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Kata Pengantar 
Atas izin Allah dan inayah-Nya, jilid kedua dari terjemahan 

Ebook Hikayat Cinta Umu Sulaim radhiyallahu anha telah 
terbit. Alhamdulillah, atas kemudahan dan karunia berharga ini. 

Dalam jilid ini, Al-Alamah Al-Muhadits Abdullah Sa’ad 
hafizhahullah mengisahkan keberanian, kecerdasan dan 
kecerdikan Umu Sulaim serta hikmah-hikmahnya. Ada pelajaran 
penting yang disampaikan oleh penulis dalam jilid ini, yaitu 
tentang posisi wanita dalam Islam. Seberani apapun dia dan 
secerdas apapun, posisi wanita sebagai rakyat suaminya serta ratu 
ditengah-tengah anak-anaknya. 

Ratu yang tercantik akan selalu senang berada dalam rumah 
untuk fokus membina rumah tangga. Syeikh mengajak para suami 
untuk membuat nyaman rumah sehingga benar-benar menjadi 
istana indah bagi istrinya. Begitu pula pada istri, hendaknya lebih 
senang didalam rumah tunduk patuh pada perintah Rabbnya azza 
wa jalla: 

َ $َ#ة /ِ-َْ+ ا)ّ'% و5َ6ٰ ۖ وَأ0 :ِ ا789ْ %ّ ;ِ<ِ=>َ َج اْ@? 7ّ BَCَD +َEْ %ّ BَCَD Fَ9َو %+ُّHِDIُJُK LِM َْنOَPَو 

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 
janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-
orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat.” 

Mengapa demikian, sebab sabda Rasulullah shalallahu 
alaihi wassalam: 



%+ُّQَR ٌBْTَU %+ُّVُWُXُY 

"Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka.” 

Tetapi wanita di rumahpun masih tetap berpotensi 
menimbulkan fitnah karena bertingkah laku seperti orang 
jahiliyah. Zaman itu, kelakuan jahiliyah itu seperti 
menghentakkan kaki agar menarik perhatian laki-laki. 
Budaya waktu itu, para wanita mengenakan gelang emas 
di kakinya. 

Jahiliyah zaman kita; Facebook, Instagram dan media 
sosial lainnya. Wanita didalam kamarpun bisa eksis 
memviralkan foto-foto diri, suami dan anak-anak. Bahkan 
becadar dalam ruangan tertutup saat bermajlis ilmu 
ternyata bisa bertingkah laku seperti orang jahiliyah. 
Fotonya tersebar kemana-mana! Bagi muslimah yang 
sudah taubat selvi, dia masih harus bekerja keras supaya 
terhindar dari jepretan muslimah lainnya. 

Pada bab terakhir dalam jilid ini, dikisahkan tentang 
mukjizat Nabi shalallahu alaihi wassalam di rumah Umu 
Sulaim. Membuktikan keyakinannya pada Allah ta’ala 
membuahkan anugerah kemaslahatan di dunia dan 
akhirat. Sesuatu yang tidak mungkin, tetapi bila kita yakin 
dan menyerah total pada Allah, Dia akan mewujudkannya. 

Bab terakhir ini sangat penting sekali bagi muslimah 
yang masih menunggu layangan nyangkut di dahan 
hatinya (jodoh). Menahan butiran embun di mata supaya 
tidak jatuh saat melihat ikhwan yang datang dan pergi 



karena menyerah di babak pertama karena panai. Seperti 
layangan, cuma menari-nari di atmosfir tapi gak mau 
nyangkut. Atau karena penolakan orang tua kita yang 
menunggu calon menantu yang sudah mapan, PNS atau 
berdasi dengan pin DPR di jas hitamnya tapi tidak 
diperhatikan kualitas dien dan adabnya. 

Pula, teruntuk istri yang sudah mengaji dan mulai 
memahami diennya tetapi sang suami masih tertinggal 
kereta. Cukup yakin dan husnuzhan pada Allah disertai 
dengan doa tanpa henti. Yakinlah, Allah akan memberikan 
solusi yang lebih baik dari yang kita angankan.  

Menanti KA Bengawan, 
Jakarta-Solo 
17 Rabiul Awal 1441 - 14/11/2019 

Penerjemah 
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Keberanian Umu Sulaim 
radhiyallahu anha 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Jihad dalam Islam 
Kembali kita mengisahkan Umu Sulaim radhiyallahu anha, 
s e k a ra n g t e n t a n g ke b e ra n i a n n y a . S a y a a k a n 
memaparkan dua keberanian Umu Sulaim. 

1. Berkaitan dengan keberanian mental dan moril. 

2. Berkaitan dengan kekuatan hatinya. 

Sebelum kita memasuki pembahasan poin pertama, 
aku menyampaikan firman Allah ta'ala dalam surat Al-
Furqan:  

 وEِ ِ_ِ` aُْ=bِْ=>َcَ^َ<دًا َ\]BTًِا

“Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran 
dengan jihad yang besar.”  1

Surat ini tergolong surat Makiyah, turun sebelum hĳrah 
Nabi shalallahu 'alaihi wasallam ke Madinah, yaitu sebelum 
diwajibkannya perang. Sebagaimana diketahui, di Mekah 
belum diwajibkan jihad dengan pedang dan lembing. 
Jihad diwajibkan setelah hĳrah Nabi shalallahu 'alaihi 
wasallam ke Madinah. Tetapi Allah dalam surat ini 
berfirman: 

“Dan berjihadlah terhadap mereka dengan Al Quran 
dengan jihad yang besar.” 

Makna ayat ini adalah jihad dengan hujah dan 
keterangan, sebab jihad memiliki dua bentuk: 

 Al-Furqan: 521
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1. Jihad hujah dan keterangan. 

2. Jihad pedang dan lembing. 

Jihad dengan pedang dan lembing telah dimengerti, 
sedangkan jihad dengan hujah dan keterangan 
maksudnya jihad dengan cara menolong Islam melalui 
perkataan dan membantah para munafikin, 
membantah para pelaku bid'ah dan kesesatan. Jihad 
ini memiliki pengaruh yang sangat kuat. Bahkan jihad 
ini didahulukan daripada jihad pedang dan lembing. 

Sebab itulah Nabi kalian ketika mengutus suatu 
detasemen tempur berpesan: 

dّٰefgل اIiا رb-kl و أن dّٰefgا ّF9 mإ َoَp mإ َF9 ْن )َ;ْ_ِ أن bَqَrsَوا أ0 mإ aُْ=Iُtuَْv >َw ّوَل  Hَ;ْ<َxُْ+ أ0

“Pertama kali kalian harus menyeru mereka agar 
bersyahadat lailahailallah dan muhammad utusan Allah.”  2

Dalam Shahihain dari hadits Sahl bin Saad dan Hadits 
Salmah bin Al-Akwa ketika Rasul shalallahu 'alaihi wasallam 
mengutus Ali bin Abi Thalib kepada Yahudi di Khaibar, 
ketika beliau menyerahkan panji perang bersabda: 

iْ$#َِم mz95َ6 ا mإ aُْ^ُtاْد َّ{ُ| ، aِْVِW~َ>َ�ِ� َ�ْ�َِلD �َّ�~َ �َِ�iِْا�ْ�ُْ� �َ�َ� ر 

 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari 4337, Muslim 21 dari Hadits Yahya bin Shaify dari Abu 2

Ma'baj budak Ibnu Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu
3



“Jalanlah perlahan-lahan ke depan hingga kalian 
sampai di negeri mereka. Kemudian dakwahilah mereka 
pada Islam.”  3

Inilah jihad hujah dan keterangan. Terlebih dahulu 
menyeru pada Islam, karena tujuan dari perang yaitu: 

1.Melindungi kaum muslimin dari tekanan musuh 
dan orang-orang zhalim. 

2.Menyebarkan dien Allah. 

Adakalanya dakwah dihalangi dengan kekuatan. 
Maka penghalang tersebut harus dihancurkan terlebih 
dahulu supaya manusia bisa masuk Islam. Karena itulah 
ketika jazirah arab berhasil dikalahkan, manusia 
berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian berlanjut 
ke Iraq, Syam, Persia, Mesir, Maghribi hingga Islam telah 
tersebar sangat luas pada pembukaan pemenangan di 
akhir zaman khilafah radhiyallahu anhum . 

 Hadits Sahal dalam Al-Bukhari Kitab Pertempuran Bab Perang Khaibar 4210 dan 3

Muslim Kitab Keutamaan Sahabat 2307 dan Hadits Salamah bin Al-Akwa' dalam Al-
Bukhari 3702 dan Muslim 4407, dan Hadits Saad bin Abi Waqash dalam Shahih Muslim 
2404
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Keberanian Mental dan Moril 
Umu Sulaim 
Dalam Shahihain dari hadits Zainab binti Umu Salamah, 
dari Umu Salamah dan Zainab anak sambung Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam (rabibah). Zainab menjadi yatim 
karena kematian ayahnya, lalu ibunya berdoa: 

>َV�ِْw ًاBْTَU 5ِ6 �ِْ<ْU �X'ُِw 5ِM 5ِ��ُْ]َ�ِ� وَأ0 ^aُّ% أ� %ّ   ا��

“Ya Allah, berilah aku pahala atas musibah yang 
menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik.”  4

Doa ini disyariatkan ketika seseorang mendapat 
musibah sebab Nabi Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: 

>َV�ِْw ًاBْTَU ُoَp �ََ<ْU X'ُِw 5ِM ُd]َ�ِ_ِ وَأ0 %ّ fgَ�َهُ ا� ّ% أ0 F9 mإ 

“Maka Allah akan memberinya ganjaran dalam 
musibahnya dan menggantinya dengan yang lebih baik.” 

 Dikeluarkan oleh Muslim 918 dari hadits Ibnu Safinah dari Umu Salamah 4

sesungguhnya dia berkata, aku mendengar Rasulullah shalallahu alaihi wassalam 
bersabda: Tidaklah seorang muslim mendapat musibah kemudian dia mengatakan, 
semuanya ini perintah Allah, inalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, berilah aku pahala 
atas musibah yang menimpaku dan berilah ganti dengan yang lebih baik. Maka Allah 
akan memberinya ganti yang lebih baik dari itu. Umu Salamah berkata, Ketika Abu 
Salamah meninggal, aku mengatakan; Siapakah dari muslimin yang lebih baik dari Abu 
Salamah? Umu Salamah melanjutkan, Rasulullah shalallahu alaihi wassalam mengirim 
Hatib bin Abi Balta’ah untuk meminangku bagi beliau.  Aku mengatakan, Sesungguh aku 
memiliki putri dan aku wanita pencemburu. Maka beliau bersabda: Tentang putrinya 
maka kita berdoa kepada Allah untuk mencukupkan putrinya darinya, dan aku berdoa 
kepada Allah agar menghilangkan kecemburuannya.
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Setelah Umu Salamah mengucapkan doa yang agung 
ini, Zainab bertanya: “Siapakah yang lebih baik dari Abu 
Salamah?” 

Apakah doa beliau ini karena keraguan pada 
keutamaan suaminya ataukah beliau yakin akan adanya 
orang yang lebih utama dari Abu Salamah? Sesungguhnya 
Umu Salamah menunggu suami pengganti yang lebih baik 
dari Abu Salamah.  

Kadang kita terkecoh dengan ungkapan doa Umu 
Salamah ini, bahwa beliau ragu-ragu dengan keutamaan 
suaminya. Siapa yang bisa lebih baik dari Abu Salamah 
seorang sahabat yang pertama-tama turut hĳrah, 
menerima berbagai macam tekanan dan intimidasi yang 
hebat. Dia ingin mengajak istri dan anaknya berhĳrah tapi 
keluarga istrinya menawan mereka. Membiarkan Umu 
Salamah menangis terus menerus selama setahun penuh. 
Sampai kelapangan itu kemudian datang. 

Nabi shalallahu 'alaihi wasallam mendoakan Abu 
Salamah ketika ia wafat. Lalu ketika Umu Salamah berdoa 
dengan doa ini Allah menggantinya dengan orang yang 
lebih baik dari Abu Salamah yaitu manusia paling utama 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Zainab dan 
saudaranya serta merta menjadi anak sambung Rasul 
shalallahu 'alaihi wasallam. Semua ini disebutkan dalam 
hadits. Zainab banyak meriwayatkan hadits dari ibunya 
yang pada saat ibunya menikah dengan Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam usianya masih kecil. Selain 

6



Zainab, nama anak Umu Salamah lain yang diketahui yaitu 
Umar bin Abu Salamah. 

Apakah Wanita Mandi Besar Jika Mimpi 
Basah? 
Berikut ini adalah contoh hadits yang diriwayatkan dari 
Zainab binti Umu Salamah, dari ibunya Umu Salamah 
sebagaimana tertera dalam Ash-Shahihain , dia berkata: 5

Umu Sulaim  istri Abu Thalhah menemui Rasulullah 6

shalallahu 'alaihi wasallam Beliau bertanya: Wahai 
Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu pada al-haq, 

 Shahih Al-Bukhari Bab Mandi, Pasal Apabila wanita mimpi basah No 278 dari hadits 5

Malik dari Hisyam bin Urwah dari ayahnya dari Zainab binti Umu Salamah dari Umu 
Salamah Umul Mukminin. Dan Shahih Muslim Bab Haidh 313 dari hadits Hisyam bin 
Urwah dari ayahnya dari Zainab.

 Perhatikan dalam hadits tidak dikatakan “Datang seseorang wanita dari kalangan 6

shahabiyah.” Tetapi dikatakan, “Datang Umu Sulaim.” Menunjukkan pada kedudukan 
Umu Sulaim, sebab beliau mengatakan sesuatu yang besar dan tidak mudah 
mengtakannya. Menunjukkan pula keberaniannya yang dilapisi adab yang tinggi.
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apakah wajib bagi wanita mandi besar bila bermimpi? 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam menjawab:  7

َ ِت ا�ْ�َ<ء ذَا رَأ0 mإ ،aَْ�َ� 

“Iya, jika dia melihat basah.” 

Pada riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh para 
perawi sahabat diantara Aisyah: “Apakah wanita bisa 
mimpi basah?” 

Pada r iwayat la innya: “ Wahai Umu Sula im, 
pertanyaanmu telah membuat wanita menjadi jelas.” 

Pada riwayat lain dalam Ash-Shahih, ketika Umu Sulaim 
bertanya tentang perkara tersebut Aisyah menimpali, 

 Pertanyaan ini datang dari wanita yang bertanya pada Rasulullah shalallahu alaihi 7

wassalam. Lihatlah pada Amru bin Al-Ash yang mendapat julukan orang arab yang 
cerdik. Kecerdikan itu terbagi menjadi dua, cerdik pada perkara yang buruk, 
waliyazhubillah, dan kecerdikan pada kebaikan dan keutamaan seperti yang dimiliki 
oleh Amru bin Al-Ash radhiyallahu anhu.  

Dikatakan, ketika beliau menemui pasukan Romawi saat penaklukan Mesir, orang-orang 
Romawi merencanakan tipu muslihat. Nanti ketika keluar dari benteng, pasukan akan 
melemparnya dengan batu sampai mati. Beliau mengatakan, kami akan kembali 
membawa sepuluh orang utusan terbaik Amirul Mukminin. Maka panglima 
memerintahkan anak buahnya untuk membiarkan Amru bin Al-Ash pergi. Mereka 
beranggapan membunuh sepuluh orang lebih baik daripada membunuh satu orang. 
Tetapi ternyata, tidak ada utusan lagi dari kaum muslimin. 

Mereka kemudian mengatakan, Sungguh Amru bin Al-Ash telah menipu kita. Rasulullah 
shalallahu alaihi wassalam bersabda: Perang adalah tipu daya. Sebab itulah Amru bin Al-
Ash berkata, Tidak pernah aku menawarkan pandanganku pada Rasulullah shalallahu 
alaihi wassalam untuk melebihi wibawa beliau. Jika aku diminta untuk mensifati 
kecerdikan beliau, aku tidak akan mampu menerangkannya.  

Perhatikan pula pada kecerdikan Umu Sulaim ketika mengajukan pertanyaan ini padahal 
banyak wanita lainnya disitu.
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“Apa-apaan pertanyaanmu ini!” Maka Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam bersabda kepada Aisyah: “Justru 
perkataanmu ini yang aneh.”  

Maksudnya wahai Aisyah jangan kamu ingkari 
pertanyaan Umu Sulaim, karena dia bertanya tentang 
diennya. Sebab itu Aisyah radhiyallahu anha memuji 
wanita anshar dengan: “Rasa malunya wanita-wanita 
anshar tidak menghalanginya bertanya perkara diennya."  

Jadi tidak boleh malu bertanya persoalan dien saat 
kita harus mempelajarinya. 

Perhatikan bagaimana kecerdasan Umu Sulaim 
bertanya. Dia tidak bertanya langsung pada inti 
masalah tetapi dengan menyampaikan pertanyaan 
pengantar terlebih dahulu. 

Jika seseorang ingin menyampaikan informasi 
penting dengan pengantar yang baik, informasi 
tersebut akan lebih diperhatikan. Seandainya Umu 
Sulaim langsung mengajukan pertanyaan tanpa 
pengantar, “Apakah wanita wajib mandi bila mimpi basah?” 
Kemungkinan para sahabiyah yang hadir saat itu akan 
lebih membantah pertanyaan tersebut.  

Sebab itulah, setelah Umu Sulaim menyampaikan 
pertanyaan pengantar, Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepada Umu Sulaim: “Pertanyaanmu 
telah membuat wanita menjadi jelas.” 

9



Tetapi sebagian shahabiyah yang hadir masih tetap 
menolak pertanyaan Umu Sulaim dengan bantahan, “Apa-
apaan pertanyaanmu ini!”  

Pengantar pertanyaan Umu Sulaim ini menunjukkan 
kejeniusan akalnya sehingga Nabi shalallahu 'alaihi 
wasallam menjawab, “Iya, jika dia melihat basah.” 

Dari hadits ini, jika seseorang mimpi basah tetapi 
tidak menemukan basah dia tidak wajib mandi besar. 
Hukum ini berlaku bagi laki-laki dan wanita. 

Nash hadits ini diriwayatkan dalam Shahihain, 
mandi besar tidak wajib sampai seseorang melihat 
bekas basah yaitu mani baik pada laki-laki maupun 
perempuan. 
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Jika Seorang Musyrikin 
Mendekatiku, Aku Belah 
Perutnya 
Kisah keberanian Umu Sulaim lainnya. Diriwayatkan oleh 
Muslim 1809 dari jalan Hamad bin Salamah, dari Tsabit 
dari Anas radhiyallahu anhu: 

¤َ�َت ِ£ َ¢Oاً ¡Iَمَ ُ~ َ��ٍ مَّ iُ>َ¨ٍ§, اَ¥ّ نَّ أ7  أ0

"Sesungguhnya Umu Sulaim mempersenjatai dirinya 
dengan belati dalam Perang Hunain." 

Yaitu, ketika hendak turut perang beliau menyiapkan 
senjatanya. Seperti yang kalian ketahui, perang zaman 
dahulu berbeda dengan sekarang. Perang hari ini efek 
merusaknya lebih dahsyat tetapi zaman dahulu 
memerlukan keteguhan hati yang lebih kuat. Sebab 
perang mereka saling berhadapan tidak seperti perang 
hari ini dengan menembak dari jauh. 

Perhatikan ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah 
menghadapai Tartar di Syam. Dia berkata pada Sultan dan 
para panglima perang: Teguhlah karena kalian akan 
ditolong. Mereka berkata: Katakan Insya Allah. Ibnu 
Taimiyah menjawab: Insya Allah ini akan terwujud bukan 
hanya sekadar angan-angan.  

Lalu apakah Ibnu Taimiyah bisa melihat masa depan 
yang ghaib? Tidak, sebab tidak ada yang mengetahui yang 
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ghaib kecuali Rabbul alamin jalla wa ala. Beliau katakan itu 
bisa jadi karena mendapatkan kabar gembira melalui 
mimpi atau beliau telah melihat kaum muslimin telah 
kembali pada Allah, siap untuk menolong dien Allah, 
menghadap pada Allah. Karena umat jika dalam keadaan 
demikian Allah akan menolong mereka: 

َ��ِ ِwْ©ُ�ْا� ُªْ«َ� >َ ْ;َ<َ� >ًّ¬~َ َوَ®َن 

"Dan Kami selalu berkewajiban menolong orang-orang 
yang beriman."  8

Allah telah menetapkan pada dirinya sendiri. 
Perkataan Ibnu Taimiyah ini telah meneguhkan Sultan dan 
para panglima perang atas izin Allah. 

Ibnu Taimiyah berkata kepada salah seorang 
panglima: Tugaskan aku di posisi yang paling beresiko 
kematian. Beliau tidak meminta: Tempatkan aku pada 
posisi paling aman agar aku selamat. Tetapi beliau 
katakan: tempatkan aku diposisi paling bahaya. 

Panglima kemudian menjawab: Seluruh posisi kita 
adalah posisi maut. Jumlah pasukan Tartar ratusan ribu, 
lengkap dengan kuda-kuda perang dan pasukan infantri. 
Debu-debu mereka berterbangan tinggi tampak dari jauh, 
meski demikian kilatan pedang mereka masih tampak 
mengkilat. Inilah posisi kematian. 

 Ar-Rum 488
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H a t i I b n u Ta i m i y a h k u a t d e n g a n i m a n , 
menengadahkan tangannya dalam doa yang panjang. 
Pedang-pedang Tartar telah berdenting tapi beliau tetap 
berdoa pada Allah azza wa jalla. Panglima kemudian 
berkata: Lalu pertempuran memisahkan antara diriku 
dengannya. 

Kemudian dengan mengucapkan hamdallah turunlah 
kemenangan pada kaum muslimin. Panglima kemudian 
mencari Ibnu Taimiyah yang didapatinya sedang bersama 
saudaranya, ia mengabarkan kemenangan. Peristiwa ini 
menunjukkan kuatnya hati dan hubungannya pada Allah 
padahal pedang-pedang telah berdenting. 

Inilah Umu Sulaim, sebagaimana dalam Shahih Muslim 
1809, beliau berperang bersama Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam dalam perang Hunain membawa khanjar.  

 P<ل أ`I ²>±:: ¡< رIiل اdّٰefg، =�ه أم x ،O¢ £ >^�w §¨<i¬<)°: ¡< رIiل اdّٰefg إن د�<

 w¸· أ¶w b+ ا�O¬` ��\ª´µت `_ `³ _

"Abu Thalhah berkata: Wahai Rasulullah! Umu Sulaim 
turut membawa khanjar. Umu Sulaim lantas berkata: Wahai 
Rasulullah, jika seorang musyrik mendekatiku akan aku 
robek perutnya." 

13



 

Syubhat Keluarnya Umu 
Sulaim Berperang 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Betapa berani dan tegas kata-katanya. Kisah ini telah 
memberikan banyak faidah pada manusia, namun 
sebagian orang ingin memelesetkan pada kekejian dan 
kerusakan. Mereka tidak menginginkan kebaikan. Maka 
aku katakan pada mereka: 

Hai yang mengatakan: Biarkan wanita-wanita menjadi 
perajurit, ikhtilat dengan laki-laki agar belajar bersama 
mereka. 

Hai yang mengajak untuk melantik wanita sebagai 
pemimpin negara, menteri atau pejabat. 

Hai yang mengatakan: Mengapa kalian melarang 
wanita keluar rumah sedang Umu Sulaim juga keluar 
rumah. 

Maka aku jawab: 

Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki sebuah kaidah: 

“Siapapun orang pelaku kebatilan lalu berdalil 
dengan dalil yang benar maka pendapatnya tertolak.” 

Ini merupakan kaidah penting. Aku katakan: Jika kalian 
membawa dalil Umu Sulaim untuk membenarkan 
pendapat kalian mengapa kalian tidak membawa dalil 
Umu Sulaim lainnya. Misalnya ketika Umu Sulaim menolak 
menikah dengan Abu Thalhah kecuali dengan syarat 
masuk Islam dan menjadikan maharnya hanya Islam? 

15



Demikian juga, saat Umu Sulaim baru masuk Islam 
beliau segera mengajak keluarganya masuk Islam. Beliau 
segera mentalqinkan Islam pada Anas waktu itu masih 
kecil kemudian mengantarkannya berguru pada Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam sampai dia menjadi ulama 
besar? Meriwayatkan hadits Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam dan lain sebagainya. 

Mengapa anda mengambil sebagian dalil dan 
membuang da l i l l a innya . Sepert i o rang yang 
memanjangkan cabangnya sampai cuping telinga dengan 
alasan mencontoh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam memang melakuan 
itu. Perbuatan seperti ini tidak salah kecuali jika niatnya 
buruk. Tetapi tidak dibenarkan pula, hanya mengambil 
sesukanya dan membuang sesukanya. 

Mengapa tidak mengikuti sunah Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam ketika ia bermunajat pada Rabbnya, ikatan 
imannya pada Penciptanya, shalat sebagaimana beliau 
shalallahu 'alaihi wasallam shalat, berhaji sebagaimana 
beliau berhaji, bersikap iffah pada kehidupanmu, tidak 
isbal pada celanamu, berakhlak dengan akhlaknya dan 
beradab dengan adabnya. 

Hanya mengambil amalan sesuka hatinya dan 
meninggalkan sesuka hatinya bukanlah kebenaran. 

Hadits ini terikat dengan hadits lainnya. Sebab dalil 
satu dengan dalil lainnya itu saling menjelaskan. 
Seandainya seseorang menyampaikan dalil: 
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َ��ِّ<'َُ¹ْºِّ� »ٌْ¡َ Iَx 

"Celakalah orang yang shalat."  

Kita katakan, dalil tersebut benar tetapi cara 
memahaminya dengan dalil selanjutnya: 

ّ%aُْ= ÀَÁِÂ ¿ُ¾َاءُونَ وَ½َ¼ْ Iُ�َنَ ا�ْ�َ<Iُtنَ pنَ اIُ=>iَ aِْVِÃ#َ$Äَ +َْt aُْ= ÀَÁِÂ%ّ pا 

"(yaitu) orang-orang yang lalai dari shalatnya, orang-
orang yang berbuat riya,dan enggan (menolong dengan) 
barang berguna."  9

Jadi mengapa hanya mengambil satu atau dua kata 
atau sebuah kalimat tetapi tidak mengikuti pemahaman 
dari tafsir kalimat tersebut? Apabila kamu mengambil 
sebuah dalil maka ambil juga dalil-dalil lainnya yang 
menafsirkan dalil tersebut. 

Penjelasan kami soal keluar berperangnya bahwa; 
Umu Sulaim tidak berperang sendirian tetapi ditemani 
suaminya Abu Thalhah. Pembahasan ini panjang tetapi 
saya memberikan beberap dalil tentang keharaman ikhtilat 
(bersendirian dengan lelaki bukan mahram): 

Pertama 

Shalat merupakan rukun Islam yang paling agung 
setelah tauhid. Walau demikian, Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam bersabda:  

>َQُR ّو% =َ< أ0 7ّªَÅَو >َ=ُ�Æِءِ آ>َÈِّÉ(ِف اIُ�Äُ ُBْTَUَو >َ=ُ�Æِآ >َ= 7ّªَÅَو >َQُR ّو%   Iُ�Äُ ُBْTَUِف اcِّËÌَ<ِل أ0

 Al-Maun 4-89
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"Sebaik-baik shof laki-laki di barisan paling depan dan 
terburuk paling belakang. Sedang sebaik-baik shof wanita 
paling belakang dan terburuk paling depan."  10

Mengapa demikian? Padahal mereka melaksanakan 
shalat fardhu berjamaah, tetapi tetap dikatakan: 

"Sedang sebaik-baik shof wanita paling belakang dan 
terburuk paling depan." 

Jadi dalam ibadah shalat saja, semakin jauh wanita 
dari laki-laki maka semakin tertutupi dan terjaga. 

Kedua 

Meskipun shalat berjamaah di masjid merupakan 
ibadah yang agung bagi wanita, tetapi Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam juga bersabda: 

%+ُّQَR ٌBْTَU %+ُّVُWُXُY 

"Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka (untuk 
shalat)."  11

Beliau sabdakan ini di kota Madinah Al-Munawarah 
yang shalat di dalamnya lebih baik dari seribu shalat di 
tempat lain. Tetapi dalam dalil ini dinyatakan, shalat wanita 
di rumahnya lebih afdhal daripada di Masjidil Haram. 

Bila wanita penduduk Mekah bertanya: Manakah yang 
utama, saya shalat di Masjidil Haram atau di rumah? Maka 

 Shahih Muslim Kitabus Shalat 44010

 Musnad Ahmad 5468, Sunan Abi Dawud 567, Shahih Ibnu Khuzaimah 1683, Al-11

Mustadrak 755
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kita menjawab: Paling afdhal shalat di rumahmu. Sebab itu 
merupakan sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
seperti firman Allah: 

َ $َ#ة /ِ-َْ+ ا)ّ'% و5َ6ٰ ۖ وَأ0 :ِ ا789ْ %ّ ;ِ<ِ=>َ َج اْ@? 7ّ BَCَD +َEْ %ّ BَCَD Fَ9َو %+ُّHِDIُJُK LِM َْنOَPَو 

"Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan 
janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-
orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat."  12

Gelang Kaki 
Jahiliyah di masa risalah Nabi shalallahu 'alaihi wasallam 
telah jelas, tetapi mengapa Allah berfirman: 

%+ِّVِWَÉÍ ْرw َ��ِ�ْ¤Ïُ >َw َÐَÑْ�ُ;ِ( %+ِّ^ِ<ُcِْ+ زِ 0ÒِÓ ÀَْÔ ِªْÕَ¡ Fَ9َو 

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar 
diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan.”  13

Apa maksud perhiasan di sini? Maksudnya ialah 
gelang kaki yang menjadi budaya bangsa arab saat itu. 
Bunyi perhiasan itu terdengar nyaring ketika mereka 
menghentakkan kaki menimbulkan fitnah bagi laki-laki. 
Allah melarang wanita menghentakkan kakinya supaya 
suara gelang kakinya tidak menjadi fitnah bagi laki-laki. 

Jika hanya menghentakkan gelang kaki saja 
dilarang, lalu bagaimana dengan wanita menjadi 
pemimpin, duduk bersama laki-laki, berdiskusi dalam 

 Al-Ahzab: 3312

 An-Nur: 3113
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sebuah forum. Semua contoh ini menimbulkan kerusakan 
yang sudah diketahui secara pasti oleh semua orang, 
menyeret pada perbuatan terjela dan dosa - nauzhubillah 
min dzalik - sebagaiman yang terjadi di negeri-negeri kafir. 

Kepemimpinan 
Orang-orang munafik dan atheis mengaburkan tentang 
kepemimpinan dalam Islam. Allah azza wa jalla berfirman: 

اIُwنَ �َ�َ� ا)ÈِّÉَ<ءِ %ّ IَP ُل>َcِّËÌا 

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum 
wanita .”  14

Mereka mengkritisi ayat ini dengan pertanyaan, 
mengapa laki-laki menjadi harus terus menjadi pemimpin 
bagi wanita? Mengapa kita tidak membiarkan wanita 
memiliki kebebasan? Mengapa laki-laki raja di rumahnya?  

Maka ki ta jawab, hai orang bodoh! Set iap 
perkumpulan memerlukan pemimpin atau amir. Rasul 
shalallahu 'alaihi wasallam bersabda dalam hadits Nafi' 
dari Abu Salamah dari Abu Hurairah, beliau bersabda:  

aُْ=َbَ¶  إذَا Æَ�ََج Öِّ×َ©ُ;ْ<َx Oٍَ�iَ LِM ٌ:َØ#$َØُوا أ0

 An-Nisa: 3414
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“Jika tiga orang bepergian bersafar, lantik salah 
seorang kalian menjadi pemimpin!”  15

Perintah ini keluar agar tidak terjadi perselisihan di 
antara mereka. Jika tidak ada pemimpin terjadilah 
perselisihan dan konflik kemudian muncul kerusakan. 
Dalam Islam, perkara kecil maupun besar telah 
dĳelaskan. 

Tetapi dengan hadits di atas, ada orang yang 
berpendapat: Persoalan safar merupakan persoalan 
cabang agama bukan pokok.  

Maka kami bantah: Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam telah mengajarkan kita kedisiplinan, kerjasama, 
manunggal, teratur dalam organisasi. Sebab itu beliau 
bersabda seperti dalam Shahihain dari hadits An-Nu'man 
bin Basyir: 

ٌ IÙُْt ُ_ْ ِw ÚَÛَ�Üْذَا ا mإ ِbَÈَ?@ْا »َُÝَw ،aِْ^ِ�²ُ>َ�َDَو aِْ^ِ-ُÞَا¾َßَو aِْ=َِّادIَD LِM َ��ِ ِwْ©ُ�ْا� »َُÝَw 

à%ّ áُ âãْوَا ِOَq %ّ ä(>ِÓ ِbَÈَ?@ْا ُ¾ِå>iَ ُoَp 5َæَاuَv. 

“Perumpamaan kaum Mukminin dalam cinta-mencintai, 
sayang-menyayangi dan bahu-membahu, seperti satu 
tubuh. Jika salah satu anggota tubuhnya sakit, maka 

 Dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Sunannya, Kitabul Jihad bab Mengangkat 15

Pemimpin dalam Kelompok Safar no 2608, 2609 dengan lafazh idza kana tsalastatun. 
Dan dikeluarkan oleh Al-Baihaqy dalam Al-Kubro, Kitab Jimak Bab Adab Safar Pasal 
Kelompok melantik pemimpin jika bersafar no 10351
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seluruh anggota tubuhnya yang lain ikut merasakan sakit 
juga, dengan tidak bisa tidur dan demam.”  16

Bukankah ketika kukumu sakit - semoga Allah 
memaafkanmu - semua tubuhmu menjadi sakit. Demikian 
seharusnya kaum muslimin pada saudaranya. 

Kerajaan Kecilpun 
Membutuhkan Panglima 
Sesungguhnya kerajaan meskipun kecil tetap 
memerlukan panglima. Kerajaan kecil ini merupakan 
inti masyarakat. Bila inti ini rusak maka rusaklah 
masyarakat. Perumpamaannya seperti dinding, bila 
dibangun dengan campuran yang lemah maka akan 
mudah roboh dinding. Masyarakat tersusun dari keluarga-
keluarga kecil. Apabila keluarga-keluarga itu lemah 
berakibat pada kelemahan masyarakat. 

Mengapa Wanita Tidak Dinikahi 
tanpa Wali? 
Orang-orang munafik juga protes: Mengapa wanita 
dinikahi melalui wali? Mengapa wanita tidak boles safar 
kecuali ditemani mahram? 

 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Shahihnya Kitab Al-Adab Bab Kasih Sayang 16

Manusia dan Hewan Ternak no 6011 dengan lafazh taral mukminina fi. Dan dikeluarkan 
oleh Muslim dalam Kitab Perbuatan Baik, Menyambung Silaturahmi dan Adab Bab Kasih 
Sayang Kaum Mukminin, Perhatiannya dan Kepeduliannya no 2586
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Jawaban kami: Tujuan wanita dinikahi dengan wali 
agar terbentuk hubungan masyarakat yang kuat. Inilah 
yang membuat masyarakat Islam menjadi unggul dari 
pada bentuk masyarakat lainnya.  

Mungkin kamu pernah mendengar seperti yang 
diceritakan seorang ikhwah padaku tentang kondisi 
masyarakat Barat. Seseorang pulang dari safar bertahun-
tahun. Ketika sampai rumah, keluarganya tidak 
menyambutnya dengan suka gembira seperti adat kita. 
Ibunya hanya mengatakan: Kami telah makan malam, 
kalau kau mau, kami siapkan lagi. 

Tetapi di masyarakat kita, jika seorang keluarga pulang 
dari safar yang lama. tentu telah kita rayakan dengan 
hewan sembelihan. Bersamaan dengan itu air mata ayah 
ibu bercucuran setelah sekian lama tidak bertemu dengan 
anaknya.  

Apa yang terjadi di Barat, disebabkan karena 
lemahnya ikatan masyarakat. Sampai-sampai jika orang tua 
mereka telah renta, mereka hanya mengirimnya ke panti 
jompo. Sebab semua anak-anaknya sibuk sendiri. Mereka 
hanya menengok ibunya pada waktu-waktu tertentu. 
Dibuatlah momen ulang tahun untuk melakukan sedikit 
pesta setahun sekali. Dari sini engkau akan paham firman 
Allah azza wa jalla tentang mereka: 

ً وا )Oُ�HَْD ْIَُونَ Oَ�\َ èَéêَُوا Iُ�IُHَ�َxنَ Iiََاء  وَد7ّ
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"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana 
mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama 
(dengan mereka)."  17

Hak-hak Wanita antara Fakta dan 
Slogan 
Seringkali kita mendengar makalah tentang hak-hak 
perempuan, seminar-seminar tentang persoalan ini seperti 
di Moskow, Copenhagen, Beĳing dan Kairo. Serta seminar 
lainnya tentang kebebasan wanita, kemerdekaan wanita, 
hak-hak perempuan. Padahal semua aktivitas ini untuk 
m e n j a t u h k a n p e r e m p u a n s a m p a i m e r e k a 
mengkampanyekan: Jangan kamu sebut laki-laki atau 
perempuan tapi sebut saja dengan gender. - wal 
iyadzhubillah- 

Gender 
Merupakan istilah baru yang tidak dikenal dalam bahasa 
apapun. Arti gender meliputi bentuk jenis laki-laki atau 
perempuan. Sebutan bagi orang baik itu pria maupun 
wanita. Dengan istilah ini mereka ingin menghalalkan 
hubungan sejenis, laki-laki dengan sesama laki-laki atau 
p e r e m p u a n d e n g a n s e s a m a p e r e m p u a n . - 
waliyyadzhubillah- 

 An-Nisa: 8917
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Mereka malu-malu kucing untuk menyebut 
hubungan sejenis, sehingga diciptakanlah istilah ini 
untuk merefleksikan sebuah bentuk kebebasan dan 
kemerdekaan. 

Bahkan mereka memproduksi undang-undang 
yang membolehkan hubungan sejenis. Pernikahan ini 
kemudian direstui gereja dan dinikahkan oleh pendeta/
pastor yang sepaham dengan mereka. Lalu dinikahkanlah 
laki-laki dengan sesama laki-laki. Demi Allah, merupakan 
sifat binatang bahkan demi Allah mereka lebih hina 
dari binatang. 

Binatang kawin dengan lawan jenisnya. Tidak ada 
binatang yang kawin dengan sesama jenisnya. Jadi 
mereka lebih hina dari binatang seperti firman Allah azza 
wa jalla: 

ً وا )Oُ�HَْD ْIَُونَ Oَ�\َ èَéêَُوا Iُ�IُHَ�َxنَ Iiََاء  وَد7ّ

"Mereka ingin supaya kamu menjadi kafir sebagaimana 
mereka telah menjadi kafir, lalu kamu menjadi sama 
(dengan mereka)."  18

Karena itulah mereka selalu menggembor-
gemborkan hak-hak wanita, kebebasan wanita serta 
menuduh posisi wanita di negeri-negeri Islam sebagai 
wanita yang terpasung dan terbelakang. Mereka 
mengindikasikan safar wanita tanpa mahram dengan 
tuduhan keterbelakangan. 

 An-Nisa: 8918
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Mengapa wanita tidak boleh safar tanpa mahrom? 
Supaya mahramnya dapat menjaga muhrimnya, 
mewakilinya dan melindunginya. Dalam hadits Amru bin 
Syuaib dari ayahnya dari kakeknya sesungguhnya 
Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

ëٌ\َْر ُ:َØ#َ$ %ّ Ý(ِن وَا>َì>َ³ْ;Üَ ِن>َ íِîا %ّ ËÌ³َْ<ٌن وَا;Üَ ëُ\ِا %ّ ËÌا 

"Orang yang berkendaraan sendirian adalah setan, 
orang yang berkendaraan berdua adalah dua setan, orang 
yang berkendaraan bertiga maka itulah orang yang 
berkendaraan yang benar."  19

Padahal dalam hadits ini disebut tentang laki-laki yang 
bersafar. Karena zaman dahulu jika bersafar seorang diri 
berisiko bahaya besar. Diperbolehkan dalam kondisi-
kondisi khusus. 

Kapan Wanita Haid dibolehkan 
Thawaf? 
Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki kajian mendalam 
yang terkenal tentang kebolehan wanita haid melakukan 
thawaf jika darurat. Padahal Rasul shalallahu 'alaihi 
wasallam bersabda kepada Aisyah radhiyallahu anha: 

Oُ^³D ��~ °ِX[(>` LMI³D Fِي ، BTð أ%ّ9  اw ò�َ�x< ¡��َُ« ا@ñ<ّج7

 Dikeluarkan oleh Abu Dawud dalam As-Sunan, Kitabul Jihad Bab Seseorang Bersafar 19

Seorang Diri 2607 dan Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dalam Bab-bab Al-Jihad, Bab Dalil 
Tidak Disukainya Seseorang Bersafar Seorang Diri 1674
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"Kerjakan rukun-rukun haji kecuali thawaf di Kabah. 
(Bila) telah suci maka thawaflah."  20

Bagaimana mungkin Ibnu Taimiyah memiliki pendapat 
yang berbeda dengan dalil? Ibnu Taimiyah tidak 
membatah sabda Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
tetapi beliau katakan: Jika ada bahaya. 

Sebab zaman itu, manusia datang ke Mekah dalam 
rombongan untuk meminimalisir bahaya. Masa itu tidak 
seperti sekarang dengan berbagai macam kemudahan 
menuju Baitullah Al-Haram. 

Hari ini orang pergi ke Mekah bisa dengan mudah 
menggunakan kendaraan, rental dan pos-pos keamanan 
tersebar di mana-mana. Orang-orang bisa dengan mudah 
datang dan pergi. Alhamdulillah atas nikmat ini, bahkan 
musafir hampir-hampir tidak merasa jika sudah berpisah 
dengan Madinah. Ini merupakan nikmat dari Allah jala wa 
'ala. 

Dahulu kala, suami istri tidak dapat berhaji berdua. 
Mereka harus ikut dengan rombongan. Apabila si istri haid 
dan berlangsung lama, lalu rombongan akan berangkat 
pulang maka mahromnya tidak bisa meninggalkan istri, 
putri, saudari, atau ibunya.  

Jika rombongan bersiap berangkat, tidak mungkin 
menunggu wanita itu sampai suci. Maka Ibnu Taimiyah 

 Shahih Al-Bukhari Kitab Al-Haj Bab Wanita Haid Mengerjakan Semua Manasik Kecuali 20

Thawaf di Kabah, Kemudian Langsung Sai Antara Shofa dan Marwah Tanpa Berwudhu 
1650, Dan Muslim Kitab Al-Jihad 1211
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berpendapat wanita haid boleh thawaf agar tidak 
tertinggal rombongan. Jika tertinggal maka muncul 
bahaya jika melakukan perjalanan di luar rombongan. 
Fatwa ini keluar untuk menjaga kehormatan wanita. 

B u k a n h a n y a w a n i t a , l a k i - l a k i p u n t i d a k 
diperkenankan bersafar sendirian meskipun dengan 
kemudahan transportasi modern. Dalam sebuah hadits 
dari Ashim bin Muhammad dari ayahnya, dari Ibnu Umar 
sesungguhnya Nabi shalallahu 'alai wasallam: 

ُ ْو Oِx>َ�ُóَ وَ¶bَْه cُُ« وَ¶bَْهُ أ0 %ّ ËÌا °َ;ِôَÍ ْن  t �õََöَْ+ ا)bْ¶َIَْةِ أ0

"Melarang bersendirian, bermalam sendirian atau 
bersafar sendirian."  21

Sebab, seseorang jika berada dalam rumah 
sendirian bisa terancam bahaya dan kekhawatiran. 
Bahkan dalam kondisi tertentu duduk sendirian juga tidak 
diperbolehkan. Ini merupakan perbuatan yang baik. 

Jangan Kamu Duduk Sendirian 
Jangan kamu duduk sendirian, karena Rasulmu shalallahu 
'alaihi wasallam: 

ِ  t ·õََöَ+ ا)bْ¶َIَة

"Telah melarang duduk menyendiri." 

 Musnad Imam Ahmad 565021
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Setan dengan mudah menguasai dirimu jika kamu 
duduk menyendiri. Sebab setan akan menguasai 
manusia ketika dia dalam kondisi ketakutan yang 
sangat. 

Karena itu larangan menyendiri bertujuan supaya 
terjalin masyarakat yang saling terikat kuat. Andai kata ada 
orang berumur 50 atau 60 tahun kemudian ibunya 
berkata; “Jangan kamu pergi ke tempat ini itu, jangan 
kamu lakukan ini itu”, maka wajib baginya mentaatinya jika 
perkara itu mubah tidak berkaitan dengan dien dan tidak 
ada bahaya. 

Bahkan syeikh kami Abdurrahman Al-Barak -semoga 
Allah menjaganya- pernah dilarang oleh ibunya -semoga 
Allah merahmatinya- sekitar sepuluh tahun lalu untuk pergi 
berhaji. Beliau melaksanakan perintah ini walaupun pergi 
haji terdapat manfaat yang agung sebab taat kepada Nabi 
dengan mentaati orang tua lebih diutamanakan. 

Larangan menyendiri artinya, membaur bersama 
masyarakat. Menghasilkan suatu ikatan dan pertalian yang 
kuat dengan masyarakat dengan kasih sayang dan cinta. 
Bahkan Rasulu l lah sha la l lahu 'a la ih i wasa l lam 
menggalakkan perbuatan baik pada tetangga dengan 
sabdanya: 

ُ  وwََْ+ ®َنَ ¡ُ©dّٰefg>ِÓ +ُِwِْ وَاْ);Iَِْم اøُ;ْ<َx ِ�Æِù9ْ÷ِْم cَ<رَه
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"Barangsiapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, 
maka muliakanlah tetangganya."  22

 Fَ9 ِيÂ%ّ pَل ا>َP ِd %ّ fgَل اIiَُر >َú +َْwَو »َ;ِP +ُِwْ©ُ¡ Fَ9 ِd %ّ fgوَا +ُِwْ©ُ¡ Fَ9 ِd %ّ fgوَا +ُِwْ©ُ¡ Fَ9 d %ّ fgوَا

c +َُwَ<رُهُ `Iََا¡ِ¬َ_ُ  �Òَú

“Demi Allah, tidak beriman. Demi Allah,dak beriman.“Demi 
Allah, tidak beriman. Sahabat bertanya, Siapa wahai 
Rasulullah? Beliau menjawab, Yang tetangganya tidak 
aman dari keburukannya”  23

 _ØرI;i _أ� °É û ��~ ر ن>?@>` ·¸XÄI¡ »¡ BCc زال >w

“Tidak henti-hentinya Jibril memberikan wasiat kepadaku 
tentang tetangga sehingga aku menduga bahwa ia akan 
memberikan warisan kepadanya.”  24

 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Ash-Shahih Kitab Al-Adab Bab Siapa yang Beriman 22

pada Allah dan Hari Akhir Maka Janganlah Menyakiti Tetangganya 5672 dari hadits Al-
Laits dari Said Al-Maqbari dari Abu Syarih Al-Adwy. Dan dikeluarkan oleh Muslim dalam 
Ash-Shahih Kitab Al-Iman 47 dari jalan Ibnu Syihab dari Abu Salmah bin Abdurrahman 
dari Abu Hurairah.

 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari Kitab Al-Adab Bab Dosa bagi yang tidak membuat 23

tetangganya aman No 6016 dari hadits Ibnu Abin Dzibu dari Said dari Abu Syarah. Dan 
Muslim dalam Kitab Al-Imam 47 dari jalan Al-Alai dari ayahnya dari Abu Hurairah 
dengan lafazh: Tidak akan masuk surga seseorang yang tidak membuat aman 
tetangganya dari keburukannya.

 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Ash-Shahih Kitab Al-Adab Bab Wasiat pada 24

Tetangga No 6015 dari hadits Umar bin Muhammad dari ayahnya dari Ibnu Umar dan 
Muslim dalam Ash-Shahih Kitab Al-Bir wa Ash-Shilah wal Adab 2625.s
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Bila kamu pindah ke desa atau kota yang baru, 
terutama kebiasaan di masa lalu, kamu harus bertamu 
pada tetangga. Ini merupakan hubungan yang baik dan 
akhlak yang mulia. Juga merupakan adab yang agung 
yang menjadi tuntutan penguatan masyarakat . 
Membuatnya menjadi terangkai dan kokoh. Kita perlu 
masyarakat yang kuat. Hubunganmu dengan masyarakat 
akan menghasilkan kebaikan dan akan membuahkan 
dengan izin Allah derajat yang agung. 
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Kisah Menakjubkan  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Mukjizat Nabi di Rumah Umu 
Sulaim 

Aku akan menceritakan pada kalian kisah singkat namun 
memiliki hikmah yang sangat banyak. Kisah ini terjadi di 
zaman Nubuwah, yaitu hubungan antara Umu Sulaim 
radhiyallahu anha dengan masyarakat. Kisah ini tercantum 
pada Kitab yang paling shahih setelah Kitabullah jalla wa 
ala. Tertera jelas dalam Ash-Shahih dan Imam Muslim 
banyak meriwayatkannya dari jalur sanad yang paling 
tinggi serta memulainya dengan sanad yang paling 
shahih. 

Imam Muslim berkata: Menceritakan padaku Yahya bin 
Yahya, dia berkata: Aku membacakan pada Malik dari 
Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah  sesungguhnya dia 25

mendengar Anas bin Malik berkata: 

 Abdullah bin Abu Thalhah yaitu anak yang terdapat pada sabda Nabi shalallahu alaihi 25

wassalam kepada Abu Thalhah: Semoga Allah memberkahi kalian berdua pada malam 
kalian tadi. Lalu Umu Sulaim hamil dan melahirkan yang bayi itu dibawa kepada 
Rasulullah kemudian dinamakan Abdullah. Anak ini seperti dikatakan oleh Ibnu Rifaah: 
Aku melihatnya memiliki tujuh anak semuanya hafal Al-Quran, dalam riwayat lainnya 
sepuluh anak. Diantara mereka, wallahu alam, Ishak, anak Abdullah yang paling terkenal. 
Dia adalah seorang ahlul ilmi dan keutamaan, sedang Umu Sulaim adalah neneknya. 
Dari Ishak inilah munculnya ulama Syaikhon (Al-Bukhari dan Muslim) serta ulama-ulama 
penulis Sunan.
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üÑiو _;<� dّٰefgا  ��Ä dّٰefgا أ`I ²>±: 89مِّ IÄ °ُ�ýþ b¬( :§¨َ<iَُت رIiل   P<ل 

+ِw >ÄًاOPأ °ْEََ�ÆÒx ،a�� :°(>P ء؟!Å +w ِكb t »^x ،عI?@ا _;x فÖtأ ،>ً�;�$ 

،_Ù�%K ·¸ْ&'F9و ، �_ُ ¥(° )uّي% %iّد {| ،_Ùِ�%K �C*+@ا ° %�ّ<x >QR رًا>-, °E�Æأ {| ،BT�Ü 

dّٰefgل اIiُت رbcIx ،_` °ُ[=�x :ل>P ،üÑiو _;<� dّٰefgا ��Ä dّٰefgل اIiإ56 ر °<iأر {| 

��Ä dّٰefgل اIiر L6 ل>¬x ،aV-<� °ُ.¬x ،ا) <س _�wو b0Èµا� LM üÑiو _;<� dّٰefgا ��Ä 

:°<¬x ،((�³<م؟`)) :ل>P ،a�� :°<¬x ،((²>±:؟ I`أ  �ََ�iآر)) :üÑiو _;<�  dّٰefgا 

 ��x ،a¬<ل رIiل ا��Ä dّٰefg اdّٰefg �>;_ و�w +µ� üÑi_: ((IwIPا))، x<�3ََ4َ³ْ، وا�³>¬ُ°

 `�� أ)5E ��~ aV6uُ° أ`< x ،_DBCUÒx :±<²¬<ل أ`I ²>±:: ¡< أمّ% c bP ،§¨َ<iُ<ء رIiل

،üÑأ� opIiور dّٰefgا :°(>¬x ،a^.�³ُ� >w >�b t 7X(س، و> (>` üÑiو _;<� dّٰefgا ��Ä dّٰefgا 

dّٰefgا ��Ä dّٰefgُل اIiر »ََ[PÒx ،üÑiو _;<� dّٰefgا ��Ä dّٰefgَل اIi²>±: ~�� )8َ9 ر I`3ََ4³ أ�>x 

§¨<i ¹ِّ: ¡< أم;=)) :üÑiو _;<� dّٰefgا ��Ä dّٰefgل اIiل ر>¬x ،_�w :±<² I`وأ üÑiو _;<� 

، %°ُّ�x üÑiو _;<�  dّٰefgا  ��Ä dّٰefgا `_ رIiل   Ö×Òx  ،�C*+@ا <�=>  ?@Òx  b t >wك))، 

dّٰefgء ا>Ü >w _;x üÑiو _;<� dّٰefgا ��Ä dّٰefgل اIiل ر>P {| ،ُ_ْ�َwَد 0Òx ًA %ّBُ� §¨<i ت أمª«tو 

ذِنَ IC®Òx ،aQRا ~�� I�[Üا، |} IE�Æا، |} 0Òx ،((ةª´�( ن=Dا)) :ل>P {| ،لI¬¡ أن 

 P<ل: ((اD=ن )�´ªة))، Òxذن IC®Òx ،aQRا ~�� I�[Üا، |} IE�Æا، |} P<ل: ((اD=ن

|} P<ل: ((اD=ن )�´ªة))، Òxذن IC®Òx ،aQRا ~�� I�[Üا، |} IE�Æا،   )�´ªة))، 

ً #$cن رI�>¼E ن، أوI�[i مI¬(ا، واI�ِ[Üَو ،a^C® مI¬(ا F®Òx 

 Abu Thalhah berkata kepada Umu Sulaim; "Aku 
mendengar suara Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
yang sedemikian lirih hingga aku tahu bahwa beliau lapar, 
apakah engkau mempunyai makanan?" "Ya aku punya," 
Jawabnya. Ummu Sulaim kemudian mengeluarkan 
beberapa kerat roti gandum, kemudian ia ambil kain lalu ia 
bungkus roti itu, kemudian meletakkannya di bawah 
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tanganku dan mengikatkannya dengan kain. Setelah itu 
Umu Sulaim mengutusku untuk menemui Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam. Aku bergegas pergi dengan 
roti itu dan kudapati Rasulullah saat itu tengah di masjid 
bersama banyak sahabatnya. Aku mendekati mereka, 
kemudian Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bertanya: 
"Sepertinya kamu diutus oleh Abu Thalhah?" "Benar," 
jawabku. Maka Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
bersabda kepada para sahabat yang bersamanya: 
"Berdirilah kalian." Mereka kemudian berangkat dan aku 
juga berjalan di tengah-tengah mereka hingga kudatangi 
Abu Thalhah dan kuutarakan kepadanya segala 
peristiwanya. Abu Thalhah berkata; "Ya Umu Sulaim, 
Rasulullah dan para sahabatnya datang kepada kita, 
padahal kita tak punya makanan untuk menjamu mereka." 
Umu Sulaim menjawab; "Allah dan rasul-Nya lebih tahu." 
Abu Thalhah keluar untuk menemui Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam, kemudian dia dan Rasulullah shalallahu 
'alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya. Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam berkata kepada Umu Sulaim: 
"Bawalah ke sini makanan yang kau punyai wahai Umu 
Sulaim!" Umu Sulaim langsung membawa rotinya, dan 
Rasulullah memerintahkan kepada Ummu Sulaim agar roti 
itu dicuil-cuil. Umu Sulaim kemudian memeras gerabah 
yang berisi minyak samin dan dia gunakan untuk 
membumbui rotinya. Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
kemudian membaca doa-doa yang Allah kehendaki untuk 
beliau ucapkan, kemudian berkata kepada Abu Thalhah: 
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"Panggil sepuluh orang!" Abu Thalhah memanggil sepuluh 
orang, mereka masuk dan menyantap hingga kenyang dan 
keluar. Kemudian Rasulullah berkata lagi: "Panggil sepuluh 
orang, " mereka pun masuk dan menyantap makanan 
hingga kenyang dan keluar. Kemudian Rasulullah berkata 
lagi: "Panggil sepuluh orang, " mereka pun masuk dan 
menyantap makanan hingga kenyang dan keluar. Semua 
sahabat akhirnya bisa makan sampai kenyang, padahal 
jumlah mereka saat itu sebanyak tujuh atau delapan puluh 
orang.  26

Perhatikanlah, bagaimana Abu Thalhah bersedih saat 
merasakan laparnya Nabi shalallahu 'alaihi wasallam. Dia 
bisa sensitif mendengar suara halus dari lapar perutnya. 
Kemudian cepat-cepat pulang ke rumah dan bertanya 
pada istrinya: 

"Wahai Umu Sulaim, ada makanan apa? Aku melihat di 
wajah Nabi shalallahu 'alaihu wasallam bahwa beliau 
lapar." 

Segera Umu Sulaim menyiapkan sepotong roti 
dengan minyak samin panas. Anas diperintahkan agar 
secepatnya menemui sebaik-baik makhluk shalallahu 
'alaihi wasallam. Saat itu Nabi shalallahu 'alaihi wasallam 
telah mengikatkan batu di perutnya karena rasa lapar yang 
sangat. 

 Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dalam Shahihnya Kitab Makanan-makanan Bab Makan 26

Sampai Kenyang 5381 dan Muslim Kitab Minuman-minuman 2540
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Setelah melalui jalan berliku sampailah Anas di masjid 
dan menemui Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. Ketika 
Nabi shalallahu 'alaihi wasallam melihatnya langsung 
bertanya: "Apakah Abu Thalhah yang mengirimmu?" 

Anas menjawab: "Iya." 

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam bertanya: 
"Apakah untuk makan?" 

Anas menjawab: "Iya." 

Maka Rasulullah berkata dengan para sahabat yang 
bersamanya, "Berdirilah (kita ke rumah Abu Thalhah)." 

Rasulullah dan para sahabat kemudian segera bertolak 
menuju rumah Abu Thalhah. Anas mendahului mereka dan 
menginformasikan pada suami ibunya Abu Thalhah; Nabi 
dan para sahabat sudah berangkat dari masjid menuju 
rumah Umu Sulaim. Lalu apa yang bisa mereka masak, 
sedangkan mereka hanya memiliki sepotong roti dengan 
minyak samin panas. 

Abu Thalhah merasa susah dan sempit dengan 
kondisinya. Bagaimana caranya mencari tambahan 
makanan untuk sebanyak orang masjid. Tiba-tiba dia 
melihat Nabi dan rombongan, segera menemui istrinya: 
"Wahai Umu Sulaim, Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam 
beserta rombongan telah datang sedang makanan kita 
tidak cukup untuk mereka. Bagaimana caranya kita 
menyuguhkan?" 
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Sahabat wanita ini, dengan hati yang kaya, yang telah 
penuh dengan keyakinan dan keimanan dan tunduk 
menyerah pada perintah Rasulullah mengucapkan: "Allah 
dan Rasul-Nya lebih mengetahui." 

Dia nyatakan penyerahan diri dan ketundukannya, 
penerimaan dan iman. Dia nyatakan: "Bukan urusanmu 
Abu Thalhah, Allah Maha Mengetahui dan Rasul-Nya 
dalam penjagaan Rabbmu." 

Seharusnya seperti inilah setiap muslim dan muslimah; 
menyerahkan dirinya pada perintah Allah. Tidak menolak 
dengan takwil dan penyelewengan. Tetapi menerima 
kalam Allah jalla wa ala dan sabda Rasul-Nya shalallahu 
'alaihi wasallam diiringi dengan pernyataan lisan: "Samina 
wa athona (kami mendengar dan taat)." Betapa indahnya 
ketundukan pada perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya. 

Abu Thalhah meresapi perkataan Umu Sulaim, lalu 
tenanglah hatinya dengan yakin, menyerah dan tunduk. 
Inilah Nabi dengan rombongan sudah berada di depan 
rumah. Jumlah mereka antara 70 hingga 80 orang. Abu 
Thalhah keluar menemui Rasulullah shalallahu 'alaihi 
wasallam dan para tetamunya.  

Kemudian Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda 
pada Umu Sulaim: "Siapkan hidangan yang kamu miliki 
wahai Umu Sulaim!" 

Umu Sulaim datang dengan membawa roti. Rasulullah 
shalallahu 'alaihi wasallam kemudian menyuruh 
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meremukkan dan memadatkan roti tersebut dengan 
minyak samin panas. Setelah itu dituangkan minyak samin 
diatas roti yang telah remuk.  

Nabi saw lalu mendokan dengan keberkahan 
sebagaimana dalam riwayat lain yang tidak disebutkan 
dalam riwayat Ishak bin Abdullah bin Abu Thalhah. 

Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam mempersilahkan 
sahabat masuk rumah bergantian setiap sepuluh orang. 
Masuklah sepuluh orang lalu makan hingga kenyang 
kemudian keluar. Disusul gelombang kedua, ketiga 
sampai 70 atau 80 orang. Sebab perawi ragu-ragu 
jumlahnya antara 70 atau 80. Setelah semuanya makan, 
ternyata roti masih tersisa. Dalam riwayat lain, beliau 
memerintahkan: "Bagikan pada tetangga." 

Hikmah dari Kisah Mukjizat Nabi 
di Rumah Umu Sulaim 
Kisah ini mengandung hikmah yang agung, terpenting 
yaitu: Menyerah tunduk pada perintah-perintah Allah 
dan Rasul-Nya. 

Hikmah kedua adalah: Keberkahan Allah yang 
dianugerahkan pada Umu Sulaim.  

Ketiga: Pandangan yang baik yang dimiliki oleh Umu 
Sulaim. Manusia membutuhkan pandangan yang jeli dan 
perkataan yang benar. Terkadang seseorang mendapatkan 

39



pandangan yang baik dengan cara musyawarah. Nabi 
shalallahu 'alaihi wasallam telah bersabda:  

ِÖ×ْ  وÜََ<وِْر=LِM aُْ ا089ْ

"Dan bermusyawarlah dengan mereka dalam suatu 
urusan."  27

Sebelumnya, saya telah menyampaikan, Umu Sulaim 
menjadi penyebab keislamannya Abu Thalhah. Maka 
kebaikan yang diperoleh Abu Thalhah atas sebab Umu 
Sulaim. Saya juga telah sampaikan, kebaikan yang 
diperoleh Anas juga atas sebab Umu Sulaim.  

Demikianlah tugas istri membimbing suami pada 
kebaikan dan petunjuk, bukan malah sebaliknya. Tugas 
ini bukan hanya pada istri saja tetapi suami lebih harus 
membimbing istrinya pada kebaikan dan petunjuk. 
Dan orang tua membimbing anak-anaknya pada 
kebaikan dan petunjuk. 

Keempat: Dalam kisah ini terdapat berkah Rasul 
shalallahu 'alaihi wasallam dan mukjizat melalui tangannya. 
Sedikit makanan yang mencukupi seluruh tamu ini. 
Merupakan salah satu dari mukjizat-mukjizat Rasul-Nya 
dan mukjizat yang paling agung adalah Kitabullah jalla wa 
ala. 

 Ali-Imran: 15927
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Dalam musnad Imam Ahmad dari hadits Ibnu Abi 
Dzabin dari Said bin Sam'an dari Abu Hurairah 
sesungguhnya Nabi shalallahu 'alaihi wasallam bersabda: 

HَIَ¬َ<رََب َ Iiَْاُق و ¡BُNHََْ ا)LَBMُِْب وHَKََ¬َ<رََب ا089ْ � Oَ^PَْDَ ا)Oِ�َْ�ُ وَ %ّ �~َ ُ:َ�> %Èّ(مُ اIُ¬َD َF9 

¡BُNHََْ اOَQْRُْجP Qِ;َ«: وwََ< اOَQْRُْج؟ Pَ<َل: ا)ْ¬َ�ُْ« wَ<نُ وَ %ّ RÌا 

"Tidak akan tegak hari kiamat hingga fitnah-fitnah 
menjadi tampak, kedustaan menyebar, pasar-pasar saling 
mendekat, zaman terasa pendek, dan banyak terjadi al-harj. 
Ditanyakan oleh sahabat, Apakah al-harj itu? Beliau 
menjawab: Pembunuhan."  28

Sabda tersebut juga merupkan salah satu mukjizat 
Nabi shalallahu 'alaihi wasallam yang tidak berbicara 
dengan hawa nafsunya. Ketika mendekati kiamat nanti, 
pasar-pasar akan mendekat sampai-sampai manusia 
membeli dan menjual di rumahnya. Demikian pula benua-
benua menjadi dekat padahal beliau shalallahu 'alaihi 
wasallam tidak mengetahui hal ghaib. Sesungguhnya 
beliau hanya bersabda sesuai kabar yang diterima dari 
Allah azza wa jalla. Allah ta'ala berfirman: 

ëَْ;َSْ(ا ُÐَÑْ� dُ ۚ وَ)Iَْ ُ\ ُْ° أ0 %ّ fgءَ ا>Üَ >َw F %ّ9 mا إ UّªَV Fَ9َو >ً��َْ� !ِä�َْ ِ( �ُِ�wْ  Fَ9 »ُْP أ0

ُ Iء 7Èّ(ا َ·ِ¸ %Èَّw >َwَو ِBْTَ*+@ْا +َِw ُْتBَNHَْ�iْFَ9 

"Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan 
bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali 
yang dikehendaki Allah. Dan sekiranya aku mengetahui 

 Musnad Ahmad 1072428
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yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-
banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan."  29

Maka Rasul shalallahu 'alaihi wasallam tidak 
mengetahui perihal ghaib. 

<نَ %ّ ú dُ ۚ وOُ�Wَْó >َwَُونَ أ0 %ّ fgا F %ّ9 mإ ëَْ;َSْ(ْرِض ا .َ<وَاِت وَا089ْ %Èّ(ا LِM +َْw ُÐَÑْ�َ¡ Fَ9 »ُْP 

 IُÝَ�ْ%ُIنَ

"Katakanlah: 'Tidak ada seorangpun di langit dan di 
bumi yang mengetahui perkara yang ghaib, kecuali Allah', 
dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan 
dibangkitkan."  30

Jadi mukjizat-mukjizat Rasul shalallahu 'alaihi wasallam 
s a n g a t l a h b a n y a k w a j i b b a g i m a n u s i a u n t u k 
memperhatikannya, sebab akan menguatkan keimanan 
dan keyakinan dalam hati manusia. Iman akan terus 
bertambah. 

Kelima: Dalam kisah ini terdapat beberapa adab 
menerima tamu.  

Selain kisah ini tentu saja banyak kisah-kisah lain yang 
terjadi di zaman rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam. 
Tetapi manakah jiwa dan hati yang memiliki perasa malu 
lalu mengambil pelajaran dan manfaat dari kisah-kisah ini? 

 Al-Araf: 18829

 An-Naml: 6530
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