal saleh dan nasehat menasehati supaya 
mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya 
menetapi kesabaran.”  12

Dalam surat ini Allah subhanahu wa ta’ala memberikan 
empat syarat kesuksesan manusia yaitu iman, beramal 
shalih, berwasiat pada al-haq maksudnya dakwah dan 
berwasiat pada kesabaran. 

Ketiga 

Kisah ini mengajarkan pentingnya perhatian pada 
keturunan. Setiap orang wajib mengajarkan anak-anaknya 

 Al-Ashr: 1-3.12
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kebaikan dan kebaikan terpenting adalah mengajarkan 
ad-dien. Allah berfirman: 

 ٌ×َØ GÚٕ®َ¯َ& rَsÛَْ�َ» ُرَةrَÜِÝÞُْس وَاr >ّ f+ا rَSُرًا وَ�ُ;دrَ© _ُْ`hِ�ْS Cوَأ _ُْ`َjُVْ= Cا �ُ;ا أ;ُfَ&آ �َÇِÈ>ّ rَs ا· iàّ Cأ rَP
ÃُÄَ�VَْBنَ &áُB rَْ¦َ[ُونَ  ¦َ[QُْSَ وَ Cأ rَ& َI >ّ JKنَ ا;�ُْ�َB EَF ٌَادyâِ ٌظ®َ¯ِä

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 
manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang 
kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa 
yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu 
mengerjakan apa yang diperintahkan.”  13

Dalam Shahihain dari hadits Nafi’ dari Abdullah bin 
Umar sesungguhnya Nabi shalallahu alaihi wasallam 
bersabda: 

 ُ°ُåَّ§¨وَا ، ِ{ِ}َّhِæَر %َْæ ٌل;ُUjَْ&َمُ رَاٍع وrَ& GÐFا ، ِ{ِ}َّhِæَر %َْæ ٌل;ُUjَْ& _ُْ`ُّèéُêَرَاٍع ، و _ُْ`ُّèéُê
 ْ%َæ ٌëَ·;ُUjَْ&َو rَRìِزَْو �ِْ~َ� ¥ِî ٌ�َhِæةُ رَا Cوَا+*َ(ْأ ، ِ{ِ}َّhِæَر %َْæ ٌل;ُUjَْ& َ;ُSَو ِ¶ِïْS Cأ ¥ِî رَاٍع
 ْyَ� ْن Cأ �ُْðjِñَََل : - وrَ� ِ{ِ}َّhِæَر %َْæ ٌل;ُUjَْ&َِهِ وyِّhbَ ِلrَ& ¥ِî دِمُ رَاٍعrَ òوَا� ، rَ sِóَّhِæَر
 ْ%َæ ٌل;ُUjَْ&َرَاٍع و _ُْ`ُّèéُêَو ، ِ{ِ}َّhِæَر %َْæ ٌل;ُUjَْ&َو ِ{ôِ õ Cِل أrَ& ¥ِî رَاٍع °ُُåَّ§¨َل - وَاrَ�

  ِ{ِ}َّhِæَر
“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian 

bertanggungjawab atas apa yang dia pimpin. Penguasa 

 At-Tahrim: 6.13
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adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas 
rakyatnya. Suami adalah pemimpin di lingkup 
keluarganya dan bertanggung jawab atas anggota 
keluarga yang ia pimpin. Istri adalah pemimpin di rumah 
suaminya dan bertanggungjawab atas anak-anaknya. 
Pelayan adalah pemimpin yang menjaga harta tuannya dan 
bertanggungjawab atas yang dia pimpin”. Dia berkata: Aku 
menyangka beliau juga bersabda: Dan laki-laki memimpin 
menjaga harta ayahnya dan bertanggungjawab atas apa 
yang dia pimpin dan masing-masing dari kalian 
bertanggung jawab atas apa yang dia pimpin.”  14

Beliau shalallahu 'alaihi wasallam menyebut suami 
pemimpin rumahnya dan istri pemimpin di rumah 
suaminya kemudian Rasul shalallahu 'alaihi wasallam juga 
menyebut:  

“Dan masing-masing dari kalian bertanggung 
jawab atas apa yang dia pimpin.” 

Dalam As-Sunan dari hadits Amru bin Syuaib dari 
ayahnya dari kakeknya: 

rَöْõءُ æَ.ْ-ٍ و4ََ(ِّ�ُ;ا  Cأ QُْSَو rَsÛَْ�َ» QُْS;ُ| ِ-ْlوَا َ÷øِfbِ 'ِْabَ ُءrَöْõ Cأ QُْSَةِ و®¯ >�ّ+rِT ùُْúَدEFْو Cُوا أ]ُ¦
 'ِûìِrüََ*ْ+ا ¥ِî Qُْsَýْ~َ�

 Diriwayatkan oleh Al-Bukhari di Ash-Shahih Kitab An-Nikah Bab Qu 14

anfusakum wa ahlikum nara 5188 dan Muslim di Ash-Shahih kitab Imarah no 
1829.
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 “Perintahkan anak-anak kalian untuk shalat saat 
berumur tujuh tahun dan pukul mereka saat berumur 
sepuluh tahun serta pisahkan tempat tidur mereka”.  15

Perintah ini ditujukan pada ayah tapi bila ayah 
tidak mampu melaksanakannya atau wafat maka 
perintah ditujukan pada ibu. 

Sekarang ini kebanyakan orang-orang justru lebih 
mementingkan bagaimana bisa mencari materi dan 
mengajarkan ilmu-ilmu keduniawian saja. Bahkan anda 
mendapatkan sebagian mereka lebih memfokuskan 
anak-anaknya bahasa asing sedari kecil dari pada 
pengajaran agama dan bahasa arab. Prinsip ini tertolak 
secara syari dan tidak diterima akal. 

Dalam Shahihain dari hadits Asy-Sya’bi dari Abu 
Bardah dari ayahnya Abu Musa Al-Asy’ary radhiyallahu 
anhu sesungguhnya Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
bersabda:  

 ِ÷ْøَ½ >]َّ¦ QُْSَþÿْ Cْنَ أ;َ½ْáُB ٌ�َ!®َ¯َ! 
“Tiga orang yang akan mendapat pahala dua kali”  16

Disebutkan didalamnya, 

 Sunan Abu Dawud Kitab Ash-Shalah bab Kapan Anak Kecil diperintahkan 15

Shalat 495.

 Shahih Al-Bukhari Kitab Al-Jihad was Sair Bab Keutamaan Bagi Siapa yang 16

Masuk Islam dari Dua Ahlul Kitab 3011 dan Shahih Muslim Kitabul Iman 
154.
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rَRَ�َ}æْ وَ  Cأ >ّ cُd rَsَ"ْ#ِد NOَ$ %ََjñْ Cوَ أ rَsَ%َد Cوَ أ rَRَ*ْhِ�ْ�َ½ %ََjñْ Cوَ أ rَRَ& >ّ 'َ�َ4 ٌ�َ& Cَهُ أyْfِæ َ5َنê °ٌُåَر 
 rَRََا�yÀَ rَRَ�ْ}ِæ °ََ�ìَ

“Seorang laki-laki yang memiliki budak wanita 
kemudian ia mendidiknya dengan sebaik-baik pendidikan 
dan mentarbiyah adabnya dengan sebaik-baik tarbiyah lalu 
ia memerdekakannya dan menjadikan kemerdekaannya itu 
sebagai mahar.” 

Hadits di atas ditujukan pada budak yang ia kuasai, 
lalu bagaimana jika ia melakukannya dengan anaknya 
yang keluar dari tulang sulbinya? 

Istiqamah di atas Dien Penyebab 
Pencapaian Kebaikan di Dunia 
dan Akhirat 
Benar, apa yang dilakukan orang-orang itu demi masa 
depan anak-anak mereka dengan menggantungkan 
anak-anak itu pada dunia dan melalaikannya dari 
akhirat. Mereka menyangka telah melakukan kebajikan 
yang paling utama bagi anak-anaknya padahal sebaliknya, 
mereka tidak tahu jika hal tersebut telah merusak 
tujuan hidup anak-anaknya. 

Faidah apa yang bisa diambil jika anaknya bodoh 
pada agama dan bahasanya padahal telah disepakati 
bahwa seluruh cakupan kebahagiaan dan kabaikan 
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saat anak-anak ter-tarbiyah di atas dien, akhlak dan 
sifat yang thayib maka mereka akan menggapai 
kebahagiaan dunia dan akhirat. 

Anda akan menemukan lebih banyak lagi 
penjelasan hasil yang diperoleh Anas radhiyallahu 
anhu. Allah telah mengumpulkan baginya kebaikan dunia 
dan akhirat. Kebaikan dunianya yaitu dia salah satu 
manusia dengan umur terpanjang memiliki banyak anak 
dan harta. Sedang kebiakan akhirat yaitu dia menemani 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam sekaligus berguru 
dengan beliau. 

Istiqamah Penyebab Keislaman 
Ibunya 
Terkadang keistiqamahan anak menjadi sebab 
pencapaian kebaikan dan kebahagiaan bagi orang 
tuanya di dunia dan di akherat. Betapa banyak orang tua 
yang memperoleh hidayah dari anaknya seperti yang 
terjadi pada ibunda Abu Hurairah radhiyahallahu ta’ala 
anha yang masuk Islam atas sebab anaknya. 

Imam Muslim mengeluarkan di Shahihnya berkata: 

 ¥ِM Cأ %َْæ ، ٍرr >ّ ±َÅ �ُْ� ُ�َ&ِ(ْ)ِ» rَöَ* >yَّ+ ، iّ¥,ِrَ -َ *B �ُْ� ُ)َ±ُÅ rَöَُ;¡َُ  ا/ْ. >yَّ+ ، ُyِ�r >ّ f+ٌو ا)ْ±َÅ rَöَ* >yَّ+
bْ¯َ®مِ  GÐFْا Lَ0 Gإ ¥ِّ, iأ ;ُæْد Cأ �ُْfvُ : َلrَ� ، ََةZْ[َ )ُS ;ُ| C1َ�ِ� أ >yَّ+ ، %َِ±2ْ >ّ yْaَæ �ِْ� َXYِِ ا¨§ 3َ[ ٍÔ4ِ5vَ
:9َْهُ ،  Cأ rَ& َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKِل ا;bَُر ¥ِî ªِ«ْ}َ�َ¢£ْ Cnَ4 rً&ْ;َB rَsُ9ْ;َæَyَ4 ، ٌ×َ:ِ-ْ.ُ& َ¥;َِو
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 ُ�ْfvُ ¥ِّ¸ Gإ  ِI >ّ JKَل ا;bَُر rَP �ُْ�ُ� ، <ِ=ْ| Cأ rَ© C6َ وَأ >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ  ِI >ّ JKَل ا;bَُر �ُْ~َ� Cnَ4
 َ I >ّ JKْدعُ اrَ4 ، ُ9َْه: Cأ rَ& xَhِ4 ªِ«ْ}َ�َ¢£ْ Cnَ4 َْم;َhْ+ا rَsُ9ْ;َæَyَ4 ، >ّ¹َºَ» LَM NOَ}َ4 ِم®َ¯bْ GÐFْا Lَ0 Gإ ¥ِّ, iأ ;ُæْد Cأ
 ¥ِM Cمّ< أ iأ ِyْSا >QُّR >ّ : ا�<  َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ  ِI >ّ JKُل ا;bََُل رrَ�َ4  َ َ]Zَْة )ُS ¥ِM Cمّ< أ iَِي أyْsَà ْن Cأ
 Lَ0 Gُْت إ-ِÒَ4 �ُْUìِ r >ّ &َ'َ4 ، َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKَةِ @َ?ِّ�ِ ا;æَْXِA ًا-ِ.ْðَ}jُْ& �ُìَْ)َòَB ََةZْ[َ )ُS
 َ َ]Zَْة )ُS rَT Cأ rَP xََ=5َ6َ& : �َْ+rَ�َ4 ، >ّ¥َ,َyَ� Cَ�ْ�َ ¥ِّ, iأ �َْ�ِ*َjَ4 ، ٌفrَEFُ َ;ُS ذَا Guَ4 ، ِبrَaْ+ا
 ، rَSِرrَ±Hِ %َْæ �َْ�ِIَJَو rَRَæدِْر �َْjِðَ+َو  �َْ�َjَ¬ْärَ4 �rََل :  ا+ْ*rَءِ ،   َ �üَKَüْ�َ �ُْ�ِ¢َ£َو
yًا  >ّ ّن< ±َ²ُ³ Cأ ُyَ´ْµ Cوَأ ، ُI >ّ JKا E >ّF Gإ َ¶َ· Gإ EَF ْن Cأ ُyَ´ْµ Cَةَ أZْ[َ )ُS rَT Cأ rَP : �َْ+rَ� >ّ cُd ، َبrَaْ+ا �ِLََ}َVَ4
 <ِ=ْ| Cأ rَ© Cوَأ ُ{ُ}ْ~َ� Cnَ4 ، َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKِل ا;bَُر Lَ0 Gإ �ُْ�ìََ)َ4 َلrَ� ، ُ¶ُ·;bَُُهُ وَرyْaَæ
 ¥ِM Cمّ< أ iَى أyَSَو xََ½َ;æَْد ُI >ّ JKَب اrَNَ}bْا ِyَ� ْ-ِOْP Cأ ِI >ّ JKَل ا;bَُر rَP : �ُْ�ُ� : َلrَ� ، َِح)َVْ+ا %َِ&
نْ  Cأ  َI >ّ JKاْدعُ ا ِI >ّ JKَل ا;bَُر rَP : �ُْ�ُ� َلrَ� ، ًاÔْ4َ� َلrَ�َو ِ {ْhَ�َ» Rَ�ْ1 Cوَأ َI >ّ JKا َyِ*َÂَB ، ََةZْ[َ )ُS
 ُ I >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bََُل رrَ�َ4 : َلrَ� ، rَfْhَ+ Gإ Qُْsَ"ِّaَ"#َُو ، َ÷øِfِ&ْáُ*ْ+دِهِ اrَaِæ Lَ0 Gإ ¥ِّ, iوَأ rَ© Cأ ªِ«َðِّaَ"#ُ
 ، َ÷øِfِ&ْáُ*ْ+دِكَ اrَaِæ Lَ0 Gإ ُ{ >ّ& iَةَ - وَأZْ[َ )ُS rَT Cأ ªِ«ْ�َB - َا�َS ََكyْhَaُæ !ِّْañَ >QُّR >ّ 6َ : ا�< >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ»

 ªِ« >ّ añَ Cأ E >ّF Gَا¸ِ¥ إZَ[ EَFَو ¥ِM 'َُ*ÎَْT %ٌِ&ْáُ& UَِVُ� rَWَX َ÷øِfِ&ْáُ*ْ+ا QِِsÛَْ+ Gإ !ِّْañََو
Menyampaikan pada kami Amru An-Naqid, 

menyampaikan pada kami Umar bin Yunus Al-Yamami, 
menyampaikan pada kami Ikrimah bin Ammar, dari Abi 
Katsir Yazid bin Abdirrahman, menyampaikan padaku Abu 
Hurairah berkata:  
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“Aku mengajak ibuku pada Islam saat itu dia musyrik. 
Suatu hari aku mendakwahinya namun ia mengatakan 
sesuatu tentang Rasulullah shalallahu alaihi wasallam  yang 
aku tidak sukai. Maka aku mendatangi Rasulullah shalallahu 
alaihi wasallam menangis. Aku berkata: Wahai Rasulullah! 
Aku mendakwahi ibuku pada Islam tapi ia membantahku. 
Suatu ketika aku menyerunya dan ia mengatakan sesuatu 
yang tidak aku sukai tentang dirimu. Mohonlah pada Allah 
agar memberi hidayah pada ibunda Abu Hurairah. Maka 
Rasulullah   shalallahu 'alaihi wasallam  berdoa: Allahuma 
berilah hidayah pada ibunda Abu Hurairah. Maka aku 
keluar dengan berseri-seri atas doa Nabi Allah  shalallahu 
'alaihi wasallam. Tatkala aku pulang, pintu rumah tertutup 
dan ibuku mendengar langkah kakiku. Dia berkata: Diam 
ditempatmu wahai Abu Hurairah. Lalu aku mendengar 
suara air. Abu Hurairah berkata: Ibuku mandi, memakai 
pakaian dan mengenakan jilbab lalu ia membuka pintu dan 
berkata: Wahai Abu Hurairah! Aku bersaksi tiada ilah yang 
berhak diibadahi kecuali Allah dan aku bersaksi 
bahwasanya Muhammad hamba-Nya dan rasul-Nya. Abu 
H u r a i r a h b e r k a t a : M a k a a k u k e m b a l i p a d a 
Rasulullah  shalallahu 'alaihi wasallam  sambil menangis 
karena bahagia. Aku berkata: Wahai Rasulullah! 
Bergembiralah, Allah telah mengabulkan doamu dan 
memberi hidayah pada ibunda Abu Hurairah. Beliau 
memuji Allah dan berkata kebaikan. Abu Hurairah berkata: 
Aku mengatakan: Wahai Rasulullah berdoalah pada Allah 
agar kami mencintai hamba-Nya kaum mukminin sehingga 
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mereka mencintai diriku dan ibuku. Abu Hurairah berkata: 
Maka Rasulullah  shalallahu 'alaihi wasallam  bersabda: 
Allahuma cintakan hambaMu ini - yakni Abu Hurairah - dan 
ibundanya pada hamba-Mu mukminin dan jadikanlah 
kaum mukminin mencintai keduanya. Maka tidaklah 
seorang mukmin diciptakan dan mendengarku ia 
mencintai diriku padahal tidak pernah melihatku.”  17

Anak Kecil Penyebab Ayahnya 
Shalat di Masjid 
Kisah ini diceritakan padaku dari seorang ustadz 
singkatnya: Guru madrasah membuat program siswa 
agar shalat subuh di masjid, maka seorang siswa meminta 
ayahnya agar membangunkan untuk shalat subuh. Tetapi 
ayahnya tidak melakukannya karena takut dan ia tidak 
biasa shalat subuh jamaah di masjid. 

Tatkala ayahnya membangunkan untuk sekolah, 
anaknya bertanya mengapa tidak membangunkan untuk 
shalat? Ayahnya beralasan bangun kesiangan. Hari kedua 
anaknya meminta lagi untuk dibangunkan, lagi-lagi tidak 
dibangunkan. 

Kemudian si anak mengerti ibunya juga sengaja tidak 
membangunkan, si anak mengancam tidak akan sekolah 
jika tidak dibangunkan shalat subuh. Akhirnya ayahnya 
membangunkannya dengan mengantarnya ke masjid. 

 Shahih Muslim Kitab Fadhailush Shahabah 2491.17
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Setelah sampai masjid, anaknya turun dan masuk masjid 
sedang ayahnya tetap tinggal di mobil untuk melanjutkan 
tidurnya.  

Hari demi hari berjalan demikian sampai kemudian 
Allah azza wa jalla membuka hidayah ayah ini dan berkata: 
Mengapa tidak shalat berjamaah saja? Kemudian ia turun 
dari mobil, mengambil air wudhu dan shalat berjamaah. 
Anaknya menjadi penyebab kebaikan yang diperoleh oleh 
ayahnya. 

Perhatian Nabi shalallahu alaihi 
wasallam pada Anak-anak 
Perhatian Nabi  shalallahu 'alaihi wasallam pada anak-anak 
yaitu dengan mengajarkan tauhid dan mengagungkan 
Allah jalla wa’ala. Pelajaran dari ini banyak di antaranya 
hadits Ibnu Abbas yang terkenal yang dikeluarkan oleh At-
Tirmidzi dari jalan Qais bin Al-Hajaj dari Hanasy Ash-
Shan’ani dari Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata: 

«َ'ِّ&rَ&ِYَê xٍَُت :  iأ ¥ِّ¸ Gمُ ! إ®َ¯ُä rَP» َلrَ�َ4 ، rً&ْ;َB َ6َّ7bََو ِ{ْhَ�َ» ُIJK8َّ اºÀَ ِّªِ[ >ّ f+ا Cَْ�َ� �ُْfvُ
ذَا  G\َو ، َ IJKا ِل  CObْrَ4  �َْ+ CObَ ذَا  Gإ  ، xََSrَE]ُ  ُ َ[yِْEه  َ IJKا  ِ̂ َVñِْا  ، xَ_َْVْ"#َ  َ IJKا  ِ̂ َVñِْا
 ْùَ` kَْOِPءٍ ؛  Vْöَbَ�ُ;كَ  ْن  Cأ  َ8ºَ»  �َْ�َ*َ}ìِْا;َ+  َ � >ّ& icFْا ّن<  Cأ وَا«6َْ7ْ   .ِIJKrِT %ِْ�èَ }bْrَ4 �َْfَ�َ}bْا
 ْùَ` kَْOِPءٍ ؛  ْوكَ  iّ-ُeَB ْن  Cأ  8َºَ» اìْ{َ*َ�ُ;ْا  ِن  Gإ وَ   ،�ََ� ُ IJKا  ُ {َaَ}vَ  yَْ� kَْOِPءٍ   E >ّF Gإ Vْöَbَ�ُ;ْكَ 

 CُLُ i�ّ+ا �ِ >Vّìََمُ و®َ¯ْ� CcFْر4ُِ�َِ� ا ، xَْhَ�َ» ُIJKا ُ{َaَ}vَ yَْ� ٍءkَْOِP E >ّF Gْوكَ إ iّ-ُeَB
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“Suatu hari aku membonceng Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam, beliau bersabda: Nak, aku ajarkan 
kepadamu beberapa untai kalimat: Jagalah Allah, niscaya 
Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya kau dapati Dia 
di hadapanmu. Jika engkau hendak meminta, mintalah 
kepada Allah, dan jika engkau hendak memohon 
pertolongan, mohonlah kepada Allah. Ketahuilah, 
seandainya seluruh umat bersatu untuk memberimu suatu 
manfaat, maka hal itu tidak akan kamu peroleh selain dari 
apa yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan andaipun 
mereka bersatu untuk melakukan sesuatu yang 
m e m b a h a y a k a n m u , m a k a h a l i t u t i d a k a k a n 
membahayakanmu kecuali apa yang telah Allah tetapkan 
untuk dirimu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran 
telah kering.”  18

Makna yang tekandung dalam hadits ini sangatlah 
agung sampai-sampai Abu Al-Faraj bin Al-Jauzy 
berkomentar: 

Ketika aku memikirkan hadits ini, hampir-hampir aku 
kehilangan akal sehat. Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam mengajarkan untaian ini saat Ibnu Abbas masih 
kanak-kanak yang beberapa makna tidak bisa dipahami 
olehnya. Tetapi saat ia beranjak dewasa ia akan mulai 
paham. Inilah pengajaran untuk bekal masa depan. 

 Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam As-Sunan bab Sifatul Qiyamah war 18

Raqaiq wal Wara an Rasulillah  shalallahu alaihi wasallam 2516.
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Nabi shalallahu alaihi wasallam 
Mengajarkan Doa Qunut pada 
Hasan Padahal Ia Masih Kanak-
kanak 

Mِ¥ اÂ�َْ;ْرَاءِ �rَلَ  Cأ %َْæ XٍْYَ Zُf %َْæ Öََ"gْ Gإ ¥ِM Cأ %َْæ َِص;ñْ CcFْا ;ُ| Cأ rَöَ* >yَّ+ َلrَ� ُ�َaْ~َ}ُ� rَ©َÔَÕْ� Cأ
�ُ;¿ُ¾ُّ%< îِ¥ ا+ْ;î ِZْwِِ¥ ا+fُ�ُْ;تِ  Cٍت أrَ&ِYَê َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bَُر ªِ«َ& >ّ 'َ» %َُjَÂ�َْل اrَ�
 rَ*hِ4 ¥ِ0 رِْكrَTَو �َْh>ّ +َ;َ½ %َْ*hِ4 ªِ«>ّ QُّR< اiَْbَyَS %َْ*hِ4 ¥ِ¸ِyْS وَ«hَ4rَ» %َْ*hِ4 ªِ«ِ4rََْ� وَ½َ;َ+ >ّ ا�<
 َ�ْhَ+وَا %َْ& iِّلjَY EَF ُ{ >ّ = G\َو xَْhَ�َ» kَe�ُْB EَFَو kِe�َْ½ xَ >ّ = Gإ �َْ~üََ� rَ& >ّ-َµ ªِ«ِ�َو �َْhَWæْ Cأ

 �َْhَ+rَ�َ½َو rَö >ّ õَ rَlَmرvََْ� ر
Telah dikeluarkan oleh An-Nasai dari jalan Abu Al-

Ahwash dari Abu Ishaq dari Buraid dari Abu Al-Haura’ 
berkata: Berkata Al-Hasan: Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam mengajarkan padaku untaian doa yang dibaca 
ketika qunut witir:  

“Ya Allah, berilah aku petunjuk seperti orang yang 
Engkau beri hidayah, ampuni aku seperti orang yang 
Engkau ampunkan, jadi waliku seperti orang yang Engkau 
lindungi, berkahi aku seperti orang yang Engkau beri, 
cegah aku mendapatkan keburukan yang Engkau tentukan 
sesungguhnya Engkau memutuskan dan tidak ada yang 
mendikte Engkau. Dan sesungguhnya tidak akan hina 
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orang yang Engkau lindungi. Maha suci Engkau Rabb kami 
dan Maha Tinggi.”  19

Saat itu Hasan masih sangat kecil sebab tatkala 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallaam wafat umurnya 
masih tujuh tahun. Dengan beratnya makna yang 
terkandung pada hadits ini, Hasan belum bisa 
memahaminya karena usianya masih sangat muda tetapi 
tatkala ia dewasa ia baru bisa memahaminya.  

Dalam riwayat Al-Bukhari dari Al-Hasan, bahwasanya 
beliau mengambil kurma zakat dan meletakkannya di 
mulutnya maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 

 َ�َ�َy nُُê ا+ّ�< NOَ© َEF r >ّ © Cَْت أ)َ�âَ rَ& Cأ
“Tidakkah engkau mengerti bahwa kita (ahlul bait) tidak 

makan zakat?”  20

Sebagian orang menyangka metode seperti ini 
merupakan metode pengajaran bagi anak-anak yang 
salah. Mereka menganggap anak-anak belum bisa 

 Riwayat An-Nasai dalam Ash-Shugra kitab Qiyamul lail wa Tathawun Nahar 19

Bab Ad-Dua Fil Witr 1745. Dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dalam Jaminya bab 
Al-Witr bab Ma jaa wil Qunut Fil Witr 464 dan ia berkata setelahnya: Hadits 
ini hasan, kami tidak menemukan kecuali hadits dari periwayan ini dari 
hadits Abu Al-Haura’ As-Sa’di nama aslinya Rabiah bin Syaiban.

 Dikeluarkan Al-Bukhari dalam Shahihnya Kitab Az-Zakat bab Mengenai 20

Sedekah bagi Nabi dan Keluarganya 1491, dan lafazh milik beliau. 
Dikeluarkan oleh Muslim Kitab Zakat 1029.
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mengerti apa yang diajarkan karena usianya belum 
cukup. Ini pendapat yang salah. 

Abdullah bin Abbas dan Al-Hasan keduanya telah 
menghafal dari Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
kemudian hari mereka menjadi ulama. Jika saat kanak-
kanak mereka tidak memahaminya maka ketika dewasa 
mereka akan paham. Sebab itu ahlul ilmi menyatakan 
tidak mengapa memberikan hadits saat kanak-kanak 
tapi penjelasannya saat ia dewasa kelak. 

Beberapa muridku memberitahuku ada orang orang 
yang Allah anugerahi menghafal Al-Quran sebelum umur 
7 tahun, saudarinya juga demikian hafal sebelum umur 6 
tahun. Kami juga mendengar ada anak usia 5 tahun bisa 
ceramah. Semua ini merupakan keutamaan Allah yang 
Allah berikan bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan 
Allah Pemilik Segala Keutamaan yang Agung. 
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Mahar Islam 
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Mahar Umu Sulaim radhiyallahu 
anha Termahal Sepanjang 
Sejarah 
Suami Umu Sulaim, Malik bin An-Nadhir keluar berperang 
lalu ia terbunuh dan mati dalam kekafiran. Jadilah Umu 
Sulaim menjanda. Abu Thalhah ingin melamarnya dan ia 
dalam dien kaumnya. Umu Sulaim berkata: “Aku tidak 
menerima mahar selain Islam, bila kamu Islam maka itu 
maharnya.” 

Dalam beberapa riwayat, Umu Sulaim memberikan 
pilihan seperti hadits dari Sulaiman bin Al-Mughirah 
berkata: Menyampaikan pada kami Tsabit dari Anas dia 
berkata:  

 rَT Cأ rَP ُ6َ7ْ�َ½ rَ& C5ً، أêِ-ْ.ُ& َج َّ 3َwَو Cْن أ Cأ <ِpَaْ�َ  َEF ُ {َّ= Gإ :�َْ+rَ�َ4 . @ٍْqَ�bُ َّم iأ  َ �َ�ْ�¤َ ;ُ| Cأ !ََW�َ
�rََل:   .�َْ�َÔَrْ+EF ً ©rَرا  rَsÛِْ4  @ُAْ�َ�âْ Cأ  ;َ+  _ُْ`َّ= Cوَأ آِل 4ُ¯®ٍَن،   ُyْaَæ rَsُóَstَْu آ¿ِ¾َ{َ`ُْ_  نَّ  Cأ  َ �َ�ْ�¤َ
$rَSrَ، وrَ�ََل: ا·Èَِّي rَ� .�ُْ�ِaَ� yَْ� َّ¹َºَ» �ِvَْ]َæَل: 5َê rَWَXنَ  Cأ َّcُd ،�َِ�َذ ِ{ِaْ�َ� ¥ِîَََف و-َÒْ=rَ4

bْ¯®َمُ  GÐFا َّEF Gإ ٌ)ْsَw rَ¾َ¿
Abu Thalhah melamar Umu Sulaim terus Umu Sulaim 

berkata: Saya tidak bisa menikah dengan orang 
musyrik. Tahukah engkau wahai Abu Thalhah 
sesungguhnya ilah-ilah kalian di pahat oleh budak 
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seorang. Dan sungguh bila kalian bakar ilah kalian 
tentu akan terbakar. Anas berkata: Abu Thalhah pamit 
dan dalam hatinya seperti itu. Kemudian Abu Thalhah 
datang kembali sembari berkata: Penawaranmu aku 
terima. Anas berkata: Jadilah maharnya hanya Islam.  21

Tsabit Al-Banani berkata: Aku tidak pernah 
mendengar mahar yang lebih mulia dari mahar Umu 
Sulaim. 

 ٌ )ِ45ê °ٌåر xََّfxè+و ُّ �Wَ! أ|; ¤���َ أمَّ r�4 @ٍqَ�bُ+� واrB yَُz5ِ& r& ِIَّJK أ|Zُ[ َ���¤ rَد
 ُ sw(ي و&r أÔ4ä �َُ�Obَه 7ِ} 4�اكَ Îُ| نu4 xَåَّ3وw0¥ أن أ ّ°ُ"# EFو ٌ�&ِ'j& ٌا¦[أة r=وأ
 ٍ@q�bُ أِمّ  |r¦[أةٍ i}5ê أ:9مَ sw(ًا &%   �ُ�¢£ r±X iٌõr! َلr� rSُ)sw �َ564نَ ذ�  َ {7bO4

اbÐF¯®مَ rs% °َ�y4 4;·~ت ·¶ 
”Dan dikeluarkan oleh An-Nasai dari jalan Ja’far bin 

Sulaiman dari Tsabit dari Anas berkata: Abu Thalhah 
melamar Umu Sulaim. Umu Sulaim berkata: Demi Allah, 
wahai Abu Thalhah, orang seperti kamu tidak pantas 
ditolak lamarannya. Sayangnya kamu orang kafir sedang 
saya wanita muslimah. Tidak halal bagiku menikah 
denganmu. Jika kamu masuk Islam itulah maharnya dan 
aku tidak minta mahar lainnya. Maka Abu Thalhah masuk 
Islam dan keislamannya sebagai maharnya. 

 Lihat Thabaqat Ibnu Saat 8/427.21
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Tsabit berkata: Aku tidak mendengar ada wanita 
yang lebih mulia maharnya dari mahar Umu Sulaim 
y a i t u m a h a r I s l a m . Ke m u d i a n A b u T h a l h a h 
mencampurinya dan memiliki anak.”  22

Dikeluarkan pula dari hadits Abdullah bin Abdullah bin 
Abu Thalhah dari Anas, dia berkata:  

 ، @ٍqَ�bُ ُّ ج أ|; ¤���َ ، أمَّ qَ�bٍُ@ ، 564ن yÀَاُق &r*sý~� r : اbÐF¯®مَ ، أb'&ْ� أم 3wوَّ
 ، {7bO4 ، xُ}Lx= �َ&'bن أu4 ، �ُ&'bأ y� ¥ِّ¸إ : �+r�4 ، rs"َWòB  َ���¤ ¥Mأ °a�

 r*sý~� r& اَقyÀَ 564ن
”Abu Thalhah menikahi Umu Sulaim dengan mahar 

Islam. Umu Sulaim lebih dahulu masuk Islam dari Abu 
Thalhah. Ketika Abu Thalhah melamar Umu Sulaim berkata: 
Aku telah masuk Islam, jika kamu masuk Islam maka aku 
mau menikah denganmu. Itulah maharnya.”  23

Dalil ini menunjukkan disyariatkan mahar hanya 
dengan keislaman tanpa materi lainya. Karena itu An-
Nasai menamainya dengan Bab Pernikahan dalam Islam. 

Permisalan pernikahan agung lainnya dengan 
mahar surat Al-Quran Al-Karim seperti dalam hadits 
Sahal bin Sa’ad As-Saidy yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari, 

 Dikeluarkan oleh An-Nasai dalam Ash-Shaghir Kitab An-Nikah Bab Menikah 22

dalam Islam 3341.

 Sunan An-Nasai Ash-Shaghir Kitab An-Nikah bab Pernikahan dalam Islam 23

3340.
�30



Muslim dan lainnya. Disebutkan seorang laki-laki meminta 
pada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menikahkannya 
dengan seorang wanita. Beliau bertanya:  

“Apakah kamu punya sesuatu?” 

 Dia menjawab: “Tidak.”  

Beliau berkata: “Pergilah dan cari meskipun hanya 
cincin dari besi”. 

Kemudian laki-laki itu pergi dan mencari kemudian 
menemui beliau kembali sambil berkata:  

“Aku tidak menemukan apapun meskipun cincin dari 
besi”. 

Beliau bertanya: “Apakah kamu punya hafalan Al-
Quran?” 

Dia menjawab: “Saya hafal surat ini dan ini”.  

Beliau berkata: “Pergilah! aku nikahkan kamu dengan 
surat-surat yang kamu hafal”.  24

Al-Bukhari telah menempatkan pembasahan ini pada 
Bab Pernikahan dengan Al-Quran tanpa Mahar Materi. 

Perhatikan pelajaran ulama pada faidah-faidah yang 
penuh keagungan ini yang diambil dari kisah Umu Sulaim, 

 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Ash-Shahih Kitab An-Nikah bab 24

Pernikahan dengan Al-Quran tanpa mahar materi 5149 dan Muslim Kitan 
An-Nikah 1425.
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Alhamdulillah atas Islam dan cukuplah Islam sebagai 
nikmat. 

Tetapi hari ini kita dapatkan fenomena, manusia 
mematok tarif mahar tinggi. Sampai mahalnya uang 
panai itu yang bahkan tidak diminta oleh putrinya. Bahkan 
sebagian manusia lebih parah kezhalimannya dengan 
tidak menikahkan putrinya karena ingin mendapat 
keuntungan materil. 

Semua ini bentuk cinta dunia dan melupakan akhir 
kehidupan adalah kematian yang memisahkannya dari 
dunia. Sekarang lihat pada Umu Sulaim yang berkata: Aku 
tidak menginginkan mahar selain Islam maka hasilnya 
pernikahan yang berkah di dunia dan di akherat. 

Seseorang bertanya padaku, apa yang engkau 
ketahui tentang keberkahan akhirat? Kami menjawab: 
Sesungguhnya Rasul menginformasikan Umu Sulaim 
sebagai ahlul jannah seperti telah dijelaskan. Dan Umu 
Sulaim dengan mahar ini hanya menginginkan pahala 
di sisi Allah. 

Alhamdulillah atas Nikmat Islam 
Lihatlah pada orang-orang nasrani yang beribadah 
pada Isa alahissalam, sama-sama makhluk. Lebih dari 
i t u m e re ka b a h ka n m e n g i b a d a h i p at u n g d a n 
mengkultuskannya lalu menjadikannya sebagai kalung. 
Sedangkan Yahudi, menjadi bangsa yang paling sesat. 
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Lalu lihatlah pada selain mereka yang menyembah 
patung dan berhala. 

Sedangkan kita, Allah telah memberi kita hidayah 
pada dienul Islam. Apakah ada nikmat yang lebih agung 
dari nikmat Islam? Allah berfirman: 

 ً�َfِ¤rَTََةً و)ِSr�َ ُ{َ*َ�ِ= _ُْ`ْhَ�َ» �ََabْ Cوَأ
“dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir dan 

batin.”  25

Makna al-bathinah: Al-Islam. Maka tidak ditemukan 
nikmat yang lebih agung dari nikmat ini. Alhamdulillah 
atas nikmat Islam. 

Umu Sulaim Persembahkan Anas 
kepada Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam 
Ketika Nabi shalallahu 'alaihi wasallam sampai di Madinah, 
seluruh anshar keluar menyambutnya. Setiap dari mereka 
ingin menolong Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, 
melakukan apapun yang mereka bisa. Sedangkan Umu 
Sulaim, dia hanya seorang wanita miskin. Terus apa 
yang dilakukannya untuk turut menolong dien ini? 

 Lukman: 20.25
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Umu Sulaim menemui Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam menggandeng anaknya, Anas yang masih kecil. 
Dalam Shahihain dari banyak jalan diriwayatkan Umu 
Sulaim menyampaikan: “Wahai Rasulullah aku 
serahkan Anas sebagai pelayanmu.” 

Menyerahkan Anas pada Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam merupakan sebagian dari bentuk Umu 
Sulaim menolong diennya. Dengan sebab itu, dia 
mendapatkan anugerah kebaikan yang berlimpah-
limpah. 

Anas, dengan bermulazamah (tinggal bersama/
menemani) bersama Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
sebagai pelayan akhirnya menjadi salah satu ulama 
sahabat. Menjadi sahabat yang pal ing banyak 
meriwayatkan hadits. Bahkan menjadi empat sahabat 
yang terbanyak meriyawatkan hadits; mereka adalah:  

1. Abu Hurairah dengan jumlah riwayat 5374 hadits. 

2. Abdullah bin Umar. 

3. Anas, dan 

4. Aisyah. 

Keempat sahabat ini memiliki periwayatan hadits lebih 
dari dua ribu hadits. Periwayatan dengan jumlah banyak 
ini sekarang telah tesebar luas ditengah-tengah umat.  

Anas terus menyampaikan hadits-hadits Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam hingga wafat. Ilmu-ilmu beliau 
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telah diserap dan diambil faidahnya oleh para tabiin di 
antaranya yang terkenal; Hasan Al-Bashri, Ibnu Sirin, Az-
Zuhri, Tsabit Al-Banani, Qatadah, Humaid Ath-Thawil dan 
banyak lagi.  

Saking banyaknya murid-murid beliau, negeri 
Bashrah di Irak, tempat tinggal Anas setelah Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam wafat, menjadi negeri yang 
paling banyak meriwayatkan hadits. Urutan negeri yang 
paling banyak meriwayatkan hadits yaitu: Madinah, 
Bashrah, Kufah dan Mekah.  

Setelah itu, estafet keilmuan diambil oleh generasi 
tabiut-tabiin. Di antara mereka para ulama senior seperti 
Ayub As-Sakhtiyani, Jarir bin Hazim, Khalid bin Al-Hidza, 
Sulaiman At-Taimi, Abdullah bin ‘Aun, ‘Auf Al-Arabi, Hisyam 
bin Hasan Yunus bin ‘Ubaid, Syu’bah bin Hajaj, Hamad bin 
Salmah dan Hamad bin Zaid. 

Kemudian tingkat setelahnya seperti: Mutamar bin 
Sulaiman, Yahya bin Said Al-Qathan,dan Abdurrahman bin 
Mahdi. 

Lalu tingkat setelahnya lagi seperti: Ali bin Al-Madini, 
Abu Hafsin Al-Falas dan lain sebagainya dari para ahli ilmu 
utama. 

Perhatikanlah pada kebaikan yang diperoleh Anas 
sebagai balasan dari Allah azza wa jalla atas 
pengorbanan yang diberikan oleh Umu Sulaim. 

�35



Jadikan Anak-anakmu untuk 
Berkhidmat bagi Dien Allah 
Kita temukan sebuah rumah tangga memiliki lima hingga 
sepuluh anak. Sayangnya tidak ada satupun yang 
dipersiapkan untuk khidmat pada dien dan menjadi 
penolongnya. Seandainya setiap orang mempersiapkan 
satu anaknya saja untuk menjadi seorang alim tentu 
dia akan memperoleh kebaikan yang banyak. Allahu 
mustaan. 
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Pemuliaan Nabi shalallahu 
'alaihi wasallam pada 
Keluarga Umu Sulaim 
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Nabi shalallahu 'alaihi wasallam 
Shalat di Rumah Umu Sulaim, 
Memuliakannya dan Mendoakan 
Anas 
Engkau akan merasa senang jika orang yang engkau cintai 
berkunjung ke rumahmu, lalu bagaimana bila yang datang 
penghulu cucu Adam shalallahu 'alaihi wasallam? Dalam 
hadits shahih Al-Bukhari dari Sufyan bin ‘Uyainah dari 
Ishaq bin Abdillah dari Anas ia berkata: 

 rَfَVْ�َ� @ٍْqَ�bُ iّم iوَأ ُ{َVْ�َ� ٌ@qِ�َb مِّ qَ�bٍُْ@ 4َ�ُْ*ُ� وَ iأ �ِْ~َ� ¥ِî َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ iّªِ[ >ّ f+8 ا>ّ ºÀَ
“Nabi shalallahu alaihi wasallam shalat di rumah Umu 

Sulaim maka aku dan seorang yatim berdiri di belakang 
beliau, sedangkan Ummu Sulaim di belakang kami.”  26

Dalam Shahih Muslim dari hadits Sulaiman dari Tsabit, 
dari Anas ia berkata:  

ُّ �þََاٍم �rَ�َ4 ªِ�َ+rََل :  م iوَأ ¥ّ,ِ iوَأ rَ© Cأ EF Gإ َ;ُS rَ&َو rَfْhَ�َ» َ6َّ7bََو ِ{ْhَ�َ» ُIَّJK8َّ اºÀَ ُّ ªِ[َّf+دَ�ََ° ا 
 ٍÔْ4َ� ّnُِ6ِ| �ِْ~َaْ+ا °َْS Cأ rَfَ+ rَ»َد َّcُd ، rَöِ õ 8َّº�ََ4 ، ٍة®¯Àَ �ِْ�َو ِÔْ4َä ¥ِî ، _ُْ`ِ| َ¹ِّºÀَ i��ُ;&ُ;ا 4َ¯
xَُ&ِXْYَ اْدعُ اrَ� ، ُ¶َ· َIَّJKَل :  ;�ُ ِIَّJKَل ا;bَُر rَP : ¥ّ,ِ iأ �َْ+rَ�َ4 ، َِةþ�ِgFوَا rَôْ}ُّ~·ا ِÔْ4َ� %ِْ&

 Shahih Al-Bukhari Kitab Azan Bab Shalat Wanita dibelakang Laki-laki 871.26

�38



rَ& ْÔِ�vْ·َ¶ُ وَوَ·َ~َهُ وrَTَرِكْ  Cأ َّQُRَّ>َل : ا�rَ� ْن C0ِ¥ |ِ}ِ أ rَ»َد rَ& ِþ�ِآ ¥ِî َ5َنêَو ٍÔْ4َ� ّnُِ6ِ| ¥ِ0 rَ»َyَ4
 ِ{hِ4 ُ¶َ·

“Nabi shalallahu alaihi wasallam berkunjung ke rumah 
kami. Saat itu ada aku, umi dan bibi Umu Haram. Beliau 
bersabda: 'Mari shalat bersama Nabi kalian'. Beliau 
mengajak shalat nafilah, maka beliau shalat bersama kami. 
Setelah itu beliau mendoakan kami sebagai ahlul bait agar 
mendapatkan semua kebaikan dari berbagai kebaikan 
dunia dan akhirat. Umiku lalu berkata: Doakan secara 
khusus pelayanmu. Maka beliau mendoakan aku dengan 
seluruh kebaikan. Pada penutup doa beliau mendoakanku 
dengan: “Allahuma perbanyak hartanya, anak-anaknya dan 
berkahilah apapun yang ia miliki.”  27

Dalam Shahih Muslim pula dari hadits Abdul Warits 
dari Abi Tiyah dari Anas ia berkata:  

 ِ I >ّ JKُل ا;bَُ5َنَ رê : َلrَ� ، �ٍِ�rَ& �ِْ�  َِ¡ Cأ %َْæ ، ِحr >ّ h >ّ Mِ¥ ا+{ Cأ %َْæ ، ا+ْ;َارِِث ُyْaَæ rَöَ* >yَّ+
 ُ]ُ¦ NOَhَ4 ، rَfِ}ْ~َ� ¥ِî َ;ُSَةُ و®َ¯ �eْ"]َ rَُ-ُ ا+ّ�< >ّ �ُ )َ4 ، rً�ُ�ُ� ِسr >ّ f+ا %ََjñْ C6َ أ >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ
 ، َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bَُر iُّمáَB >ّ cُd ، �ُüَْöُb >ّ cُd ، �َُ�xُْhَ4 ُ{َ}ْ"]َ ِيÈ>ّ rَjِðْ+rِTِط ا·

 °ِْ� >ّ f+ا ِXYِ þَÿ %ِْ& QُْR¤ُrَÎِ� َ5َنêَو ، rَöِ õ ¹ِّº�َُhَ4 ُ{َVْ�َ� ُوَ=َ�ُ;م
“Rasulullah shalallahu alaihi wasallam merupakan 

manusia yang paling baik akhlaknya. Beliau pernah 

 Shahih Muslim, Kitab Masjid-masjid dan tempat-tempat Shalat 660.27
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berkunjung ke rumah kami untuk shalat. Lalu beliau 
memerintahkan untuk menggelar sajadah maka kami 
menyapu lantainya, lalu memerciki dengan air. Lalu beliau 
mengimami dan kami menjadi makmumnya. Sajadah 
beliau terbuat dari pelepah kurma.”  28

Hadits senada juga dikeluarkan oleh Al-Bukhari  29

dengan jalan riwayat miliknya sendiri. 

Adalah Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam ”Tidak 
pernah memasuki rumah wanita kecuali rumah istri-istrinya 
dan rumah Umu Sulaim.”  30

Saat ditanya alasannya mengapa beliau mau 
memasuki rumahnya, beliau bersabda: 

 <ِ�َ& rَSْ;�ُ Cأ °ََ}َ� rَRَ±َ2ْر Cأ ¥ِّ¸ Gإ 
“Sungguh aku menyayanginya, saudara laki-lakinya 

terbunuh ketika perang bersamaku.”  31

Nama saudaranya yang terbunuh yaitu Haram bin 
Milhan, ia saudara Umu Sulaim. Perhatikanlah pada 

 Shahih Muslim Kitab Masjid-masjid dan tempat-tempat Shalat 690.28

 Shahih Al-Bukhari Kitab Adab Bab Kunyah Jika tidak punya Anak Lelaki 29

6203.

 Serta rumah Umu Haram binti Milhan, saudari Umu Sulaim.30

 Shahih Al-Bukhari Kitabul Jihad was Sair Bab Menyokong Prajurit Tempur 31

atau Keluarganya 2844, Shahih Muslim Kitab Fadhilah Sahabat radhiyallahu 
anhum 2455.
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keluarga yang berkah ini, perhatikan pada rumah ini. 
Tetapi bagaimanakah kisah Haram bin Milhan? 

Aku Telah Sukses demi Pemilik 
Ka'bah 
Abu Bara menemui Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
dia berkata: “Wahai Rasulullah kirim bersamaku satu tim 
kepada penduduk Nejed menyeru pada Islam.” 

Tapi ternyata Amir bin Ath-Thufail dari Bani Amir bin 
Sha'sha'ah mengangkat senjata memerangi para sahabat. 
Haram bin Milhan tetap konsisten pada misi menyeru 
mereka kepada Islam. Dia sangat berharap dan rindu pada 
keislaman mereka. Ketika dia aktif berdakwah tiba-tiba 
diserang dari belakang. Dengan luka-lukanya itu ia 
bersabar dan mengharap pahalanya, sebelum wafat dia 
berkata: 

�َaْ�xَè+ا i4ُ�ُْت وَ رَّب 
“Aku sukses demi pemilik Ka'bah.” 

Ruhnya lepas dari jasad dalam keadaan menyeru 
pada tauhid Al lah azza wa ja l la . Maka dia 
mendapatkan fadhilah serta syahadah. Kami berharap 
demikian dan hisabnya pada Allah. 
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Umu Haram binti Milhan Saudari 
Umu Sulaim 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam pernah berkunjung 
ke rumah Umu Haram bin Milhan saudari Umu Sulaim, dia 
bibi Anas bin Malik. Umu Haram diperistri oleh Ubadah 
bin Ash-Shamit. Dari hadits Anas dan sahabat lainnya, 
beliau termasuk wanita yang memiliki kedudukan 
tinggi. 

Dikeluarkan oleh Al-Bukhari 380 dari jalan Malik dari 
Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah dan Muslim 660 
dengan lafazd darinya dari jalan Sulaiman bin Al-Mughirah 
dari Tsabit keduanya dari Anas ia berkata: 

ُّ �þََاٍم �rَ�َ4 ªِ�َ+rََل :  م iوَأ ¥ّ,ِ iوَأ rَ© Cأ EF Gإ َ;ُS rَ&َو rَfْhَ�َ» َ6َّ7bََو ِ{ْhَ�َ» ُIَّJK8َّ اºÀَ ُّ ªِ[َّf+دَ�ََ° ا
  rَöِ õ 8َّº�ََ4 ، ٍة®¯Àَ �ِْ�َو ِÔْ4َä ¥ِî ، _ُْ`ِ| َ¹ِّºÀَ i��ُ;&ُ;ا 4َ¯

“Nabi shalallahu 'alaihi wasallam berkunjung ke rumah 
kami. Saat itu ada aku, umi dan bibi Umu Haram. Beliau 
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bersabda: 'Mari shalat bersama kalian'. Beliau mengajak 
shalat nafilah, maka beliau shalat bersama kami.”  32

Dan dikeluarkan Al-Bukhari dengan lafazh miliknya 
2788 dan Muslim 1912 dari Anas bin Malik radhiyallahu 
anhu ia berkata:  

 ، ُ{ُ*ِ�Wُْ}َ4 َنrَ�ْ�ِ& �ِْ�ِ� َاٍمþَ� ِّم i8َ أºَ» °ُُ�XَْY  َ 6َّ7bََو ِ{ْhَ�َ» ُ IَّJK8َّ اºÀَ ِ IَّJKُل ا;bَُ5َنَ رê
 ِ {ْhَ�َ» ُ IَّJK8َّ اºÀَ ِ IَّJKُل ا;bَُر rَsÛَْ�َ» °ََ�َyَ4 ، �ِِ&r �ِْ� ا+َ�ّ  َ ُّ �þََاٍم َ["َْ� rَaُæدَة م iأ iَْ}5َêَو
 َّ cُd  ، َ 6َّ7bََو ِ {ْhَ�َ»  ُ IَّJKا  8َّºÀَ  ِ IَّJKا rَfَ4مَ رbَُ;ُل   ُ {bَ Nرَأ  ¹ِºVَْ½  �َْ�َ�ìََو ، ُ {ْ}َ*َ�¤ْ Cnَ4  َ 6َّ7bََو
َ̂ ، وrَ� ، xَُ�üَْB َ;ُSَ+َْ� : 4َ�ُ�ُْ� وَ&rَP �َُ6�ِüُْB rَ رbَُ;َل اrَ� ، ِIَّJKَل : ©rٌَس  َ �ْhَ¬bْا
�ِ-َّةِ ،  CcFْ8َ اºَ» 5ًêÃُÄُ& ِ)Lَْaْ+َا ا�َS �ََlَ* َن;ُavَْZَ[ ِIَّJKا °ِhِðbَ ¥ِî ًَُ�اة^ َّ ¹َºَ» ا;vُِ]ُæ ªِ�َّ& iأ %ِْ&

 Dan dalam lafazh Al-Bukhari: 32

 ِّ°Àَ i�ّ< �rََل : �ُ;&ُ;ا 4َ¯ِ cُd ، ُ{ْfِ& nََê Cnَ4 ، ُ¶َ· ُ{ْ}َ�َfÀَ ٍمrَ�َWِ+ َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKَل ا;bَُر �َْæَد َ×َØْhَ�ُ& ُ{َ½ >yَّå >ّن Cأ 
 ُ I >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bَُمَ رrَ�َ4 ، ٍءrَ�ِ� ُ{ُ}Lْüََfَ4 �َِðُ+ rَ& َدّ< &ِْ% ُ¤;ِل;bْا ِyَ� rَfَ+ ٍÔ4�ِñَ Lَ0 G4َ�ُْ*ُ� إ :  ٌَ¡ Cَل أrَ� ، _ُْ`َè+
 >ّ cُd ِ÷ْøَ}َ�vَْ6َ ر >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bَُر rَfَ+ 8>ّ º�ََ4 ، rَö G�ٕوَرَاءَهُ وَا+ْ�َُ�;زُ &ِْ% وَرَا َ@qِ}َhْ+وَا �ُVَْVÀََ6َ ، و >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ»

ا=Òَْ-ََف  
 “Bahwa neneknya, Mulaikah, mengundang Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam untuk menghadiri hidangan yang ia masak untuk beliau. Beliau 
kemudian menyantap makanan tersebut kemudian bersabda: "Berdirilah, 
aku akan pimpin kalian shalat." Anas berkata, "Maka aku berdiri di tikar milik 
kami yang sudah lusuh dan hitam akibat sering digunakan. Aku lalu 
memercikannya dengan air, kemudian Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
berdiri di atasnya. Aku dan seorang anak yatim lalu membuat barisan di 
belakang beliau, sementara orang tua (nenek) berdiri di belakang kami. 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam lalu shalat memimpim kami sebanyak 
dua rakaat lalu pergi.”
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نْ  Cأ ، َIَّJKاْدعُ ا ِIَّJKَل ا;bَُر rَP �ُْ�ُ�َ4 : �َْ+rَ� ، ُقrَ"gْ Gإ ّxَâَ َِّة-ِ� CcFْ8َ اºَ» ِكÃُÄُ*ْ+ْو &5َِْ° ا Cأ
 ، َ̂ َ �ْhَ¬bْا َّcُd ، ُ{bَ Nرَأ 'َvََو َّcُd ، َ6َّ7bََو ِ{ْhَ�َ» ُIَّJK8َّ اºÀَ ِIَّJKُل ا;bَُر rَ¾َ¿ rَ»َyَ4 Qْsýِْ& ªِ«َ�َ�ْE#َ
&vُِ]ُæ ªِ�َّ;ا  iٌس &ِْ% أrَ© : َلrَ� ، ِIَّJKَل ا;bَُر rَP �َُ6�ِüُْB rَ&َ4َ�ُ�ُْ� : و ، xَُ�üَْB َ;ُSَو
 َ IَّJKاْدعُ ا ِIَّJKَل ا;bَُر rَP : �ُْ�ُ�َ4 : �َْ+rَ� وَِّل CcFْا ¥ِî : َلrَ� ، �َ��َ ِIَّJKا °ِhِðbَ ¥ِî ًَُ�اة^ َّ ¹َºَ»
 ¥ِM Cأ �ِْ�  َ �َB îِ¥ زَ&rَِن &rَ�ُوِ  َ)Lَْaْ+ا �َِavَِ)َ4 َ÷øِ+َّو CcFْا %َِ& iِْ} Cأ ْن َ#rَ� ، Qُْsýِْ& ªِ«َ�َ�ْEَل :  Cأ

  �ْxََè�َRَ4 ِ)Lَْaْ+ا %َِ& �ْìََþَ� َ÷ø+ِ rَsِóَّدَا� %َْæ �َْæِ-ُÒَ4 ، َنrَhVْbُ
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam pernah 

mengunjungi rumah Umu Haram binti Milhan lalu Umu 
Haram menyuguhkan makanan. Saat itu Umu Haram 
diperistri oleh Ubadah bin Ash-Shamit. Setelah Rasulullah 
shallallahu 'alaihi wasallam masuk rumah, Umu Haram 
menyilahkan beliau makan kemudian menyisir rambut 
kepala beliau hingga tertidur. Sesaat kemudian beliau 
terbangun sambil tertawa. Ummu Haram berkata; Aku 
tanyakan: “Apa yang membuat anda tertawa wahai 
Rasulullah?”. Beliau menjawab: “Ada orang-orang dari 
ummatku yang diperlihatkan kepadaku sebagai pasukan 
perang di jalan Allah dimana mereka berlayar dengan 
kapal perang mengarungi lautan sebagai raja-raja di atas 
singgasana atau seperti bagaikan raja-raja di atas 
singgasana”. Ishaq ragu dalam kalimat ini. Ummu Haram 
berkata; Aku bertanya: “Wahai Rasulullah, doakanlah agar 
Allah menjadikan aku salah seorang dari mereka”. Maka 
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Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdo’a untuknya. 
Kemudian Beliau meletakkan kepalanya (tertidur) lalu 
terbangun sambil tertawa. Ummu Haram berkata; Aku 
tanyakan: “Apa yang membuat anda tertawa wahai 
Rasulullah”. Beliau menjawab: “Ada orang-orang dari 
ummatku yang diperlihatkan kepadaku sebagai pasukan 
perang di jalan Allah”.  Sebagaimana ucapan beliau yang 
pertama tadi. Ummu Haram berkata; Aku berkata: “Wahai 
Rasulullah, do’akanlah kepada Allah agar Dia menjadikan 
aku salah seorang dari mereka”. Beliau berkata: “Kamu akan 
bergabung diantara gelombang pasukan pertama tadi”. 
Maka Ummu Haram mengarungi lautan pada zaman 
(dibawah panglima -pent)  Mu’awiyah bin Abi Sufan. 
S e t e l a h m e n d a r a t d i a d i l e m p a r o l e h h e w a n 
tunggangannya lalu meninggal dunia." 

Adz-Dzahabi berkata: Perang tersebut bernama 
perang Cyprus  di masa kekhilafahan Utsman. Dan aku 33

mendengar makam beliau diziarahi oleh orang-orang 
Eropa.  34

 Pulau ini masih dikenal hingga sekarang. Pada saat itu panglima perangnya 33

adalah Muawiyah bin Abi Sufyan dibantu oleh Abu Dzar, Abu Darda dan 
sahabat lainnya. Terjadi pada tahun 27 H.

 Lihat Sairu Alam An-Nubala 2/316-317.34
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Rumah Shalih 
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Biasanya suamilah yang berperan membangun pondasi 
rumah tangga. Tetapi rumah yang kita bicarakan ini 
dibangun oleh Umu Sulaim, dialah yang meletakkan 
pondasinya dan menjadikannya sebagai rumah shalih. 

Dia bangun di atas asas hidayah Islam yang 
menjadi sebab keislaman anaknya dan suaminya. 
Berdirilah rumah ini, menjadi rumah pengkaderan dan 
abadi disebut sepanjang masa. Allah telah meridhai 
Umu Sulaim. 

Hikayat tentang Umu Sulaim bukan hanya ini saja, 
masih banyak lagi kisah. Kami akan menceritakannya 
sebagian. 

Sebelumnya saya telah menyebutkan, Umu Sulaim 
telah mendatangi Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
bersama anaknya. Lalu anaknya berkhidmat pada beliau 
sekaligus belajar. Inilah kecerdasan Umu Sulaim. Lalu 
Anas menjadi apa setelah itu? Menjadi ulama sahabat 
dan sahabat pemilik riwayat terbanyak. 

Anas, Sahabat Paling Banyak 
Meriwayatkan Hadits 
Terdapat tujuh sahabat yang paling banyak 
meriwayatkan hadits. Peringkat pertama Abu Hurairah 
radhiyallahu ta'ala anhu, meriwayatkan lebih dari 5374 
hadits. Selanjutnya Anas, Abdullah bin Umar, Aisyah 
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radhiyallahu ta'ala anhum yang meriwayatkan sekitar dua 
ribu hadits. 

Mereka semua tidak membacakan kisah dan berita, 
tetapi meriwayatkan hadits Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam yang tidak berbicara dengan hawa 
nafsu. Inilah yang dilakukan oleh Umu Sulaim radhiyallahu 
anha ketika menemui manusia paling utama shalallahu 
'alaihi wasallam. 

Selanjutnya, setelah empat sahabat di atas disusul oleh 
Ibnu Abbas, Jabir dan Abu Said Al-Khudri radhiyallahu 
ta'ala anhum. Mereka semua meriwatkan lebih dari seribu 
hadits. Mereka inilah tujuh orang yang paling banyak 
meriwayatkan hadits Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. 

Doa Mustajab Makhluk Paling 
Utama 
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, Umu 
Sulaim memohon pada Rasulullah untuk mendoakan 
Anas. Pinta Umu Sulaim: "Doakan dia." 

Maka beliau mendokan dengan tiga permintaan 
agung. Dalam sebuah riwayat dengan doa kebaikan 
dunia dan akhirat. Rasulullah mendoakannya agar 
Anas diperbanyak hartanya, anaknya dan umurnya 
serta keberkahan atas semua anugerah yang 
dimilikinya. 
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Jangan Hanya Mendoakan 
Semoga Allah Panjangkan 
Umurmu 
Dengan doa Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam, Anas 
radhiyallahu anhu hidup hingga berumur 100 tahun. Tidak 
ada faidahnya panjang umur kecuali untuk ketaatan 
pada Allah seperti jawaban Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam ketika ditanya: Siapa orang yang dalam 
kebaikan? Beliau menjawab: 

¶ُïَ±َÅ %َُjñََُهُ و)ُ±ُÅ َلr¤َ %َْ&  
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“Yaitu orang yang panjang umurnya dan baik 
amalannya.”  35

Salah apabila kamu hanya mendoakan: “Semoga Allah 
panjangkan umurmu” tanpa diikat dengan kebaikan amal. 
Apa gunanya panjang umur tanpa amal shalih? Seperti 
setan yang ditangguhkan usianya sampai hari kiamat. 
Padahal ada sebagian orang yang bertambah jahat 
ketika umurnya makin panjang. Kita memohon pada 
Allah keselamatan dan menjauhkanku dan kalian dari sifat 
ini. Maka jika mendoakan harus ditambahi dengan doa 
ketaatan pada Allah. 

 Musnad Ath-Thayalisi 905, Mushonif bin Abi Syaibah 34424, Musnad Ahmad 35

20415, Ad-Darimi 2944, Sunan At-Tirmidzi Bab-bab Az-Zuhud 2330, Al-
Mustadrak 1256, semuanya dari hadits Ali bin Zaid bin Jad’an dari 
Abdurrahman bin Abi Bakrah dari ayahnya dia berkata; ”Ini adalah hadits 
Hasan Shahih.” Dan berkata Al-Bazar 9/92; ”Jalur ini merupakan sanad yang 
paling baik yang pernah diriwayatkan insya Allah.” 
 Aku berkata (yaitu penulis -pent): Ibnu Jad’an tidak bisa dijadikan hujah 
periwayatannya tetapi dia memiliki syahid yang shahih dari hadits ‘Amru bin 
Qais dari Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Ibnu Abi 
Syaibah 34420, Ahmad 17680, Abdun bin Humaid 509, At-Tirmidzi 3375, 
Ibnu Majah 3793 dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Serta 
dihasankan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hajar dan dihasankan sanadnya oleh Ibnu 
Muflih.  
 Berkata At-Tirmidzi: ”Hasan gharib dari jalur ini.” Dan telah pasti bahwa 
‘Amru bin Qais telah mendengar dari Abdullah bin Bisr. Dan riwayat dari 
‘Amru bin Qois telah mengkompromikan. Lihat Shahih Ibnu Hibban 814, Al-
Mustadrak 1256, Syarhu Sunnah 5/16, At-Targhib wat Tarhib 2/326, Nataijul 
Afkar 1/90 dan Al-Adab Asy-Syariyah 1/425.

�50



Jumlah Anak Anas Lebih 120 
Allah telah mengaruniakan Anas anak yang banyak atas 
doa dari Nabi shalallahu alaihi wasallam. Dalam Shahih Al-
Bukhari, Anas berkata:  

 ٌ�َ�rِ&َُونَ و-ْ.ِæَو 'ٌüِْ| ََة-ْÒَa+ٍج اr >ّ }ُ دy�َْ& ªِ[ْ��ُِ+ %َِ4َُمَ َ�� >ّ = Cأ : ُ�َfْhَ& iأ ªِ�َ�ْا� ªِ«ْ¬َ� >yَّ+َو
“Dan telah menceritakan kepada saya putriku Umainah: 

"Bahwa saat kedatangan Hajjaj ke Bashrah anak-anakku 
yang telah meninggal sebanyak 120 orang lebih.”  36

Dengan jumlah anak yang sangat banyak ini dari 
pernikahan empat istri, atau kemudian ada istri-istri yang 
di talak kemudian Anas menikah lagi menyempurnakan 
empat istri. Bisa jadi pula beliau memiliki tawanan perang 
wanita yang menjadi budak. 

Kepemilikan budak ini tidak ada batasannya yang 
didapat dari peperangan. Wanita-wanita yang ditawan 
menjadi milik tuannya dan ini merupakan keringanan 
hukum akibat kekafiran mereka. 

Intinya, Allah telah menganugerahi Anas anak yang 
sangat banyak. Anak Anas yang meninggal semasa 
beliau masih hidup saja lebih dari 120 anak. Lalu 
berapa banyak anak yang masih hidup ketika Anas 
meninggal? 

 Shahih Al-Bukhari, Kitabus Shoum, Bab Siapa yang berkunjung ke suatu 36

kaum tapi tidak berbuka dengan mereka 1982.
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Abu Mumammad bin Hazm rahimahullah menulis 
sebuah buku kecil di dalamnya menyebut tujuh manusia 
yang paling banyak anak, diantaranya Anas bin Malik 
radhiyallahu anhu. 

Kebun Anas Panen Setahun Dua 
Kali 
Karena doa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam pula, kebun 
Anas panen raya dua kali dalam setahun. Abu Aliyah 
menggambarkan: Kami mencium wanginya seperti wangi 
raihan. 

Dalam riwayat lain, Nabi shalallahu 'alaihi wasallam 
mendoakan beliau dengan harta kebun. Semua ini 
kebaikan karena keberkahan menemani Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam atas jasa ibunya Umu Sulaim 
radhiyallahu anha. 

Betapa indahnya bila manusia mempersembahkan 
anak kandungnya untuk memperjuangkan dien, 
menyebarkan kebaikan, menjadi menara-menara 
petunjuk dan orang berilmu yang menebar ilmu dan 
kebaikan. Maka berusahalah, bila tidak bisa semua anak-
anak kita berkhidmat pada dien dan menuntut ilmu, maka 
jadikan sebagiannya.  

Jadikan sebagiannya untuk khidmat pada dien, 
mencar i i lmu, menjadi ulama, menjadi dai , 
mengajarkan kebaikan pada masyarakat dan menjadi 

�52



sebab hidayah manusia. Bila masih tidak mampu kamu 
mempersembahkan sebagian anakmu, pilih satu saja atau 
seorang cucumu untuk khidmat pada dien. Allah ta'ala 
berfirman: 

 °ََ�ìََو _ُْ`َè+ %ِْ& _ُْ`åِْزوَا Cأ َ÷øِöَõ ًَةyَVñََو
“Dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, 

anak-anak dan cucu-cucu.”  37

Inilah contoh dari Umu Sulaim yang membawa Anas 
saat berumur sepuluh tahun kepada Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam. Hanya Anas saja yang beliau serahkan, 
padahal Anas memiliki saudara kandung seperti Al-Bara 
bin Malik.  

Meskipun ada yang menganggap Al-Bara bukan 
saudara kandung Anas, tetapi yang paling shahih dia 
saudara kandung seayah. Selain itu, Umu Sulaim juga 
memiliki anak dari hasil pernikahan dengan Abu Thalhah. 
Namun tidak diserahkan pada Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam.  

Kesimpulannya, Umu Sulaim hanya menyerahkan 
seorang anaknya saat berumur sepuluh tahun untuk 
berkhidmat pada dien Allah azza wa jalla. 

Contoh lainnya, saya mengenal seorang ulama yang 
baru saja wafat -semoga Allah merahmatinya-, semua 
anaknya mendalami Islam dan memiliki kepakaran dalam 

 An-Nahl: 72.37
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bidangnya masing-masing dalam ilmu syariat, kami 
memohon keutamaan Allah. Kalau anda dengan kondisi 
seperti ini, maka setiap anak mejadi menara ilmu dan 
mendatangkan pahala sedangkan anda berada dalam 
kubur. Inilah yang dilakukan oleh Umu Sulaim radhiyallahu 
anha 

Terdapat orang-orang yang dengannya menjadi sebab 
datangnya hidayah bagi manusia dan membimbing 
mereka pada Islam. Mereka menjadi orang-orang shalih 
pilihan. 

Kisah Ibu yang Menginginkan 
Kebaikan Anaknya 
Berikut kisah nyata masa kini yang ingin saya sampaikan. 
Seorang anak belajar dengan seorang syeikh dan 
mengambil i lmu darinya. Namun ayahnya ingin 
membawanya pergi ke kota dan tinggal di sana beberapa 
lama. Kemungkinan mereka ini tinggal di tempat terpencil.  

Lalu pada suatu pagi, setelah shalat subuh syeikh 
mendatangi rumahnya dan bertemu dengan ibu si anak di 
depan rumah. Syeikh bertany; “Ada masalah?” 

Ibunya menjawab, “Ayahnya ingin membawa anak 
kami ke kota. Tapi aku ingin anakku tetap di desa 
mengambil ilmu darimu.” 

“Keinginanmu akan menjadi kebaikan insya Allah.” kata 
syeikh. 
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Sang ibu kemudian masuk rumah dan tidak 
memberitahu suaminya telah berbicara dengan syeikh. 

Setelah berlalu beberapa shalat, syeikh memanggil 
ayah anak itu, “Wahai ayah fulan, kami ingin anakku tetap 
bersama kami untuk belajar.” 

Ayahnya menjawab, “Dengan segala cinta dan 
penghormatan, saya mendengar dan taat.” 

Lalu ayah anak itu pergi ke kota sendirian, sedangkan 
anaknya terus belajar dengan syeikh. Setelah itu, anak itu 
menjadi seorang qadhi, yaitu ulama dengan derajat mufti. 
Perhatikanlah, hanya karena sebab yang mudah ini 
Allah melimpahkan kebaikan yang banyak pada 
keluarga tersebut. 

Dien dan Dunia 
Berikut kisah yang lain, seseorang yang mencapai usia 
90 atau 100 tahun. Beliau ini sangat aku kenal dan telah 
meninggal beberapa tahun lalu, semoga Allah 
merahmatinya. Beliau lahir dalam keadaan buta atau 
terkena penyakit saat kecil sehingga buta. 

Tentu saja orang tua sangat bersedih dan mengeluh: 
“Oh kasihan. Siapa yang akan membantumu. Bagaimana 
nanti kamu bisa bekerja. Siapa yang akan menafkahinya.” 

Tetapi apa yang akhirnya terjadi pada anaknya? Beliau 
menjadi orang yang memiliki banyak kawan sebab dia 
menjadi ulama dan dilantik menjadi mufti. Aku secara 
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pribadi mengenal beliau rahimahullah, seorang ulama dan 
pemilik keutamaan. Maka Allah memberinya banyak 
teman atas sebab ilmu yang Allah mudahkan padanya. 

Menurutku sekarang kamu lebih bisa paham. Sekarang 
aku tegaskan bahwa ada sebab yang mudah yang 
menjadikan Allah membuatnya menjadi kebaikan yang 
banyak. Seperti yang telah diperoleh oleh Anas bin Malik 
radhiyallahu anhu. 
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Kematian dan Kelahiran 
Anak 
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Harapkan pahala atas Kematian 
Putramu 
Dalam Shahih Muslim dari hadits Sulaiman bin Al-
Mughirah dari Tsabit dari Anas berkata: 

 � >ّ �ñَ ِ{ِöْõrِT َ�َ�ْ�¤َ rَT Cا أ;ُ!ِyَّ"]ُ EَF : rَRِ�ْS CcِF �َْ+rَ�َ4 ، @ٍْqَ�bُ ِّم iأ %ِْ& ، َ�َ�ْ�¤َ ¥ِM CcِF �ٌَْت ا�rَ&
 ْ�َ� >ّ f�ََ½ >ّ cُd : َلrَ�َ4 ، َِب-َµَو nََê Cnَ4 ، ًءrَ�َæ ِ{ْhَ+ Gإ iَْõ >ّ rَءَ 4َ�َ( �َB : َلrَ� ُ{ُ!ِyَّ+ iأ rَ© Cنَ أ;vُ Cأ
rÀَبَ  Cوَأ 'َûِaâَ yَْ�  ُ{ >ّ = Cأ ْت  Cرَأ r >ّ &َ'َ4 ، rَsِ% 'ََ�َ;َ4 ، �َِ�َذ °َْaَ� 'ُ >ّ f�ََ½ َ5َنê rَ& %ََjñْ Cأ  ُ ¶َ·
aَ�َWَ4 ، �ٍْ~َ� °َْSُ;ا  Cأ Qُْsَóَ# «rَرُوا «rَرِ Cأ rً&ْ;َ� >ّن Cأ  ْ;َ+  iَْb Cرَأ Cأ  َ �َ�ْ�¤َ rَT Cأ  rَP : �َْ+rَ� ، rَsýِْ&
 ، !َüَِ�َ4 : َلrَ� ، xََöْõا !ِjَِ¬ْ+rَ4 : �َْ+rَ� ، EَF : َلrَ� ؟ QُْS;ُ�َfْ�َ  ْن Cأ Qُْ¾َ¿ Cأ ، Qُْsَóَ# «rَرِ
 ُ I >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKَل ا;bَُر Lَ¡ Cأ � >ّ �ñَ UََVَWْ=rَ4 �ِ�ْ�rِT �ِ�ِ¢ْÔَÕْ� Cأ >ّ cُd ، �ُKْ >Wَّ�َ ½ � >ّ �ñَ ªِ«ِ}vَْZَw : َلrَ�َو
 �َ�£َُè+ ُI >ّ JKرَكَ اrَT : َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bََُل رrَ�َ4 ، َ5َنê rَ�ِ� َُهÔَÕْ� Cnَ4 ، َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ»

  �َْ�َ*َÂَB : َلrَ� �َ�£ُِ}َ�ْhَ+ ِZِfrَä ¥ِî
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“Putra Abu Thalhah  dari Ummu Sulaim  meninggal 38 39

dunia. Lalu Ummu Sulaim berpesan kepada keluarganya, 
'Jangan kalian kabarkan kepada Abu Thalhah berita 
kematian anaknya hingga aku sendiri yang akan 
menyampaikannya.' Anas berkata: Datanglah Abu Thalhah, 
Ummu Sulaim pun menghidangkan makan malam. 
Suaminya pun makan dan minum. Anas berkata: Kemudian 
Ummu Sulaim berhias untuk Abu Thalhah dengan 
dandanan paling cantik dari dandanan yang pernah 
dilakukan sebelumnya. Lalu Abu Thalhah tergoda 
menggaulinya. Ketika Ummu Sulaim telah melihat 
suaminya puas dan lega, ia membuka pembicaraan, 'Wahai 
Abu Thalhah, apa pendapatmu bila ada suatu kaum 
meminjamkan barang mereka kepada suatu keluarga, 
kemudian kaum tersebut meminta kembali barang yang 
dipinjamkannya. Apakah keluarga tersebut berhak 
menahan barang pinjaman itu?' Abu Thalhah menjawab, 
'Tentunya tidak.' Umu Sulaim berkata, 'Kalau begitu, 
bersabarlah dan harapkan pahala atas kematian putramu.' 
Kata Anas: Marahlah Abu Thalhah dan ia berkata, 'Engkau 

 Ada yang mengatakan anaknya bernama Abu ‘Umair mendapat kunyah dari 38

Rasulullah shalallahu alaihi wassalam, dengan sabdanya: ”Wahai Abu 
‘Umair, apa yang sedang dilakukan an-nughair?” An-Nughair adalah sejenis 
burung. Lalu anak ini meninggal.

 Suami istri ini memiliki kunyah berbeda, Abu Thalhah dan Umu Sulaim. 39

Sebab mereka semua menikah dalam keadaan duda dan janda. Beberapa 
ulama telah menulis tentang masalah kunyah ini. Tetapi hari ini umumnya 
kunyah istri mengikuti kunyah suami, tetapi zaman dahulu hal ini tidak lazim. 
Karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki kunyah yang berbeda 
dengan istrinya, atau bisa jadi kunyah istrinya yang lain jika dia memiliki 
lebih dari satu istri.

�59



biarkan aku hingga berlumuran janabah seperti ini baru 
engkau beritakan tentang kematian anakku!' (Pagi harinya) 
Abu Thalhah segera pergi menghadap Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam menceritakan peristiwa yang 
telah terjadi. 'Semoga Allah memberkahi kalian berdua 
pada malam kalian itu.' Kata Anas: Umu Sulaim lalu 
hamil.”  40

Perhatikan akal wanita ini, bagaimana cara dia 
menyampaikan perihal kematian anaknya pada 
suaminya. Andai para wanita bisa mengambil hikmah dari 
Umu Sulaim yang membuat tenang dan damai. 

Ketika Abu Thalhah pulang, Umu Sulaim tidak menjerit 
dan menangis sambil berteriak, “Anakmu telah tiada.” 

Perhatikan kata-kata yang indah wanita ini yang 
menunjukkan kecerdasan akal dan hikmahnya. Lalu 
pagi harinya, Abu Thalhah menemui Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam dan menceritakan kejadian semalam. 
Tetapi jawaban Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam hanya 
seuntai doa keberkahan: 

 �َ�£ُِ}َ�ْhَ+ ِZِfrَä ¥ِî �َ�£َُè+ ُI >ّ JKرَكَ اrَT 
 “Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada 

malam kalian itu.” 

Umu Sulaim lalu hamil karena malam itu, setelah 
peristiwa besar. Sekarang kamu bisa paham pengaruh 

 Shahih Muslim, Kitab Keutamaan Sahabat radhiyallahu anhu 2144.40
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kekuatan doa Nabi shalallahu 'alaihi wasallam pada 
pasangan suami istri ini. 

Anas melanjutkan haditsnya: 

 ِ I >ّ JKُل ا;bَُ5َنَ رêَوَِ;¥َ &َ�َ}ُ ، و )ٍَVbَ ¥ِî َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bََُل : 5َ6َ4نَ رrَ�
yَ4َ=َ;ْا &ِ%َ   ، rًُو�)¤ُ rَRُ�ُ)WَْB  EَF  ، )ٍَVbَ %ِْ&  َ �َöbِyَ*ْ+ا  Lَ¡ Cأ ذَا  Gإ  ، َ6 >ّ 7bََو ِ {ْhَ�َ»  ُ I >ّ JKا  8>ّ ºÀَ
 ِ {ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bَُر UََVَWْ=وَا ، َ�َ�ْ�¤َ ;ُ| Cأ rَsÛَْ�َ» �َِðُ}ñْrَ4 ُضrَ¥َ َ%rَsَ ا§ْ¦ -َeَ4 ، ِ�َöbِyَ*ْ+ا
þ�َُْج &َ'َ  Cأ ْن  Cأ  ªِ«ُa�ِْ�ُB  ُ{ >ّ = Gإ ُ ، rَP رَّبِ  6َ7ْ�َ}َ+  xَ >ّ = Gإ  :  َ �َ�ْ�¤َ  ;ُ| Cأ Bَ�ُ;ُل  �rََل :   ، َ6 >ّ 7bََو
 iّم iَل : ½َ�ُ;ُل أrَ� ، َىZَw rَ�ِ� �ُjَْðَ}ñْا ِyَ�َذَا دَ�ََ° ، و Gْد�َُ° &َ�َ}ُ إ Cََج ، وَأþَ� ذَا Gإ �َِ�;bَُر
 rَsَ%َ -َlََل وrَ� ، rَf�َْ�َWْ=rَ4 ، UِْVَWْ=ا ، ُyåِ Cأ �ُْfvُ ِيÈ>ّ ا·  ُyåِ Cأ rَ&  َ �َ�ْ�¤َ rَT Cأ  rَP : @ٍْqَ�bُ
 َ � ½yْ�َُو >ّ �ñَ ٌyَ+ Cأ ُ{ُ�vِْZُ[ EَF  َُ¡ Cأ rَP : ¥ِّ, i0ِ¥ أ �َْ+rَ�َ4 rً&®َ¯ُä 4َ;َ·َ~َْت ، rَ&ِyَ� َ÷ø+ِ ُضrَ¥َ ا§ْ¦
Lَ0 رbَُ;لِ  Gإ ِ{ِ| �ُ�َْ�َWْ=rَ4 ، ُ{ُ}ْ�َ*َ}ñْا �ََaÀْ Cأ r >ّ &َ'َ4 ، َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKِل ا;bَُ8َ رºَ» ِ{ِ|
 ٍ@ْqَ�bُ >ّم iَل : +َ�َّ°< أrَ� ¥ِ¸رَآ r >ّ &َ'َ4 ، ٌ¨َË~ِ& ُ{َ�َ&َد4َْ{ُ}ُ وr�ََ4 َلrَ� ، َ6 >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKا
 rَ»َِهِ ، وَد)ْ��ِ ¥ِî ُ{ُ}ْ�vََ;َ4 ِ{ِ| �ُْUìََِل : وrَ� ، َ¨َË~ِ*ْ+ا 'َvََ;َ4 ، Qَْ�َ= : �ُْ�ُ� وَ·َ~َْت ؟
 ، iَْõذَا � >ّ �ñَ ِ{hِ4 ¥ِî rَRvَ®َ¯َ4 ، ِ�َöbِyَ*ْ+َةِ ا;ْIَJ %ِْ& ٍ6َ |ِ�َْ�;َة >ّ 7bََو ِ{ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bَُر
 ِ {ْhَ�َ» ُI >ّ JK8 ا>ّ ºÀَ ِI >ّ JKُل ا;bََُل رrَ�َ4 : َلrَ� ، rَRُ_ >ّ &َ'َ�َb iّªِ[ ]B ، ِّªَِ�َ�ََ° ا+ّ�< �î ¥ِî rَRَ4َِ¥ِّ ا+ّ�<َ� >ّ cُd

 ِI >ّ JKا َyْaَæ ُهr >ّ -ْ(َ �rََل : jَWَXََ� وRìََْ}ُ وَ£َ¢ >ّ =r�َْرِ ا/© CcFْا ِ!ّñُ Lَ0 G6َ : ا=ْ_ُ(ُوا إ >ّ 7bََو
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“Suatu ketika. Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
sedang bepergian dan Ummu Sulaim turut serta dalam 
perjalanan tersebut. Biasanya, apabila Rasulullah pulang 
malam ke Madinah tidak langsung masuk kota. Tetapi 
waktu itu beliau langsung masuk kota. Sedangkan Ummu 
Sulaim mulai merasakan saat-saat kelahiran hingga Abu 
Thalhah berhenti untuk mendampinginya. Sementara 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam terus pergi. Abu 
Thalhah bedoa: 'Sesungguhnya Engkau Maha Tahu wahai 
Rabbku, aku sangat bahagia menyertai Rasul-Mu ketika 
beliau bepergian. Begitu pula aku merasa senang 
menyertainya kembali ke Madinah. Tapi sekarang aku 
terhenti seperti yang Engkau lihat.' Kata Anas: Ummu 
Sulaim berkata, 'Hai Abu Thalhah, ini belum waktunya 
melahirkan. Mari lanjutkan perjalanan!' Maka kami 
bergegas melanjutkan perjalanan. Kata Anas: Ketika tiba di 
Madinah Ummu Sulaim melahirkan anak laki-laki. Lalu 
ibuku berkata padaku: “Wahai Anas, janganlah ada 
seorang pun yang menyusui bayi ini hingga kamu 
membawanya besok pagi pada Rasulullah.' Esok harinya, 
saya membawa bayi tersebut kepada Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam. Saya temui beliau yang pada saat itu 
sedang memegang alat untuk memberi tanda pada 
hewan.  Ketika Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 41

melihat saya, beliau berkata; 'Hai Anas kecil, sepertinya 
Ummu Sulaim telah melahirkan?' Aku menjawab, 'Benar.' 

 Terdapat larangan untuk memberi tanda di wajah hewan, tetapi 41

diperbolehkan di kaki dan pahanya.
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Kemudian beliau letakkan alat untuk memberi tanda pada 
hewan. Lalu saya pun membawa bayi itu ke hadapan beliau 
dan meletakkannya di atas pangkuannya. Kemudian 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam minta dibawakan 
kurma ajwa Madinah.  Lalu beliau lumatkan kurma 42

tersebut dengan mulut dan diusapkan ke dalam langit-
langi t mulut bay i i tu .  Maka bay i i tu segera 43

mengunyahnya. Kata Anas: Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam bersabda, 'Kalian lihatlah, memang kaum Anshar 
itu sangat menyukai kurma!' Kata Anas, 'Kemudian beliau 

 Dalam hadits Shahih Muslim dari jalan Ibnu Abi Malikah dari Aisyah dengan 42

lafazh: ”Kurma ajwah dari dataran tinggi Madinah.” Terdapat pula dalam Ash-
Shahih:  

 ٌ)ْ"gِ َEFَو ª ّ̈ َ هُ � iّ-ُeَB ùَْ` ،ًَة;ْIَJ ٍْم »َ�َ(َاٍت;َB >nُّê �ََaَWÀْا %َِ& 
 ”Siapa yang dipagi hari makan tujuh kurma ajwa’ maka racun dan sihir tidak 
akan membahayakannya pada hari tersebut.”

 Inilah yang disebut tahnik. Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 43

melumatkan kurma. Mencari keberkahan dari ludah Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam. Para sahabat membawa bayi-bayi yang baru dilahirkan 
pada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam untuk mentahnikkan. Namun 
keberkahan liur ini khusus pada Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. 
Sebagian menganggap ini boleh bagi setiap orang, tetapi pendapat yang 
paling rajih, ini hanya khusus bagi Nabi shalallahu 'alaihi wasallam karena 
para sahabat mengharap keberkahan Nabi shalallahu 'alaihi wassalam. 
Selain Nabi shalallahu alaihi wasallam tidak ada yang seperti itu, tanpa 
diragukan lagi. Karenanya para tabiin tidak pernah membawa bayi-bayi 
mereka pada Abu Bakar, Umar, Utsman atau Ali radhiyallahu anhum. 
Tahnik untuk mendapat berkah khusus bagi Nabi shalallahu alaihi wassalam 
saja. Sebab keberkahannya bisa ditransfer. Tabaruk dengan keringatnya, 
rambutnya, bajunya hanya khusus dengan Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. 
Sahabat tidak pernah melakukannya kecuali hanya pada Nabi shalallahu 
'alaihi wasallam.
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mengusap wajah bayi itu serta memberinya nama 
Abdullah.’”  44

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam meletakkan kurma 
Ajwa dalam mulutnya yang mulia, lalu mengunyahnya 
sampai lembut. Diletakkannya kunyahannya itu ke dalam 
mulut bayi sehingga merasakan manisnya kurma. Kaum 
anshar memang sangat mencintai kurma seperti yang 
disabdakan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. 
Kaum anshar adalah penduduk Madinah kota kurma 
kemudian beliau shalallahu 'alaihi wasallam memberi 
nama bayi Umu Sulaim dengan nama Abdullah. 

Nama yang Paling Dicintai Allah 
Dalam Shahih Muslim: 

 %َِ±2ْ >ّ Iِ وyْaَæَُ ا¨§ >ّ JKا ُyْaَæ ِI >ّ JKا Lَ0 Gءِ إrَ¢£ْ CcFا i!ّñَ Cأ
“Nama yang paling dicintai Allah yaitu Abdullah dan 

Abdurrahman.”  45

 ‘Ubayah bin Rifa’ah berkata: Aku melihat anak ini -yaitu Abdullah bin Abu 44

Thalhah- memiliki tujuh anak semuanya hafal Al-Quran. 
Maksudnya, setelah Abdullah bin Abu Thalhah menikah dia memiliki tujuh 
anak semuanya hafizh Quran -kita memohon keutaman ini- dengan 
keberkahan dari doa Rasulullah shalallahu alaihi wasallam. Sebab itu aku 
menyemangatkan diriku dan kalian untuk selalu berdoa mencari keutamaan 
dari Allah.

 Shahih Muslim dari hadits Nafi dari Ibnu Umar berkata. Bersabda Rasulullah 45

shalallahu 'alaihi wasallam “Sesungguhnya nama nama bagi kalian yang 
paling dicintai Allah yaitu Abdullah dan Abdurrahman.” No 2132.
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Nama lain yang dicintai Allah: Abdul Aziz dan 
Abdul Karim, setelah itu nama-nama Nabi yang paling 
utama nama Nabi kita Muhammad shalallahu 'alaihi 
wasallam. Nama-nama Nabi yang paling mulia itu 
seperti: Muhammad, Ahmad, Ibrahim, Musa, Isa dan 
Nuh. 

Setelah itu, nama-nama yang memiliki makna indah 
seperti Hasan dan Husain. Ada yang mengatakan yang 
memberi nama anak Ali Abi Thalib ini adalah Rasulullah 
shalallahu 'alaihu wasallam. Hasan dan Husain dari kata 
Hasan artinya sesuatu yang thayib dan indah. 

Dalam Shahih Muslim: 

ّن< اi!ِّ"#ُ °ٌhِ±َ¬ َIJK اْ��َ*rََل  Gإ
“Sesungguhnya Allah indah, mencintai keindahan.”  46

Jamil artinya indah seperti nama temanku Abdul 
Jamil (Hamba Allah yang Maha Indah) karena jamil salah 
satu asmaul husna.  

Guru tsanawiyah kami yaitu Syeikh Qala Al-Athary 
menceritakan: ”Aku namai putraku dengan nama Mushab 
akhirnya aku tertimba berbagai shu'ubah (kesulitan). Lalu 

 Shahih Muslim dari hadits Ibrahim An-Nakha’i dari ‘Alqamah dari Abdullah 46

bin Mas’ud dari Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: ”Tidak akan 
masuk jannah siapa yang dalam hatinya terdapat kesombongan sebiji atom. 
Seseorang bertanya: Bagaimana jika orang menyukai mengenakan baju 
yang bagus dan sandal yang bagus? Beliau menjawab: Sesungguhnya Allah 
indah mencintai keindahan. Sedangkan sombong adalah menentang 
kebenaran dan merendahkan orang lain.”
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aku ganti namanya dengan Sahlan. Setelah itu berbagai 
macam kemudahan aku temui.” 

Kita memberi nama anak Sahl atau Suhail 
harapannya mendapat kemudahan, memberi nama 
Yasir mendapatkan kelancaran, nama Salman 
mendapat keselamatan. Ini contoh-contoh nama-nama 
yang thayib. Sekarang kita bahas nama-nama yang tidak 
baik. 

Nama-nama yang diharamkan 
Orang-orang syiah rafidhah banyak menggunakan 
nama-nama yang diharamkan - nauzhubillah dari itu - 
seperti nama Abdul Husain (Hamba Husain). Dia ini 
hamba Allah atau hamba Husain? 

Syeikh Taqiyuddin Al-Hilaly berkata: Saat di Basrah 
saya menyewa buruh namanya - waliyyadzhu billah - 
Abdul Ali maksudnya Hamba Ali bin Abi Thalib 
radhiyallahu anhu. Lalu saya memanggilnya dengan Abdul 
Aliyi yaitu Hamba Allah yang Maha Tinggi. Tetapi dia 
membantah dengan mengatakan, "Saya bukan Abdul Aliyi 
tapi saya Abdul Ali - waliyyazhubillah-" Ini merupakan 
nama-nama yang terlarang dan diharamkan. 

Hindari Nama-nama Berikut 
Terdapat beberapa nama yang harus dihindari seperti: 
Ihab artinya kulit yang belum disamak. Bahkan 
beberapa orang memberi nama yang tidak memiliki 
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makna sepert i nama anak perempuan Fatin 
(pemfitnah) -nauzhubillah - Mengapa ada orang yang 
bernama Fatin? Ini kacau! 

Nama Terindah 
Alangkah eloknya seorang muslim memberi nama 
anaknya dengan nama para sahabat atau sahabiyah 
seperti Asma nama dari Asma binti Umais atau Asma 
binti Abu Bakar. Nama Khadijah diambil dari nama 
umul mukminin istri Rasul shalallahu 'alaihi wasallam 
yang Allah azza wa jalla mengirim salam padanya dari 
atas langit ke tujuh. Nama Aisyah diambil dari nama 
wanita yang paling faqih, nama Sarah atau hajar yaitu 
istri Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihissalam. Itu semua 
nama-nama yang indah. 

Sedangkan nama Fatin, Halan, Hala, dan lainnya 
yang tidak memiliki makna adalah nama-nama yang 
tidak pernah dipakai oleh generasi sahabat radhiyallahu 
anhum. 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JANGAN LUPAKAN KAMI DALAM DOA SHALIH 
ANTUM
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