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Pendahuluan 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Menguasai jagatraya, Menciptakan 
langit, Meluhurkan derajat dan yang Menguasai ‘Arsy. Dia adalah Tuhan 
Yang Menciptakan dan Menyempurnakan bumi, Dzat Yang Menguasai lalu 
Memberikan petunjuk. Maha Suci Engkau, Dzat Yang Mengajarkan sesuatu 
dengan pena, Memberi manusia ilmu yang sebelumnya dia tidak berilmu. 

Ya Allah, Maha Suci Engkau pengajar yang terbaik. Engkau 
mengajarkan ilmu kepada generasi pertama dengan pena. Engkau telah 
membebaskan akal dari kegelapan, lalu menunjukkan kepadanya jalan 
dengan sebuah cahaya yang terang. Engkau telah memberikan risalah 
Taurat kepada Nabi Musa seraya sebagai petunjuk dan terhadap anak sang 
perawan Engkau telah mengajarinya Injil. Engkau pancarkan keterangan 
kepada Nabi Muhammad SAW, lalu beliau memberikan hadits dan 
menyampaikan Al Qur`an 

Dan kami bersaksi bahwa sesungguhnya tidak ada tuhan selain Allah, 
Dzat Yang Esa dan tidak ada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang patut untuk 
disembah kecuali Dia dan tidak ada yang menciptakan alam kecuali Dia. 
Dia adalah Yang Maha Perkasa dan tidak ada yang menandingi, Dia adalah 
Dzat Yang Maha Kuat dan tidak ada yang mengalahkan-Nya. Semua yang 
ada adalah milik-Nya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah 
milik Tuhan dan akan diambil oleh Dzat Yang Maha Perkasa. Dia telah ada 
sebelum apapun. ’Arsy-Nya ada di atas air, kemudian diangkat menuju ke 
langit. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu 
hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka terjadilah ia. 

Dan kami berdoa semoga rahmat dan selamat senantiasa terlimpahkan 
kepada seseorang yang telah diutus pembawa rahmat untuk alam semesta, 
seseorang yang telah menyampaikan risalah dan amanah, memberikan 
nasehat kepada umat dan menyingkap kegelisahan, penghulu kami 
Muhammad dan juga para keluarga dan sahabatnya. 

Wa ba’du: 

Wahai saudaraku, para pembaca yang budiman, sungguh Islam telah 
datang sebagai cahaya dan rahmat bagi alam semesta. Islam menyebarkan 
prinsip keadilan, egalitarian dan menancapkan kaidah-kaidah luhur yang 
sebelumnya tidak pernah dikenal oleh manusia. Ini adalah aturan yang 
menawarkan prinsip egalitarian antara laki-laki dan wanita baik dalam 
amal maupun balasannya.  

z>$ yf tFó™ $$ sù öΝßγ s9 öΝßγ š/u‘ ’ ÎoΤr& Iω ßì‹ÅÊ é& Ÿ≅ uΗ xå 9≅Ïϑ≈ tã Νä3Ψ ÏiΒ ⎯ÏiΒ @x.sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& (   
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“Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya: 
"Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang 
beramal di antara kamu, baik laki-laki atau wanita.” (QS. Ali Imron 
195) 

Allah SWT telah berfirman: 

∅ tΒ uρ ö≅yϑ ÷è tƒ z⎯ÏΒ ÏM≈ys Î=≈¢Á9$# ⎯ÏΒ @Ÿ2 sŒ ÷ρ r& 4© s\Ρé& uθ èδuρ Ö⎯ÏΒ ÷σãΒ y7 Í×¯≈ s9'ρ é'sù 

tβθ è=äz ô‰tƒ sπ ¨Ψ yf ø9$# Ÿω uρ tβθ ßϑ n=ôàãƒ #ZÉ)tΡ ∩⊇⊄⊆∪     

“Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal saleh, baik laki-laki 
maupun wanita sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu 
masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.” 
(QS. An Nisa`:124) 

Dalam Islam, kaum wanita telah mendapatkan tempat yang layak, 
sebagaimana Ibu, saudara wanita, istri dan anak wanita. Disamping mereka 
mempunyai hak, mereka juga mempunyai kewajiban-kewajiban. 

Dalam sejarah Islam ada beberapa teladan wanita yang senantiasa 
memancarkan sinar dan ada juga beberapa wanita bak bunga-bunga yang 
harum baunya, dimana Allah telah berikan kepada mereka kabar gembira 
dengan surga. Sepantasnya kita meneladani dan berjalan di belakang 
mereka. 

Di sana juga ada banyak wanita yang telah mengikuti jejak syetan dan 
jauh  dari jalan yang lurus. Oleh karena itu, hendaknya kita jadikan mereka 
sebagai peringatan dan ibroh. Kita hendaknya menghindari prilaku mereka 
dan selalu ingat akan perjalanan mereka, agar kita dapat mengarahkan 
anak-anak wanita kita dan juga kaum wanita yang lain supaya mereka 
tidak sampai terjerumus ke dalam lumpur yang kotor dan penuh dosa. 

Wahai pembaca yang budiman, dalam buku ini kami persembahkan 
tentang beberapa wanita yang telah diberi berita kebahagiaan dengan 
surga, Allah meridhoi mereka, dan dengan keutamaan dan kelomanannya 
Allah beri nereka pahala. Dalam buku ini, kami mempersembahkan pula 
beberapa kaum wanita yang diberi berita akan balasan neraka, Allah telah 
murka dan melaknat mereka. 

Dalam menyajikan buku ini, sungguh kami lebih menyukai dengan 
cara yang ringan, sederhana agar lebih mudah dipahami baik oleh anak 
kecil maupun dewasa. Kami mengungkapkan tentang kepribadian kaum 
wanita yang kami ceritakan dan juga memudahkan para pembaca 
mencerna dengan uslub yang sangat menarik. 

Buku yang ada di tangan para pembaca adalah merupakan rangkaian 
bunga yang indah yang dikhususkan untuk kaum wanita muslimah. Buku 
ini adalah laksana mata air dan taman yang penuh dengan ilmu 
pengetahuan, karena buku tersebut akan mengulas balik tentang sejarah 
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keluhuran kaum wanita mu`min yang taat dan suci. Sehingga waktu akan 
mengetahui betapa berharganya mereka para kaum ibu yang sabar dan 
penuh perjuangan. Kami berdoa kepada Allah SWT, semoga buku ini 
bermanfaat bagi kaum mu`min dan mu`minat dan juga semoga buku ini 
menjadi timbangan berat atas semua kebaikan kami. Sesungguhnya Allah 
itu Maha Mendengar, dekat dan mengabulkan do`a. 

Itulah sekelumit pedahuluan kami, dan kepada Allah-lah kami 
memohon taufik. 
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 Wanita Penghuni Surga 

y7 Í×¯≈ s9'ρ é& Ü=≈ pt õ¾r& Ïπ ¨Ψpgø: $# t⎦⎪ Ï$ Î#≈ yz $ pκ Ïù L™!#t“ y_ $ yϑ Î/ (#θ çΡ% x. tβθè= yϑ ÷è tƒ ∩⊇⊆∪     

“Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di 
dalamnya; sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.”  
(QS. Al Ahqaf:14) 

 

Segala puji bagi Allah -Tuhan semesta alam-, pujian yang melimpah, 
penuh berkah, sehingga Dia ridho. Dia memiliki fadilah dan anugerah. Dia 
juga memiliki al jud dan kemuliaan. Rahmat dan salam semoga 
terlimpahkan kepada kekasih-Nya, utusan terakhir, Muhammad bin 
Abdullah dimana disekelilingnya terdapatkan kerikil-kerikil membacakan 
tasbih untuknya dan matahari di langit menauinginya serta dahan kurma 
yang mendeot menyambutnya. 

Ya Allah, berikanlah berkah kepada kami, keluarga, kaum wanita kami 
dan kaum wanita muslimin. Jadikanlah mereka generasi penerus yang baik 
bagi kami. Tutupilah aurat mereka dan lindungilah rasa ketakutan kami 
wahai Dzat Yang Maha Pengasih dan Penyayang. 

t⎦⎪ Ï% ©!$#uρ šχθ ä9θ à)tƒ $ oΨ −/u‘ ó=yδ $ oΨ s9 ô⎯ÏΒ $ uΖÅ_≡uρ ø— r& $ oΨ ÏG≈ −ƒÍh‘ èŒuρ nο §è% &⎥ ã⎫ôã r& $ oΨ ù= yèô_ $#uρ 

š⎥⎫É)−Fßϑ ù= Ï9 $ ·Β$ tΒ Î) ∩∠⊆∪     

“Dan orang orang yang berkata: "Ya Tuhan kami, anugrahkanlah 
kepada kami isteri-isteri kami dan keturunan kami sebagai 
penyenang hati , dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang 
bertakwa.” (QS. Al Furqan:74) 

Wahai saudara dan saudariku, para pembaca yang budiman…. 

Melalui lembaran-lembaran yang ada dalam bab ini, sekarang kita 
sedang bersama dengan kaum wanita yang memperoleh ridho Ilahi dan 
keberuntungan surgawi. Mereka mendapatkan kebahagiaan dan 
kehangatan yang senantiasa bersemayam. Mereka adalah kaum wanita 
yang selalu menjalankan perintah-perintah Allah SWT dan menjauhi segala 
larangan-Nya. Mereka adalah kaum wanita yang ikhlas dalam beribadah 
dan bertakwa kepada Allah, baik secara sembunyi-sembunyi maupun 
terang-terangan. Ya Allah, jadikanlah wanita-wanita kami termasuk kaum 
yang senantiasa bertakwa dan taat. Amien… 
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Kaum wanita yang Allah janjikan kepadanya surga dan memperoleh 
keberuntungan ridho-Nya adalah kaum wanita yang telah tercatat dalam 
Al Qur`an dan hadits Nabi SAW. Sebelum kita mengetahui lebih mendalam 
tentang kriteria mereka, maka terlebih dahulu kami tuturkan dua golongan 
wanita penghuni surga, mereka adalah: Bidadari (al hur al ain) 

Ada beberapa makhluk penghuni surga yang telah Allah SWT sebutkan 
kriterianya dalam Al Qur`an, bahwa mereka adalah: 

£⎯æη ¯Ρr( x. ßNθ è%$ u‹ø9$# ãβ% y ö̀yϑ ø9$#uρ ∩∈∇∪     

“Seakan-akan bidadari itu permata yakut dan marjan.” (QS. Ar 
Rahman:58) 

î‘θ ãm uρ ×⎦⎫Ïã ∩⊄⊄∪     

“Dan ada bidadari-bidadari bermata jeli.” (QS. Al Waqi’ah:22) 

£⎯æη ¯Ρr( x. ÖÙ ø‹t/ ×βθ ãΖõ3¨Β ∩⊆®∪     

“Seakan-akan mereka adalah telur  yang tersimpan dengan baik.” 
(Ash Shafat:49) 

Mereka adalah para wanita yang bersinar, cantik dan harum. Jika salah 
satu diantara mereka muncul ke bumi, maka akan teranglah seluruh jagad 
dunia beserta isinya dan di sekitar para wanita tersebut ada kaum mu`min 
yang tidak terhitung jumlahnya. 

Kaum wanita yang mu`min yang atas rahmat-Nya akan dimasukkan ke 
dalam surga. 

Mereka adalah para ratu di surga. Oleh karena ketekunan ibadahnya di 
dunia, maka mereka lebih mulia, utama dan sempurna daripada bidadari. 

Dalam hadits Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah RA, 
bahwa sesungguhnya derajat keutamaan wanita di dunia dan bisa 
mengalahkan posisi bidadari itu sebagaimana keutamaan baju luar yang 
keberadaannya lebih utama dibandingkan baju dalam. Sungguh Allah SWT 
telah menyediakan mereka sebuah istana dan beberapa kenikmatan yang 
tidak bisa dihitung. Allah juga telah memberi mereka seorang pemuda yang 
selalu terlihat muda dan ganteng yang sebelumnya tidak pernah mereka 
lihat. 

Dengan kenikmatan di atas, maka berbahagialah bagi yang bisa masuk 
ke dalam surga. Dan beruntunglah bagi orang yang mendapatkan ridho-
Nya. Semua itu adalah balasan paling sempurna dan setelahnya tidak ada 
balasan lain. 

Wahai saudara dan saudariku yang muslim, cukup kiranya kita 
mengetahui tentang kriteria para wanita penghuni surga. Semua itu 



 

Wanita-wanita Penghuni Surga dan Wanita-wanita Penghuni Neraka _________________________________  8

bertujuan agar ketaatanmu senantiasa bertambah dan sesegera mungkin 
melepaskan dunia kemaksiatan yang akan mengantarkan kamu masuk ke 
dalam neraka dan memperoleh murka-Nya. Dalam Al Qur`an dan hadits 
juga telah banyak mengungkapkan beberapa kriteria wanita-wanita 
penghuni surga. Diantaranya adalah: 

ÎÅe³o0 uρ š⎥⎪ Ï% ©!$# (#θãΨ tΒ#u™ (#θ è=Ïϑ tã uρ ÏM≈ ys Î=≈¢Á9$# ¨β r& öΝçλm; ;M≈ ¨Ψy_ “ ÌøgrB ⎯ÏΒ $ yγ ÏFøt rB 

ã≈ yγ ÷ΡF{$# ( $ yϑ ¯= à2 (#θ è% Î—â‘ $ pκ÷]ÏΒ ⎯ÏΒ ;ο tyϑ rO $ ]% ø—Íh‘   (#θ ä9$ s% #x‹≈ yδ “ Ï%©!$# $ oΨ ø%Î— â‘ ⎯ÏΒ 

ã≅ ö6 s% ( (#θ è?é&uρ ⎯Ïµ Î/ $ Yγ Î7≈ t±tFãΒ ( óΟßγ s9uρ !$ yγŠ Ïù Ól≡uρ ø— r& ×ο t£γ sÜ•Β ( öΝèδ uρ $ yγŠ Ïù šχρ à$ Î#≈ yz   

“Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman 
dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan surga-surga yang 
mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezki 
buah-buahan dalam surga-surga itu, mereka mengatakan : "Inilah 
yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-
buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri 
yang suci dan mereka kekal di dalamnya” . (QS. Al Baqarah:25) 

Wahai saudariku, maksud kalimat al muthahharah dalam ayat di atas 
adalah orang yang suci dari darah haidh, air kencing, nifas, kotoran perut, 
hidung, air ludah dan kotoran-kotoran lainnya yang menjijikkan dan 
keluar dari seorang wanita normal di dunia. Di samping itu juga, suci 
batinnya dari prilaku yang jelek dan sifat-sifat tercela lainnya. Suci lisannya 
dari perkataan kotor, suci pandangannya dari nafsu ketamakan untuk 
berselingkuh dengan suami orang lain dan suci pakaiannya dari noda dan 
kotoran. 

Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas’ud RA berkata, “Maksud dari 
Al Muthahharah adalah seorang wanita yang tidak pernah haidh, 
mengeluarkan hadats dan tidak pernah meludah.” Allah SWT telah 
berfirman:  

y7 Ï9≡x‹Ÿ2 Νßγ≈ oΨ ô_̈ρ y— uρ A‘θ çt ¿2 &⎦⎫Ïã ∩∈⊆∪     

“Demikianlah. Dan Kami berikan kepada mereka bidadari.”  (QS. Ad 
Dhukhan:54) 

Bentuk plural dari kalimat Al Hur adalah Haura` artinya seorang gadis 
yang cantik, elok, putih dan hitam bola matanya. 

Zaid bin Aslam berpendapat, “Al Haura` adalah seorang wanita yang 
matanya lirak lirik dan indah matanya.” Allah SWT berfirman,  
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£⎯Íκ Ïù ßN≡uÅÇ≈ s% Å∃ö©Ü9$# óΟs9 £⎯åκ÷Z ÏϑôÜtƒ Ó§ΡÎ) óΟßγ n= ö6 s% Ÿω uρ Aβ !% y` ∩∈∉∪   Äd“ r'Î6 sù Ï™Iω#u™ 

$ yϑ ä3În/u‘ Èβ$ t/Éj‹s3è? ∩∈∠∪   £⎯æη ¯Ρr( x. ßNθ è%$ u‹ø9$# ãβ%y ö̀yϑ ø9$#uρ ∩∈∇∪     

“Di dalam syurga itu ada bidadari-bidadari yang sopan 
menundukkan pandangannya, tidak pernah disentuh oleh manusia 
sebelum mereka , dan tidak pula oleh jin. Maka ni'mat Tuhan kamu 
yang manakah yang kamu dustakan? Seakan-akan bidadari itu 
permata yakut dan marjan.”  (QS. Ar Rahman:56-58) 

Imam ibnu Al Qayyimberpendapat, “Para ahli tafsir memberi makna Al 
Haura` dengan pandangan mata bidadari yang tertuju hanya pada 
suaminya saja, sehingga mereka tidak berkeinginan untuk berpaling pada 
selain suaminya. Adapun makna lam Yathmitshunna adalah tidak pernah 
disentuh orang lain, maksudnya tidak pernah dijamah oleh orang lain. 
Mereka benar-benar masih perawan.” Adapun maksud dari firman Allah 
yang berbunyi “Ka annahunna Al Yaqut wa Al Marjan” , Imam Hasan dan 
mayoritas ahli tafsir berpendapat, “Maksudnya adalah putihnya permata 
Yaqut yang ada dalam putihnya permata Marjan. Allah telah memberikan 
perumpamaan bahwa putih dan beningnya kulit mereka itu seperti 
permata Yaqut dan Marjan.” Pendapat ini diambil oleh Ibnu Qayyim dari 
mayoritas ahli tafsir. 

Hal tersebut sama dengan firman Allah SWT tentang kriteria kaum 
wanita penghuni surga.  

!$ ¯ΡÎ) £⎯ßγ≈ tΡù't±Σ r& [™!$ t±Σ Î) ∩⊂∈∪   £⎯ßγ≈ oΨ ù= yèpgm #·‘% s3ö/r& ∩⊂∉∪   $ ¹/ããã $ \/# tø?r& ∩⊂∠∪   

É=≈ ys ô¹ X{ È⎦⎫Ïϑ u‹ø9$# ∩⊂∇∪     

“Sesungguhnya Kami menciptakan mereka  dengan langsung dan 
Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan. Penuh cinta lagi sebaya 
umurnya. Untuk golongan kanan.” (QS. Al Waqi`ah:35-38) 

Kalimat “’Uruban” dalam ayat tersebut adalah bentuk plural dari 
“’Arubun.” Maksudnya adalah wanita-wanita yang cantik dan sangat 
menyayangi suami-suami mereka. Dalam ayat tersebut Allah telah 
menggabungkan dua sifat yakni cantik fisik dan baik dalam melayani 
suami. Kedua sifat inilah yang harus ada dalam diri wanita, sehingga 
dengan sifat tersebut seorang suami merasakan cinta yang amat terhadap 
wanita tersebut. Adapun kalimat “Atraban”, artinya adalah para wanita 
yang sama umurnya yaitu 33 tahun. 

Imam Bukhari  dan Muslim telah meriwayatkan hadits bahwa 
sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Jikalau salah seorang 
wanita dari penghuni surga muncul ke permukaan bumi, maka aroma dan 
cahaya sinarnya akan memenuhi sekelilingnya, dan juga pastilah kita akan 
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mengatakan bahwa yang ada di atas kepalanya itu lebih indah dari dunia 
beserta seisinya.” 

Imam Ahmad dalam Al Musnad telah meriwayatkan hadits dari Nabi 
SAW, beliau bersabda, “Satu orang laki-laki dari penghuni surga memiliki 
dua istri yang cantik-cantik. Di setiap kakinya terdapatkan 70 perhiasan, 
dan tulang betisnya akan terlihat dari balik bajunya.” 

Allah SWT melalui firman-Nya telah memberikan kriteria kepada para 
penghuni surga bahwa mereka berada dalam kesibukan. Allah SWT telah 
berfirman:  

¨β Î) |=≈ ys ô¹ r& Ïπ ¨Ψpgø: $# tΠöθ u‹ø9$# ’ Îû 9≅äó ä© tβθ ßγ Å3≈ sù ∩∈∈∪   öΛèε ö/àSã_≡uρ ø— r&uρ ’ Îû @≅≈n= Ïß 
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“Sesungguhnya penghuni syurga pada hari itu bersenang-senang 
dalam kesibukan. Mereka dan isteri-isteri mereka berada dalam 
tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.  Di syurga itu 
mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang 
mereka minta.” (QS. Yasiin:55-57) 

Ibnu Mas’ud berpendapat, “Mereka telah disibukkan dengan 
memecahkan keperawanan bidadari.” 

Betapa agung dan indahnya nikmat itu. Betapa luhurnya ridho Allah 
SWT. Maka marilah wahai saudari yang muslimah bersiap-siaplah dan 
kembalilah ke agama Allah yang lurus. Tinggalkanlah segala kesesatan dan 
kebatilan dan menjauhlah dari hal-hal yang bisa menjauhkan kamu dari 
surga, sehingga engkau benar-benar memperoleh keuntungan berupa 
kenikmatan yang abadi, dan payung yang bisa menaungi serta menempati 
surga milik Tuhanmu. 

Penghulu Wanita dari Penghuni Surga 

Wahai saudariku yang muslimah ... 

Barangkali kamu bertanya-tanya, adakah setiap wanita penghuni surga 
itu sama? 

Siapakah diantara mereka yang menjadi penghulunya, sebagaimana 
yang sering engkau dengar?! Secara umum siapa diantara mereka yang 
paling utama?! 

Atas fadilah dan anugerah Allah SWT, dan setelah aku memuji dan 
bersyukur kepada-Nya, maka aku akan menjawab pertanyaan tersebut, 
“Bahwa sesungguhnya seorang wanita yang memperoleh keutamaan 
menjadi penghulu di surga adalah seorang wanita yang diridhoi oleh Allah 
dan diterima di sisi Allah dengan sambutan yang hangat. Wanita-wanita 
yang paling utama adalah mereka yang mendapatkan surga Na’im. Dan 
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kaum wanita penghuni surga itu saling berlomba mendapatkan surga. 
Adapun para penghulu wanita penghuni surga adalah (Khadijah binti 
Khuwailid RA, Fathimah binti Muhammad –kepada ayah dan anaknya 
semoga mendapatkan rahmat dan salam yang paling utama-, Maryam binti 
Imron RA serta Asiah, istri raja Fir’aun).” 

Dalam kitab Musnad miliki Imam Ahmad dan dalam kitab Musykilul 
Atsar serta dalam Mustadrak milik Imam Hakim dengan sanadnya yang 
shahih telah disebutkan hadits dari Ibnu Abbas, dia berkata, “Rasulullah 
SAW telah melangkahkan kakinya 4 langkah, lalu bersabda, “Adakah 
engkau sekalian mengerti apa maksud langkahku?”, para sahabat 
menjawab, “Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui jawabannya.” Lalu 
Rasulullah SAW menjawab, “Wanita-wanita penghuni surga yang paling 
utama adalah Khadijah binti Khuwailid RA, Fathimah binti Muhammad, 
Maryam binti Imron RA serta Asiah binti Muzahim, istri raja Fir’aun.” 

Siti Maryam dan Khadijah adalah yang paling utama di antara 4 wanita 
tersebut. Dalam kitab Shahih Bukhari telah diriwayatkan sebuah hadits dari 
Ali bin Abi Thalib, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “Wanita yang paling 
baik di antara mereka adalah Maryam dan wanita yang paling baik di 
antara mereka adalah Khadijah binti Khuwailid.”  

Maryam adalah seorang penghulu wanita penghuni surga di urutan 
pertama dan dia secara mutlak adalah yang paling utama di antara yang 
lain. Imam Thabrani telah meriwayatkan hadits dengan sanad yang shahih 
sesuai dengan syarat Muslim dari Jabir, dia berkata, Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Wanita yang paling utama setelah Maryam binti Imron adalah 
Fathimah, Khadijah dan Asiyah, istri Fir’aun.” 

Keberadaan Maryam secara mutlak sebagai wanita yang paling utama 
telah dijelaskan oleh Al Qur`an. Allah SWT telah berfirman:  

øŒÎ)uρ ÏMs9$ s% èπ x6Í×¯≈ n= yϑ ø9$# ãΝtƒ öyϑ≈ tƒ ¨β Î) ©!$# Å79xsÜô¹ $# Ï8t£γ sÛuρ Å79xsÜô¹ $#uρ 4’ n?tã 
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“Dan  ketika Malaikat  berkata: "Hai Maryam, sesungguhnya Allah 
telah memilih kamu, mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas 
segala wanita di dunia.”  (QS. Ali Imron:42) 

Bagaimana tidak, Allah telah benar-benar mengungkapkan secara jelas 
bahwa sesungguhnya dia telah diterima dengan baik. Allah SWT telah 
berfirman:  

$ yγ n= ¬6 s)tFsù $ yγ š/u‘ @Αθ ç7s)Î/ 9⎯|¡ym   

“Maka Tuhannya menerimanya  dengan penerimaan yang baik, dan 
mendidiknya dengan pendidikan yang baik.” (QS. Ali Imron: 37) 
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Wahai saudariku yang beragama islam, itulah panutan dan teladanmu 
yang paling luhur, baik dalam masalah keimanan, pengorbanan, 
kebersihan hatinya dan dalam kesungguhannya. Itulah para penghulu 
wanita penghuni surga yang seharusnya wajib engkau ikuti agar engkau 
bisa hidup bersama mereka di surga. 

Jangan engkau katakan, bagaimana mungkin aku bisa sampai dengan 
para penghulu wanita penghuni surga di tempat dan tujuan yang amat 
luhur? 

Sesungguhnya kamu dengan tetap menjalani syariat Allah, taat pada 
suamimu, menjaga rumahmu, anak-anakmu, amanatmu, kesopananmu 
dan kesungguhanmu di jalan Allah, menjalani setiap amal kebaikan dan 
menjauhi segala hal yang berbau syubhat serta senantiasa mendekatkan 
diri kepada Allah dengan cara taat kepada-Nya, maka kamu akan mencapai 
derajat yang telah mereka capai. 

⎯yϑ sù ö≅yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ >ο §‘ sŒ #\ø‹yz …çν ttƒ ∩∠∪   ⎯tΒ uρ ö≅ yϑ ÷è tƒ tΑ$ s)÷WÏΒ ;ο §‘ sŒ #vx© …çν ttƒ   

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, 
niscaya dia akan melihat nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan 
kejahatan sebesar dzarrahpun, niscaya dia akan melihat nya pula.”  
(QS. Az Zalzalah:7-8) 

Kriteria Wanita yang Beriman 

Wahai saudariku yang beragama Islam, Terkadang engkau bertanya-
tanya  siapakah wanita muslimah yang haruk aku teladani, sehingga atas 
ridho-Nya aku memperoleh keuntungan? 

Aku akan memberikan jawaban untuk pertanyaanmu: 

Sungguh Allah SWT dalam Al Qur`an Al Karim telah menghimpun 
beberapa sifat orang-orang mukmin dan mukminat yang berhak 
mendapatkan ridho-Nya dan surga. Allah SWT berfirman: 
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Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan 
wanita yang mu'min, laki-laki dan wanita yang tetap dalam 
keta'atannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita 
yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyu', laki-laki dan wanita 
yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan 
wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang 
banyak menyebut  Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka 
ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al Ahzab:35) 

Dalam ayat tersebut Allah SWT telah mengumpulkan sifat-sifat orang-
orang mukmin baik dari kaum laki-laki maupun wanita. Sifat-sifat tersebut 
memuat segala bentuk akhlak mulia, baik dzahir maupun batin yang dapat 
mendekatkan diri pada Tuhan. 

Sebelum memahami ayat tersebut lebih dalam lagi, aku ingin 
menuturkan asbabunnuzulnya, berupa kisah yang mengiringi turunnya 
ayat tersebut. 

Imam Ibnu Katsir Rahimahullah dalam tafsirnya mengatakan,  

“Imam Ahmad berkata, “Utsman telah menceritakan hadits kepada 
kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah menceritakan hadits kepada kami, 
Utsman bin Hakim telah menceritakan hadits kepada kami, Abdurrahman 
bin Syaibah telah menceritakan hadits kepada kami, dia berkata, “Aku 
mendengar Ummu Salamah RA, istri Nabi SAW dan dia berkata, “Aku 
bertanya kepada Nabi SAW, “Mengapa kami (kaum wanita) tidak pernah 
dituturkan dalam Al Qur`an sebagaimana kaum pria?” Ummu Salamah 
berkata, “Suatu hari aku tidak mendengar apapun kecuali Nabi berteriak 
memanggil-manggil di atas sebuah mimbar”, Ummu Salamah berkata, 
“Pada saat itu rambutku sedang tergerai, lalu aku gulung rambutku 
kemudian aku keluar menuju kamarku, sebuah kamar yang ada di 
kamarku dan ketika aku di atas tikar aku mendengar beliau berbicara di 
atas mimbar, “Wahai  manusia, sesungguhnya Allah SWT berfirman,  
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“Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan 
wanita yang mu'min , laki-laki dan wanita yang tetap dalam 
keta'atannya, laki-laki dan wanita yang benar, laki-laki dan wanita 
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yang sabar, laki-laki dan wanita yang khusyu', laki-laki dan wanita 
yang bersedekah, laki-laki dan wanita yang berpuasa, laki-laki dan 
wanita yang memelihara kehormatannya, laki-laki dan wanita yang 
banyak menyebut  Allah, Allah telah menyediakan untuk mereka 
ampunan dan pahala yang besar. (QS. Al Ahzab:35) 

Demikianlah hadits yang telah diriwayatkan oleh Imam Nasa`i, dan 
Ibnu Jarir menukil hadits tersebut Abdul Wahid bin Ziyad yang 
diriwayatkan dari jalur lain, akan tetapi tetap bersumber dari Ummu 
Salamah. 

Sekarang mari kita mengetahui penjelasan dari ayat tersebut tentang 
sifat-sifat yang telah disebutkan dalam ayat tersebut: 

1. Al Islam: Tunduk 

“Sesungguhnya laki-laki dan wanita yang muslim, laki-laki dan 
wanita yang mu'min.” (Al Ahzab:35) 

Ayat tersebut sebagai dalil bahwa sesungguhnya Iman itu berbeda 
dengan Islam. Iman itu lebih khusus dibandingkan dengan Islam, karena 
ada firman Allah yang berbunyi,  

ÏM s9$ s% Ü># {ôãF{$# $ ¨Ψ tΒ#u™ ( ≅ è% öΝ©9 (#θ ãΖÏΒ ÷σè? ⎯Å3≈ s9uρ (#þθ ä9θ è% $ oΨôϑ n= ó™ r&   

“Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami telah beriman.” 
Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi katakanlah 'kami telah 
tunduk'.” (QS. Al Hujurat:14) 

Dalam hadits Bukhari-Muslim disebutkan, “Seseorang tidak dianggap 
zina ketika dia melakukan zina, padahal mereka adalah orang-orang yang 
beriman.” 

2. Al Qunut: Taat 

“Laki-laki dan wanita yang tetap dalam keta'atannya.” (QS. Al 
Ahzab:35)  

Maksud dari ayat tersebut adalah ketaatan yang is..Allah SWT dalam 
ayat lain berfirman,  

ÞΟtƒ öyϑ≈ tƒ © ÉL ãΨ ø% $# Å7 În/tÏ9 “ Ï‰ß∨ó™ $#uρ © Éë x.ö‘ $#uρ yìtΒ š⎥⎫Ïè Ï.≡§9$# ∩⊆⊂∪     

“Hai Maryam, ta'atlah kepada Tuhanmu, sujud dan ruku'lah bersama 
orang-orang yang ruku'” . (QS. Ali Imran:43) 

Islam bisa mengantarkan seseorang ke derajat yang lebih tinggi yaitu 
iman, kemudian ketaatan itu tumbuh dari keduanya. 
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3. Ash Shidq: Jujur atau Benar 

“Laki-laki dan wanita yang benar” (QS. Al Ahzab:35) 

 Menurut berbagai pendapat, bahwa sesungguhnya sifat jujur adalah 
sifat yang terpuji. Oleh karena itu sebagian sahabat berusaha untuk tidak 
berkata bohong, baik dalam masa Jahiliyyah maupun ketika masa Islam 
datang. Jujur atau berkata benar merupakan cirri orang beriman, 
sebagaimana kebohongan dapat mengarahkan seseorang ke kemunafikan 
dan barangsiapa yang berkata jujur maka dia akan selamat. 

Rasulullah SAW bersabda, “Wajib bagimu untuk bersikap jujur, karena 
sesungguhnya jujut itu akan menuntun pelakunya ke arah kebaikan dan 
kebaikan akan menuntun pelakunya ke surga. Takutlah kamu untuk 
berkata bohong, karena sesungguhnya perkataan bohong akan 
menjerumuskan pelakunya ke dalam jurang kesesatan dan kesesatan akan 
mengantarkan ke neraka. Dan seorang laki-laki yang selalu berkata jujur 
dan senantiasa menjaga kejujurannya, maka di sisi Allah dia tercatat 
sebagai orang yang jujur. Sebaliknya seorang laki-laki yang selalu 
berbohong dan terus menerus dalam kebohongannya maka di sisi Allah 
tercatat sebagai pembohong.” 

4. Ash Shabr: Sabar 

“Laki-laki dan wanita yang sabar.” (QS. Al Ahzab:35) 

Sifat ini merupakan watak yang melekat, yakni sabar dalam 
menghadapi musibah dan menyadari bahwa sesungguhnya Yang Maha 
Kuasa itu pasti ada. Semua musibah harus diterima dengan kesabaran dan 
keteguhan. Dan sesungguhnya kesabaran terletak pada saat menghadapi 
cobaan yang pertama, artinya sangat sulit untuk bersabar ketika seseorang 
menghadapi benturan cobaan yang pertama kali, tapi setelah melewatinya 
seseorang akan lebih mudah menghadapi cobaan-cobaan berikutnya. 

5. Al Khusyu’ 

“Laki-laki dan wanita yang khusyu'.” (QS. Al Ahzab:35) 

Khusyu’ adalah diam, tenang dan berhati-hati serta tawadhu’. Orang 
yang khusyu’ akan merasa takut kepada Allah dan pengawasan-Nya, 
sebagaimana disebutkan dalam hadits, “Sembahlah Allah seakan-akan 
kamu melihat-Nya, dan jika kamu tidak mampu melihat-Nya maka 
sesungguhnya Allah pasti melihatmu.” 

6. At Tashaddaq: Bersedekah 

“Laki-laki dan wanita yang bersedekah.”  (QS. Al Ahzab:35) 

Sedekah adalah berbuat baik kepada seseorang yang memerlukan dan 
lemah, yang mana dia tidak mempunyai pekerjaan dan bukan termasuk 
pekerja. Orang yang demikian hendaknya diberikan harta benda atas dasar 
taat kepada Allah dan berbuat baik kepada makhluk-Nya. Telah disebutkan 
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dalam hadits Bukhari-Muslim, “Ada 7 orang yang akan dilindungi oleh 
Allah SWT di suatu hari nanti, dimana pada hari tersebut tidak ada yang 
selamat kecuali berada di bawah lindungan Allah SWT. Llu disebutkan 
bahwa salah satu diantara 7 orang tersebut adalah seorang laki-laki yang 
bersedekah, kemudian dia menyembunyikan perbuatan tersebut sehingga 
tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan 
kanannya.” 

7. Ash Shaum: Puasa 

“Laki-laki dan wanita yang berpuasa.” (QS. Al Ahzab:35) 

Puasa adalah zakat tubuh bagi seseorang. Maksudnya zakat dapat 
membersihkan sekaligus mensucikan tubuh seseorang dari tindakan kotor, 
baik yang berhubungan dengan watak maupun syariat. Seperti yang 
dikatakan oleh Sa’id bin Jubair, “Barangsiapa yang berpuasa di bulan 
Ramadhan dan tiga hari di setiap bulannya maka dia termasuk dalam 
kategori “laki-laki dan wanita yang berpuasa.”  

8. Al Hifdz: Jaga diri 

“Laki-laki dan wanita yang memelihara kehormatannya.” (QS. Al 
Ahzab: 35) 

Maksud dari ayat tersebut adalah menghindari segala perbuatan yang 
haram dan mengandung dosa, kecuali perbuatan yang diperbolehkan oleh 
agama, sebagaimana firman Allah SWT,  
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“Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap 
isteri-isteri mereka atau budak yang mereka miliki ; maka 
sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa 
mencari yang di balik itu  maka mereka itulah orang-orang yang 
melampaui batas.” (QS. Al Mukminun:5-7) 

9. Dzikrullah: Mengingat Allah 

“Laki-laki dan wanita yang banyak menyebut  Allah.” (QS. Al 
Ahzab:35) 

Ada sebuah hadits dari Abu Sa’id Al Khudhri RA, dia berkata, 
“Sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, “Jika seorang suami 
membangunkan istrinya di waktu malam, lalu mereka berdua 
melaksanakan shalat 2 rokaat maka di malam tersebut keduanya termasuk 
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dalam kategori laki-laki dan wanita yang banyak berdzikir kepada Allah 
SWT.” 

Mu’adz bin Jabal RA dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam 
Ahmad, dia berkata, Nabi SAW telah bersabda, “Tidak ada amal anak adam 
yang lebih bisa menyelematkan dari siksa neraka kecuali dzikir kepada 
Allah SWT.” 

Ada hadits lagi dari Mu;adz bin Anas Al Juhni dari ayahnya RA, dari 
Rasulullah SAW, beliau bersabda, “Sesungguhnya ada seorang laki-laki 
yang bertanya, “Wahai Rasulullah, siapakah diantara para mujahid yang 
memperoleh pahala paling besar?”, Rasulullah SAW menjawab, “Mereka 
yang banyak mengingat Allah SWT.” Dia bertanya lagi, “Siapakah diantara 
orang-orang yang berpuasa yang mendapatkan pahala paling besar?”, Nabi 
SAW menjawab, “Mereka yang banyak mengingat Allah SWT.” Kemudian 
dia menyebutkan amal-amal lain seperti shalat, zakat, haji dan sedekah dan 
semua itu dijawab oleh Rasulullah dengan mengatakan, “Mereka yang 
banyak mengingat Allah SWT.” 

“Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang 
besar.” (QS. Al Ahzab:35) 

Penggalan ayat tersebut adalah jumlah khabar dari semua orang yang 
telah disebutkan sebelumnya. Artinya sesungguhnya Allah SWT telah 
menyediakan untuk mereka ampunan atas dosa yang pernah mereka 
lakukan dan mempersiapkan pahala yang besar yaitu surga.  

Adakah engkau wahai saudariku yang muslimah melihat beberapa 
kriteria seorang wanita yang berada di jalan kebenaran? Adakah engkau 
termasuk bagian dari wanita yang beragama islam, beriman, taat, jujur, 
bersabar, khusyu’, bersedekah, berpuasa, menjaga kehormatannya dan 
wanita yang selalu mengingat Allah SWT, sehingga engkau memperoleh 
keuntungan surga? 

 

A. Ratu Surga: Siti Hawa 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan dan 
menyempurnakan, yang menentukan qadar dan yang memberi petunjuk 
dan yang menumbuhkan kita dari sebelumnya tidak ada serta yang 
menuntun kita jalan yang lurus. Dia adalah Dzat yang maha penyayang 
diantara para penyayang. 

Semoga rahmat dan selamat terlimpahkan kepada penghulu kita 
Muhammad SAW, penyebar kasih di dunia. Beliau dengan dakwahnya 
telah mengeluarkan hamba dari pendewaan terhadap makhluk sejenisnya 
menuju ke penghambaan diri terhadap Tuhan. Wahai penghuluku 
Rasulullah SAW, engkau adalah dokter yang mengobati hatiku sekaligus 
menjadi obat penawarnya. Engkau adalah yang menyembuhkan dan 
menghilangkan penyakit yang telah menjangkit tubuhku. Wahai yang 
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mengajarkan hidayah, semoga Allah memberikan rahmat kepadamu, wahai 
penunutn hidayah. Semilir angin tidak akan berhembus dan burung-
burung merpati tidak akan meratap di atas semak belukar. Rahmat dan 
keselamatan yang melimpah semoga Allah tumpahkan kepadamu, sahabat-
sahabatmu dan para pengikutmu hingga datang hari kiamat. 

Wahai saudara-saudaraku yang mulia … 

Bersama anda sekalian kita akan berbicara tentang Ummul Basyar (ibu 
dari seluruh manusia), seorang wanita yang pertamakali diciptakan oleh 
Allah SWT, seorang yang pertama kali menyandang predikat sebagai istri 
dan ibu. Ya sesungguhnya dia adalah Siti Hawa. Dia adalah wanita 
pertamakali yang masuk surga, sekaligus orang yang pertamakali keluar 
dari surga. 

Semua itu adalah predikat yang disandang oleh Siti Hawa di langit. 
Adapun kehidupan keras di bumi, kita percaya bahwa Hawa adalah orang 
yang pertamakali mengandung, melahirkan dan kemudian menyusui. 
Sesungguhnya dia adalah wanita pertama yang mencari nafkah dengan 
kedua telapak kakinya, membantu suaminya, mengolah dan memakmurkan 
tanah kediamannya bersama Adam, sang ayah dari seluruh manusia yang 
ada di muka bumi ini. 

Putri siapakah Siti Hawa itu? Sesungguhnya dia tidak mempunyai ayah 
dan ibu. Dia berasal dari tanah dan air. Allah SWT telah menciptakannya 
dari tulang rusuk Adam. Allah SWT berfirman,  
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“Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari 
padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang 
kepadanya” (QS. Al A’raf:189) 

Siti Hawa hidup dalam kondisi yang nyaman dan bahagia, karena dia 
adalah seorang ratu surga dan istri dari Nabi Adam, ayah dari seluruh 
manusia. Di samping itu juga, Hawa telah mendapatkan kehormatan yang 
telah Allah berikan kepada Adam AS, karena Adam adalah suaminya yang 
kemudian menjadi bapak bagi anak-anaknya. 

Ketika Allah SWT menciptakan Nabi Adam dari tanah, Allah 
membentuknya dengan sangat indah dan bagus (Maha Suci Allah, Pencipta 
yang paling baik). Jika semua itu dilakukan untuk Nabi Adam, maka 
dengarkanlah firman Allah yang mengingatkan kita sebagai manusia, anak 
adam agar hidup dengan tidak melupakan anugerah dan nikmat yang 
diberikan oleh Allah SWT. 

Allah SWT memperingatkan kita melalui firman-Nya,  
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“Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu  terhadap 
Tuhanmu Yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu 
menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan mu seimbang, dalam 
bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuhmu.” (QS. 
Al Infithar: 6-8) 

Wahai Saudaraku ... 

Sesungguhnya kehormatan pertama kali dan merupakan anugerah 
yang paling agung bagi Adam dan Siti Hawa adalah diberikannya manusia 
akal. Akal bagi manusia merupakan nikmat yang paling utama dan agung, 
karena manusia tanpa akal tidak akan ada artinya. Siapa yang 
menganugerahkan nikmat agung tersebut? Bukankah dia adalah Allah? 
Maka kenapa seseorang mengkufuri Dzat yang telah mencipatakan dan 
memuliakannya? Mengapa kamu tidak mau bersyukur kepada Allah atas 
nikmat tersebut wahai manusia? Bahkan atas nikmat yang tampak atau 
tidak tampak sekalipun, padahal nikmat Allah itu amat banyak dan tidak 
bisa dihitung. 

Wahai Saudara-saudaraku yang Mulia ... 

Setelah Allah menciptakan Adam dan sebelum ruh ditiupkan, Allah 
telah mengadakan persiapan guna memberikan penghormatan kepada 
Adam. Ya upacara penghormatan forum tertinggi yang dihadiri para 
malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Siapa sebenarnya para malaikat itu? 
Sesungguhnya mereka adalah bagian dari makhluk Allah yang telah 
diciptakan dari cahaya. Mereka tidak makan dan minum, kehidupannya 
hanya diisi dengan berdzikir dan bertasbih. Mereka tidak bersuami atau 
beristri dan tidak pula melakukan hubungan seksual, akan tetapi mereka 
adalah hamba Allah yang tidak pernah membantah apa yang telah 
diperintahkan kepadanya dan selalu melaksanakan apa yang telah 
diperintahkan kepadanya. 

Apa yang Allah katakan kepada para malaikat? Allah SWT telah 
berfirman,  
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“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: 
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka 
bumi." Mereka berkata:  "Mengapa Engkau hendak menjadikan  di 
bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan 
menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan 
memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman:  
"Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” (QS. 
Al Baqarah:30) 

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa pengetahuan Allah itu azali, 
karena sesungguhnya Allah itu mengetahui jika Nabi Adam setelah 
menempati surga itu akan digoda oleh Iblis dan iblis akan mengeluarkan 
dia dan Hawa dari surga. Oleh karena itu, sebelum Allah meniupkan ruh ke 
Adam, Allah berkata "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 
khalifah di muka bumi.” Betapa Maha Sucinya Allah, Maha Suci Pencipta, 
Maha Suci yang mengetahui alam gaib, Maha Suci Dzat Yang Maha 
Melihat dan Mengetahui. 

Sungguh Allah SWT telah memberitahu para malaikat tentang apa yang 
akan dilakukan-Nya, lalu  mereka bertanya kepada Tuhan tentang predikat 
khalifah yang akan diberikan pada manusia, karena sesungguhnya 
manusia akan saling berperang, sedangkan kami adalah makhluk yang 
senantiasa taat dan bertasbih kepada-Mu. Akan tetapi Allah SWT mengunci 
pertanyaan para malaikat dengan mengatakan “Sesungguhnya Aku 
mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.” 

Kehormatan apa yang dipersiapkan oleh Allah untuk Adam? Yangmana 
kehormatan tersebut juga akan diperoleh Hawa, karena Hawa diciptakan 
dari tulang rusuknya. 

Sesungguhnya Allah memberikan kehormatan dan kemuliaan kepada 
Adam. Adapun kehormatan yang Allah berikan adalah berupa 
penghormatan para malaikat kepada Adam dengan bersujud. Adapun 
kemuliaannya berupa adalah taklif atau beban yang Allah berikan kepada 
Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Allah SWT berfirman,  
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“Ketika  Tuhanmu  berfirman  kepada   malaikat: "Sesungguhnya Aku 
akan menciptakan manusia dari tanah.” Maka  apabila telah 
Kusempurnakan kejadiannya  dan Kutiupkan kepadanya roh Ku;  
maka hendaklah  kamu  tersungkur dengan  bersujud kepadanya.” 
(QS. Shaad: 71-72) 

Khithob ayat tersebut ditujukan kepada para malaikat yang tugas dan 
ciri-cirinya telah ditentukan oleh Allah SWT. “Mereka selalu bertasbih 
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malam  dan siang tiada henti-hentinya.” (Al Anbiya`:20). Mereka tidak 
merasa bosan dan lelah…dan selalu taat pada perintah-Nya.  

Dalam hal ini Allah SWT telah berfirman,  
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“Dan mereka berkata:  "Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil  
anak",  Maha Suci Allah. Sebenarnya,  adalah  hamba-hamba yang 
dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan 
mereka mengerjakan perintah-perintahNya. Allah mengetahui segala 
sesuatu yang dihadapan mereka  dan yang di belakang mereka, dan 
mereka tiada memberi syafaat  melainkan kepada orang yang 
diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut 
kepada-Nya.” (QS. Al Anbiya`:26-28) 

Di antara pengetahuan Allah yang bersifat azali adalah mengetahui 
sesuatu yang tidak terlihat mata. Sesungguhnya Allah telah membuat 
perjanjian dengan Nabi Adam, perjanjian apakah itu? Aapa isi 
perjanjiannya?  

Kemarilah anda sekalian bersama aku untuk mengetahui bahwa 
sesungguhnya Allah telah mengikat kita dengan sebuah perjanjian yang 
amat berat dengan kita. Allah SWT telah berfirman,  
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“Dan , ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam 
dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa 
mereka : "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul , 
kami menjadi saksi.”  agar di hari kiamat kamu tidak mengata-kan: 
"Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini .” 
(QS. Al A’raf:172) 

Dalam ayat lain disebutkan, 
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“Bukankah Aku telah memerintahkan kepadamu hai Bani Adam 
supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu 
adalah musuh yang nyata bagi kamu",dan hendaklah kamu 
menyembah-Ku. Inilah jalan yang lurus.” (QS. Yasiin: 60-61) 

Akhirnya sempurnalah upacara penghormatan, lalu sebagai 
penghormatan para malaikat sujud kepada Nabi Adam, bapak bagi seluruh 
manusia. 

Ada statemen mengagetkan yang datang dari iblis keparat. Ia adalah 
makhluk yang anti dalam beribadah. Ia termasuk dalam golongan jin, 
hanya saja iblis diperbolehkan untuk menghadiri upacara penghormatan 
kepada manusia di sebuah  majelis malaikat yang terhormat. Meskipun dia 
percaya kepada Allah Yang Maha Esa dan Perkasa akan tetapi dia sombong, 
sehingga dia dikeluarkan dari rahmat Allah. Oleh karena itu dia menolak 
untuk bersujud kepada Adam. Lalu Allah berkata kepadanya,  
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“Allah berfirman:  "Hai iblis,   apakah yang menghalangi kamu sujud  
kepada  yang  telah Ku-ciptakan  dengan  kedua  tangan-Ku. Apakah 
kamu menyombongkan diri   ataukah  kamu   termasuk orang-orang 
yang  tinggi?.” (QS. Shaad: 75) 

Apa jawaban Iblis? Iblis menjawabnya dengan penuh rasa dengki 
kepada Adam dan sombong kepada Allah SWT. Sebagaimana disinyalir 
dalam firman Allah yang berbunyi,  
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“Iblis berkata:  "Aku lebih baik daripadanya,   karena Engkau 
ciptakan aku dari api, sedangkan dia Engkau ciptakan dari tanah.” 
(QS. Shaad:76) 

Maha Suci Allah, siapa yang mengajarimu wahai Iblis bahwa 
sesungguhnya api lebih mulia daripada tanah? Tidak ada yang mengetahui 
masalah itu kecuali Allah. Yang pasti jawaban iblis tersebut adalah jawaban 
yang congkak dan bisa menggiring ke pintu neraka Jahannam atau ke 
suatu tempat yang paling hina. 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  23

Kemarilah kamu sekalian bersamaku wahai saudara-saudaraku yang 
mulia untuk mengetahui hadits tentang Ibu kita, Siti Hawa. 

Allah SWT telah memerintahkan Adam dan Hawa agar berdiam di 
surga seperti dalam firman-Nya,  
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“Dan Kami berfirman: "Hai Adam, diamilah oleh kamu dan isterimu 
surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi 
baik dimana saja yang  kamu sukai, dan janganlah kamu dekati 
pohon ini . yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang 
zalim.” (QS. Al Baqarah:35) 

Nabi Adam dan Siti Hawa berada dalam kehidupan yang lapang dan 
bahagia. Pada saat itu, surga menjadi tempat bersemayam bagi Adam dan 
Hawa. Hanya saja Allah SWT mempunyai rencana lain yang tidak diketahui 
kecuali oleh Dia, sehingga kehidupan berjalan sesuai takdir ilahi. Nabi 
Adam dan Siti Hawa diperintahkan oleh Allah agar tidak memakan buah 
yang telah ditentukan. Allah SWT telah berfirman, “dan janganlah kamu 
dekati pohon ini.” (QS. Al Baqarah:35). 

Akan tetapi syetan terus menggoda Adam dan Hawa, dia terus 
membujuk Adam dan Hawa agar melupakan kontrak perjanjian dengan 
Tuhannya. Allah SWT telah berfirman,  
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“Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu  dan 
dikeluarkan dari keadaan semula  dan Kami berfirman: "Turunlah 
kamu! sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain, dan bagi kamu 
ada tempat kediaman di bumi, dan kesenangan hidup sampai waktu 
yang ditentukan." (QS. Al Baqarah:36) 

Lalu terjebaklah Adam dan Hawa oleh rayuan syetan, sehingga mereka 
melanggar perintah Allah SWT. Akan tetapi Allah menerima taubat 
keduanya dan keduanya diturunkan ke bumi. Benar keduanya diturunkan 
ke bumi yang kondisinya penuh dengan kesengsaraan, kepayahan dan 
melelahkan. Akan tetapi itu adalah bagian dari kekuasaan dan ketentuan 
Tuhan, karena memang Adam dan Hawa adalah khalifah Allah di muka 
bumi. 

Wahai tuan-tuan yang mulia ... 
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Waspadalah atas musuh Allah yakni Iblis yang pernah berkata kepada 
Tuhannya  “Demi kemuliaan dan keagungan-Mu, aku tidak akan tinggal 
diam untuk menggoda anak cucu Adam sampai ruh terlepas darinya. Lalu 
Allah SWT menjawab, “Demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku-pun 
tidak akan pernah menerima taubat dan ampunan Iblis selama ruh masih 
bersemayam dalam diri Iblis. 

Kita senantiasa memohon kepada Allah agar Dia menjaga kita semua 
dari syetan yang terkutuk. 

 

B. Pemilik Istana: Siti Khadijah 

Segala puji bagi Allah, Tuhan Semesta Alam, Pelindung bagi orang-
orang yang bertakwa. Dia adalah Yang menerangi alam dengan Al Qur`an 
Al Karim dan membimbing kita ke jalan yang lurus.  

Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku mudahkanlah segala urusan kami dan 
lapangkanlah hati-hati kami, mudahkanlah segala kesulitan kami, 
terangilah kuburan-kuburan kami dan sempurnakanlah segala amal kami 
dengan sisa-sisa kebaikan. Ya Tuhanku, jangan Engkau tinggalkan kepada 
kami dosa kecuali Engkau mengampuninya, jangan Engkau biarkan orang 
yang sakit kecuali Engkau mengobatinya dan janganlah Engkau 
membiarkan orang yang kehilangan kecuali Engkau mengembalikannya. 

Kita panjatkan rahmat dan salam semoga terlimpah kepada orang yang 
diutus sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, penghulu kami 
Muhammad Rasulullah SAW yang mengibarkan bendera tauhid di dunia. 
Beliau adalah yang akan membawa panji pujian kepada Allah di akhirat 
nanti. Beliau adalah orang yang bersabda dalam haditsnya, “Sesungguhnya 
aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan dari perut bumi di hari 
kiamat nanti dan aku tidak menyombongkannya... Surga diharamkan bagi 
para Nabi sebelum aku memasukinya dan surga diharamkan bagi umat- 
umat yang lain sebelum umatku memasukinya.” 

Rahmat dan salam yang melimpah semoga tercurahkan kepada engkau 
wahai sang penuntun hidayah dan teladan, wahai Pemimpin yang 
mempunyai wajah bersinar. 

Wahai saudara sekalian yang mulia ... 

Sekarang saatnya kita menelusuri sejarah tentang Ummul Mu`minin, 
Siti Khadijah. Apa yang kamu ketahui tentang Khadijah? 

Dia adalah salah seorang bangsawan kota Mekkah, bersuku Quraisy, 
luhur derajatnya, pedagang kaya dan berakhlak mulia. Al Habib 
Mushthafa, Muhammad SAW bercerita tentang dia, “Khadijah telah 
beriman kepada saya, di saat orang-orang masih dalam kekafiran. Dia 
memberiku harta benda di saat orang-orang memboikot diriku dan dia 
adalah orang yang mempercayaiku di saat orang-orang menganggapku 
pembohong.” Ya, dia adalah wanita yang pertama kali mengumumkan 
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keislamannya, mempercayai Tuhan-nya dan bersaksi bahwa tidak ada 
tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Khadijah dalam 
tidurnya pernah bermimpi seakan-akan bulan jatuh ke pangkuannya. 
Ketika ikhwal mimpinya ditanyakan kepada anak pamannya Waraqah bin 
Nouval (Waraqah adalah orang yang alim, Nasrani, berumur tua dan 
mengetahui banyak tentang buku-buku pengetahuan) ketika ditanyakan 
mimpi tersebut kepadanya, dia menjawab, “Engkau pasti akan menikah 
dengan  orang yang terbaik.” Oleh karena itu Khadijah ingin segera 
menikah dengan Muhammad SAW. Akhirnya perkawinannya berbuah 
kebahagiaan dan menjadi perkawinan yang paling ideal di muka bumi ini. 
Khadijah menikah dengan Rasulullah SAW yang telah dijadikan oleh Allah 
sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta dan pembawa khabar gembira 
dan pemberi peringatan. 

Siapa sebenarnya siti Khadijah itu? Dia adalah orang yang pertamakali 
menjadi istri dan yang pertamakali memberikan Nabi Muhammad 
beberapa putra dan putri 

Pada saat wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di gua 
Hira`, beliau kembali ke rumahnya dalam kondisi takut. Padahal ketika 
Nabi Muhammad tidak ada di samping Khadijah, Khadijah selalu 
menantinya. Lalu bagaiman reaksi khadijah ketika melihat kondisi nabi 
seperti itu, sampai dia berkata: “Kenapa engkau wahai Muhammad?” 

Nabi menjawab: “Selimuti aku, selimuti aku.” Pada saat Khadijah 
menyelimuti Nabi dan duduk disampinganya hingga Nabi merasa tenang, 
lalu Khadijah bertanya: “Ceritakanlah padaku wahai Muhammad apa yang 
kau lihat?.” Lalu Nabi bercerita pada Khadijah tentang kedatangan malaikat 
di gua Hira’. Malaikat berkata pada Nabi: “Bacalah.” Beliau menjawab: 
“Aku tidak bisa membaca.” Pada perintah yang ketiga, malaikat memeluk 
Nabi dan berkata kepadanya: “Iqra’ bismi Rabbika Al Ladzi Khalaq.” 

Siti Khadijah berkata dengan hati yang penuh kebahagiaan dan 
kebanggaan: “Wahai Muhammad, kemarilah bersamaku pergi ke anak 
pamanku yang bernama Syaikh Waraqah bin Naufal.” Ketika mereka 
berdua sampai ke pendeta yang alim tersebut, Khadijah berkata: “Ceritakan 
kepadanya wahai Muhammad, apa yang engkau lihat?” lalu Rasulullah 
menceritakannya. Kemudian Waraqah berkata: “Sesungguhnya wahyu itu 
akan mendatangi para Nabi, dan sesungguhnya kamu adalah Nabi yang 
terakhir. Andaikan aku masih muda maka aku akan mengimanimu atau 
aku akan melihatmu saat kamu diusir kaummu. Rasulullah berkata: 
“Adakah  mereka akan mengusirku?.” Waraqah menjawab: “Ya, tiada Nabi 
yang datang seperti engkau kecuali kaumnya menganggap sebagai 
pembohong dan mengusirnya. 

Siti Khadijah keluar bersama Muhammad dengan membawa berita 
gembira yang agung di atas muka Bumi. Sesungguhnya berita kegembiraan 
tersebut adalah risalah. 

Maka dimulailah perjalanan yang agung dan penuh rintangan dan 
Khadijah adalah muslimah pertama dan wanita yang paling sabar. Dia 
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masuk Islam dan mengajari anak-anaknya, Zainab, Ruqayyah, Fathimah 
dan Ummi Kultsum tentang Islam. Sesungguhnya itu adalah suasana rumah 
yang paling indah, seperti yang telah dijelaskan oleh Al Qur`an yang dari 
dalamnya tumbuh cahaya kebenaran dan dikelilingi oleh para malaikat. 
Nabi Muhammad dapat melewati berbagai rintangan bersama kaumnya. 
Rintangan tersebut berupa tuduhan kebohongan, halangan dan boikot 
makanan. Akan tetapi pada saat itu Khadijah menjadi sumber energi bagi 
kesabaran Nabi Muhammad. Dia adalah istri yang amat penyabar dan 
hidup bersama Nabi dengan segenap cinta, harta, keberanian dan kekuatan 
pribadinya. Dalam sanubari Muhammad, posisi Khadijah amatlah luhur 
dan tidak ada istri-istri setelahnya yang mampu menggantikannya. 

Suatu ketika Siti Khadijah RA menyiapkan makanan untuk Nabi SAW 
dan sebelum dia membawa makanan ke kamar beliau, datnglah Jibril dan 
berkata kepada Nabi SAW. “Wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan 
salam untukmu dan Dia juga berkata agar kamu menyampaikan salam 
kepada Khadijah. Katakan padanya sesungguhnya Allah membawa berita 
gembira bahwa Dia membangunkan istana emas di surga, yang mana di 
sana tidak ada rasa kelelahan dan gangguan. Ketika Khadijah meninggal 
dan berita tersebut sampai kepada Nabi, beliau bersedih, sehingga tahun 
tersebut dinamakan tahun kesedihan, karena pada tahun itu juga 
pamannya yang bernama Ali bin Abi Thalib meninggal dunia. Siti Khadijah 
RA pada masa Jahiliyah dan Islam terkenal dengan sebutan “Ath Thahirah” 
(orang yang suci). Hal itu karena keluhuran nasab dan kemuliaan 
akhlaknya serta sepanjang hidupnya tidak pernah bersujud menyembah 
berhala. Seakan-akan Allah SWT telah menyiapkan hati Khadijah agar 
beriman kepada diri-Nya dan Rasul-Nya. 

Wahai saudaraku yang tercinta ... 

Itulah sekelumit sejarah kehidupan Ummul Mukminin, Siti Khadijah 
dan sedikit sinar perjalanannya yang semerbak. Semoga Allah SWT 
mengharumkan tempat istirahatnya dan mewariskan surga bersama orang-
orang yang takwa. 

 

C. Ibu Ayahnya: Fathimah Az Zahra` 

Maha Suci Allah, segala puji bagi-Nya dan Maha Besar Allah. Ya Allah 
ampunilah dosa-dosa kami, wahai Dzat Yang Maha Pengasih lagi Maha 
Penyayang. Ya Allah berilah rahmat kepada penghulu kami, Muhammad 
SAW wahai Dzat Yang Maha Mulia dan Agung. 

Wahai Saudara-sadaraku ... 

Sekarang tibalah saatnya kita hidup bersama salah satu bunga yang 
tumbuh di taman kenabian yang suci, bersama salah satu cabang yang 
berasal dari sumber murni, Fathimah binti Muhammad, utusan terakhir. 
Bersama ruh yang harum dan jiwa yang cerdik. Keutamaan rahmat dan 
salam semoga tercurahkan kepada Fathimah dan ayahnya. 
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Sebelumnya kami tuturkan terlebih dahulu hadits Rasulullah yang 
mengatakan, “Ada empat wanita di dunia yang paling utama: Maryam, 
Asiyah, Khadijah dan Fathimah”1. 

Keutamaan Fathimah sangat banyak, kenapa tidak? Diantara 
keutamaannya adalah kesuciannya, terjaga kehormatannya, keimanan dan 
kejujurannya. Lalu kenapa tidak, dia adalah kuncup yang cerdik yang 
hidup di sebuah rumah tersuci. 

Ketika Fathimah sakit, Nabi menjenguknya dan berkata, “Apa yang 
kamu rasakan wahai putriku?” Fathimah menjawab, “Sakit” dan 
sesungguhnya sakitku bertambah parah pada saat aku tidak menemukan 
makanan.” Lalu Nabi SAW bertanya, “Wahai putriku, adakah engkau 
merasa senang jika kamu termasuk salah satu penghulu wanita di dunia 
ini?.” Dia menjawab, “Wahai ayahku, lalu dimanakah posisi Maryam binti 
Imran?.” Nabi menjawab, “Dia adalah penghulu wanita di dunianya, 
begitu juga kamu menjadi penghulu wanita di duniamu. Sunguh aku telah 
mengawinkan kamu dengan seorang penghulu di dunia dan akhirat.” 

Nabi Muhammad SAW telah bersabda, “Fathimah adalah bagian dari 
diriku, lalu jika ada yang membencinya, maka sesungguhnya dia telah 
membenciku.” 

Fathimah adalah putri Nabi terakhir, istri dari Ali bin Abi Thalib dan 
ibu dari Hasan dan Husein. Lalu keutamaan dan kemuliaan yang 
bagaimanakah yang didapatkan oleh Fathimah? 

Fathimah AS dilahirkan di kota Mekkah pada saat penduduk Quraisy 
sedang membangun ka’bah dan ketika itu Nabi berumur 5 tahun. Dia 
adalah putri Nabi yang paling bungsu. 

 Fathimah RA tumbuh diantara saudara-saudaranya; Zainab, 
Ruqayah dan Ummu Kultsum. Ketika dia berumur 5 tahun, tiba-tiba 
ayahnya menerima wahyu dan sebuah cahaya keluar dari dalam 
rumahnya. Fathimah juga sudah bisa melihat perkembangan Islam secara 
berangsur-angsur. Dia juga menyaksikan kekejaman kaum kafir terhadap 
orang-orang Islam dan ayahnya. Fathimah juga sempat menyaksikan 
kesabaran Nabi dan orang-orang Muslim disekelilingnya dalam 
menegakkan Islam dan menyaksikan kekuatan iman mereka, saat mereka 
memeluk agama baru yang mulai mengalir dan terus menghilangkan 
kegelapan Jahiliyah serta menyingkap penutup yang membungkus akal-
akal orang kafir karena kesesatannya. 

Fathimah RA pernah melawan segala cobaan yang bertubi-tubi dan 
menghadapi segala bentuk siksaan yang datang dari orang-orang kafir 
Quraisy. Diantara sikap perlawanan Fathimah adalah: 

Pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah ke Medinah, Fathimah dan 
saudara wanitanya ditinggal di Mekkah dan mereka berdua senantiasa 
menunggu orang  yang mau mengantarkan mereka ke Medinah. 

                                                      
1  Al Ishabah li Ibn Hajar Tarjamah Fathimah (8/11583) 
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Engkau akan melihat apakah perjalanan Fathimah akan selamat? 

Sungguh orang-orang Kafir Quraisy telah mengutus seseorang yang 
dapat membawa Muhammad, baik dalam kondisi hidup maupun mati dan 
menjanjikannya hadiah besar bagi yang berhasil. Adapun Fathimah dan 
kakaknya Ummu Kultsum terus diikuti oleh pengintai Quraisy dan salah 
seorang yang berperangai buruk dan jahat yang bernama Huwairits bin 
Naqidz akhirnya dapat menyusul keduanya. Dia menghalau untanya dan 
menjatuhkan mereka berdua ke tanah, lalu membawa kembali ke hadapan 
pemebsar Quraisy 

Akan tetapi Fathimah minta persetujuan dan tetap berkeinginan 
melanjutkan perjalanannya untuk menyusul ayahnya dengan berjalan kaki. 
Akan tetapi akhrinya laknat Allah SWT terhadap penjahat datang juga, 
sehingga pada tahun 8 hijriyah tepatnya pada saat Fathu Makkah dia 
terbunuh di tangan Ali RA, meskipun dia mati dalam kondisi tergantung di 
tirai ka’bah. 

Siti Fathimah menikahi Ali bin Abi Thalib karramhullah wajhah, akan 
tetapi sebenarnya bagaimanakah pernikahan itu berlangsung? 

Ali Bin Abi Thalib RA sabar menunggu suatu kesempatan untuk 
mencintai Fathimah dan orang-orang yang ada di sekeliling mendukung Ali 
dengan mengatakan, ”Demi Allah di antara kaum muslim tidak ada 
seorangpun yang seperti kerabatmu dari keturunan Rasulullah, ayahmu 
telah menanggungnya dan ibumu telah menjaganya. Lalu Fathimah 
tumbuh di atas tanggungannya dan terdidik di rumahnya dan kamu adalah 
orang yang pertama kali masuk Islam.   

Kemudian dengan keberanian dan atas berita yang telah ia dengar, Ali 
menghadap Nabi SAW guna meminta putrinya yang bernama Fathimah Az 
Zahra`. Lalu Nabi berkata kepada Ali, “Selamat datang dan silahkan.” 
Padahal kalimat tersebut tidak pernah terlontar dari mulut Nabi 
Muhammad SAW pada saat lamaran-lamaran sebelum Ali datang ke 
hadapan Nabi SAW. Yang paling menonjol diantara mereka adalah Abu 
Bakar dan Umar. Kalimat yang keluar dari Nabi SAW tidak lebih dari itu. 

Pada malam pengantin, ketika mempelai Fathimah Az Zahra` 
mendatangi kediaman Ali RA, Rasulullah memerintahkan Ummu Salamah 
agar tetap tinggal di rumah mempelai Ali RA guna mempersiapkan rumah 
yang akan ditempati oleh mereka berdua dan kedua mempelaipun sabar 
menunggu. Sementara Rasulullah SAW melakukan shalat Isya, lalu 
beliapun pergi ke rumah Ali. Di sana Nabi berdoa sambil membawa air dan 
beliau berwudhu dari air tersebut, kemudian Nabi membaca do’a, “Ya 
Allah, berkatilah apa yang mereka berdua miliki, berkatilah mereka berdua 
dan berkatilah keturunan mereka berdua” 

Buah dari perkawinan Ali dan Fathimah yang penuh berkah adalah 
Hasan, Husein, dan Muhsin yang meninggal pada saat dia masih kecil, 
Zainab dan Ummu Kultsum. Nama anak yang terakhir ini diambil dari 
nama bibinya yang bernama Ummu kultsum. 
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Siti Aisyah RA telah menuturkan sebagian sifat utama Fathimah Az 
Zahra`, seperti dalam haditsnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim 
(143-142/7M). Aisyah berkata, “Suatu hari istri-istri Nabi SAW sedang 
berada di samping beliau dan salah satu diantara mereka tidak ada yang 
beranjak pergi, lalu Fathimah RA datang dan langkah dia berjalan persis 
seperti Rasulullah SAW, maka ketika Nabi melihatnya beliau 
menyambutnya dan berkata, “Selamat datang wahai putriku.” 

Kemudian beliau mempersilahkan duduk di samping kanannya –atau 
samping kiri- sambil membisikkan sesuatu di telinganya. Mendengar 
bisikan tersebut Fathimah berteriak menangis. Ketika Nabi menjenguk 
Fathimah yang sedang sakit, beliau membisikkan sesuatu yang 
keduakalinya dan kali ini Fathimah tertawa. Aku berkata pada Fathimah, 
“Rasulullah telah memberikan ciri khusus pada dirimu yang lain dari para 
istri-istrinya, tapi kamu malah menangis? Ketika Rasulullah beranjak pergi,  
Aisyah bertanya kepada Fathimah, “Apa yang beliau katakan padamu?”, 
Fathimah menjawab, “Aku tidak mau membuka rahasia Rasulullah.” Aisyah 
berkata, “Ketika Rasulullah meninggal dunia, aku berkata, “Aku ingin 
kamu mengungkapkan kepadaku tentang kebenaran yang pernah aku 
tanyakan kepadamu dulu, “Apa yang dikatakan Rasulullah kepadamu.” 
Lalu Fathimah berkata, “Ya sekarang, aku akan katakan kepadamu” 

Adapun ketika Rasulullah membisikkan sesuatu yang pertamakali, 
beliau mengabarkan kepadaku bahwa Jibril biasanya menemui beliau satu 
kali dalam setahun, akan tetapi di tahun ini Jibril menemui beliau dua kali.  

Dan sesungguhnya aku tidak tahu kecuali ajal telah dekat. Maka 
bertakwalah kamu kepada Allah dan bersabarlah, karena sesungguhnya 
Fathimah berkata, “Lalu aku menangis seperti yang telah kamu lihat.” 

Dan ketika beliau menjenguk aku, beliau membisikkan sesuatu di 
telingaku yang keduakalinya, lalu beliau berkata, “Wahai Fathimah, 
Apakah kamu senang jika kamu menjadi penghulu bagi wanita-wanita 
mukmin atau menjadi penghulu bagi wanita-wanita di dunia ini?.” Lalu 
aku tertawa, sebagaimana tertawa yang pernah kamu lihat. 

Itulah Fathimah, penghulu bagi wanita-wanita mukmin yang pernah 
dijuluki Nabi sebagai “Ibu bagi ayahnya.” Alangkah indahnya julukan 
tersebut, julukan yang menunjukkan rasa kasih sayang Nabi, cintanya dan 
perhatiannya hingga menuju derajat yang luhur. 

Fathimah Az Zahra` meninggal dunia, ketika masih berumur 30 tahun 
atau bahkan mungkin kurang dari itu. Di hari terakhir sebelum meninggal, 
dia merasa bahwa ajalnya sudah tiba. Lalu dia mandi dan memakai baju 
yang baru. Dia bermaksud, jika dia mati tidak perlu ada yang 
memandikannya lagi, supaya orang lain tidak melihat auratnya. Begitu pun 
sebelum meninggal, Fathimah telah menyuruh dibuatkan tandu untuknya. 
Setelah tandu selesai dibuat, Fathimah melihatnya, lalu dia berkata,  
“Tutupilah aku, semoga Allah juga akan menutupi kalian semua.” 

Itulah sekelumit tentang siti Fathimah Az Zahra`, dia adalah bunga 
yang harum di tengah taman kenabian dan dia adalah teladan yang patut 
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diikuti. Akhirnya semoga Allah memberikan rahmat dan salam yang paling 
utama kepada ayahnya. 

 

D. Wanita Perawan: Maryam AS 

Segala puji bagi Allah, Raja diraja, Tuhan semesta alam, yang 
membentangkan bumi dan meniggikan langit serta yang memperindah 
bumi dan langit. Ya Allah ampunilah dosa-dosa kami dan tutupilah aib-aib 
kami serta leburkanlah kejelekan-kejelekan kami. Perlihatkanlah kepada 
kami yang benar itu benar dan berilah kami rizki untuk mengikutinya. 
Perlihatkanlah kepada kami yang salah itu salam dan berilah kami rizki 
untuk menjauhinya. Ya Allah sayangilah orang-orang lemah kami dan 
hindarkanlah rasa ketakutan kami dan janganlah Engkau biarkan musuh-
musuh kami senang melihat  kami terkena musibah dan akhirkanlah amal-
amal perbuatan kami dengan segala kebaikan. 

Kami rahmat dan salam kami haturkan kepada Kekasih Allah yang 
terpilih, penawar dan pengobat hati, penghapus dan penghilang penyakit 
yang bersarang di tubuh, imam bagi orang-orang yang bertakwa, utusan 
terakhir, pembawa khabar gembira dan pemberi peringatan, seorang 
pemimpin yang wajahnya putih bersinar, yang pernah ditawari dunia tapi 
dia berpaling dan menolaknya dan lebih memilih akhirat, karena akhirat 
adalah rumah yang abadi.  

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Bersama-sama mari sejenak kita hidup dengan seorang wanita yang 
telah dipilih dan disucikan oleh Allah, serta telah dijadikan oleh Allah 
sebagai wanita terbaik di dunia. Adapun wanita-wanita terbaik di dunia 
ada 4: Siti Maryam, Asiyah (istri Firaun), Khadijah, dan Fathimah Az 
Zahra`. 

Ibu Siti Maryam hidup di bawah tanggungan suaminya Imran, 
keduanya berasal dari keturunan Israel. Ia hidup dalam kondisi yang 
tenang, bahagia, taat beribadah kepada Allah dan patuh kepada suaminya. 
Ketika dia mengandung, dia ingin sekali bayi yang dikandungnya nanti 
menjadi orang yang mau mengabdi Bait Al Maqdis. Dia mengharapkan 
bayinya adalah laki-laki, karena laki-laki itu lebih kuat dalam 
pengabdiannya dibandingkan wanita. Akan tetapi kehendak Allah tidak 
bisa ditawar dan kemauan-Nya sangat tinggi. 

Al Qur`an telah bercerita kepada kita tentang Siti Maryam AS. Allah 
SWT telah berfirman,  
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“Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim 
dan keluarga 'Imran melebihi segala umat, satu keturunan yang 
sebagiannya  dari yang lain.  Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha 
Mengetahui. , ketika isteri 'Imran berkata: "Ya Tuhanku, 
sesungguhnya aku menazarkan kepada Engkau anak yang dalam 
kandunganku menjadi hamba yang saleh dan berkhidmat. Karena itu 
terimalah  itu dari padaku. Sesungguhnya Engkaulah Yang Maha 
Mendengar lagi Maha Mengetahui.” Maka tatkala isteri 'Imran 
melahirkan anaknya, diapun berkata: "Ya Tuhanku, sesunguhnya aku 
melahirkannya seorang anak wanita; dan Allah lebih mengetahui apa 
yang dilahirkannya itu; dan anak laki-laki tidaklah seperti anak 
wanita. Sesungguhnya aku telah menamai dia Maryam dan aku 
mohon perlindungan untuknya serta anak-anak keturunannya 
kepada  Engkau daripada syaitan yang terkutuk." (QS. Ali Imran:33-
36) 

Istri Imran melahirkan anak wanitanya, padahal dia mengharapkan 
laki-laki. Akan tetapi dia tetap bersabar atas pemberian Allah SWT dan 
sepenuhnya pasrah kepada-Nya. Lalu dia menyerahkan putrinya agar 
mengabdi pada Bait Al Maqdis dan dia meminta perlindungan kepada Allah 
agar putrinya terjaga dari godaan syetan yang terkutuk. Perlindungan Allah 
SWT terhadap Maryam AS penuh dengan cinta dan kasih sayang. Para 
malaikat selalu hadir di sekitar Maryam. Ibunda Maryam sangat mencintai 
putrinya dan selalu mendidiknya hingga dia mampu berdiri sendiri. 
Kemudian ibunya pergi membawa Maryam ke Mihrab Baitul Maqdis, agar 
di sana dia beribadah kepada Allah SWT. Di Baitul Maqdis para pendeta 
Bani Israil yang alim dan ahli ibadah selalu membawa alat tulis yang 
digantungkan di dada dan terlihat cahaya keimanan memancar dari wajah 
mereka dan diantara mereka ada Nabi Zakaria  AS. Setiap pendeta 
mempunyai Mihrab masing-masing yang digunakan sebagai tempat untuk 
beribadah di tengah malam dan siang. 

Wahai Saudara-saudaraku ... 

Ibunda Maryam berdiri untuk menyerahkan putrinya kepada para 
pendeta agar dibuatkan Mihrab khusus buat Maryam. Lalu mereka saling 
berebut untuk mengambil dan merawat Maryam. Semua pendeta yang ada 
di situ menginginkan Maryam, namun lagi-lagi kehendak Allah amatlah 
mahal dan tidak bisa ditawar. Kemudian mereka melemparkan alat-alat 
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tulis mereka dan sepakat untuk di undi. Setelah melalui berbagai upaya, 
hasil undian jatuh ke tangan orang yang shaleh, yaitu Zakaria AS. Zakaria 
adalah seorang Nabi, suaminya bibi Maryam. Dia adalah ayah Yahya AS. 
Isa dan Yahya adalah anak-anak laki-laki dari bibi. Allah SWT telah 
berfirman,  
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“Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang 
Kami wahyukan kepada kamu ; padahal kamu tidak hadir beserta 
mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka  siapa 
di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Dan kamu tidak 
hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa.” (QS. Ali Imran:44) 

Pada akhirnya Maryam menjadi tanggungan Nabi Zakaria AS, dan 
Maryam memulai hidupnya di sebuah Mihrab dengan terus bermunajat 
kepada Allah, ikhlas beribadah, merawat dan mengabdi Baitul Maqdis. 
Karena Maryam masih kecil dan sebagai anak yang hidup dalam 
tanggungjwabanya, maka Zakaria AS selalu membawakan makanan dan 
minuman untuknya. Akan tetapi Zakaria tercengang ketika mengunjungi 
Siti Maryam dan melihat di sampingnya terdapat berbagai jenis makanan 
yang enak dan lezat. Meliht itu, Nabi Zakaria merasa bingung dan harus 
menanyakan kejadian itu pada Maryam dari balik pintu kediamannya. Nabi 
Zakaria AS mengetahui bahwa sesungguhnya Allah SWT telah melindungi 
dan menguasai segala sesuatu yang dimiliki Maryam. 

Wahai Maryam darimanakah itu semua? Maryam menjawa, “Dari 
Allah SWT.” 

Adakah kalian tahu wahai saudara-saudaraku, atas pertanyaan yang 
sangat penting dan polos dari seorang Nabi Zakaria AS. Dan adakah kalian 
lihat jawaban Siti Maryam yang mengandung makna kpercayaan yang 
amat tinggi kepada Allah. Memang Allah SWT akan memberi rezeki kepada 
siapapun dan tidak bisa dihitung. 

Wahai saudara-saudara yang mulia, kemarilah bersamaku guna 
mendengarkan wahyu dari langit yang menuturkan cerita tersebut. Allah 
SWT telah berfirman,  
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“Maka Tuhannya menerimanya  dengan penerimaan yang baik, dan 
mendidiknya dengan pendidikan yang baik dan Allah menjadikan 
Zakariya pemeliharanya. Setiap Zakariya masuk untuk menemui 
Maryam di mihrab, ia dapati makanan di sisinya. Zakariya berkata: 
"Hai Maryam dari mana kamu memperoleh  ini?" Maryam 
menjawab: "Makanan itu dari sisi Allah.”  Sesungguhnya Allah 
memberi rezeki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa hisab.” 
(QS. Ali Imran:37) 

Siti Maryam yang perawan hidup terjamin di mihrabnya dengan penuh 
ketenangan dalam beribadah dan dia merasakan keridhoan Tuhannya. 
Pada suatu hari ketenangan Siti Maryam terusik. Rasa takut mulai 
mengganggu ketentramannya. Ya, Maryam yang perawan di depan 
mihrabnya dikejutkan oleh seorang pemuda yang ganteng. Dia bingung, 
bagaimana dia bisa masuk ke sini? Apakah tidak ada biarawan yang 
mengetahui kedatangannya? Apakah tidak ada pendeta yang melihat dia? 
Ketika Maryam terlepas dari kebingungannya, pemuda tersebut berkata 
dengan tenang, “Jangan  takut”, lalu Siti Maryam bertanya, “Aku khawatir 
dalam hatiku tumbuh dosa-dosa yang selama ini aku tidak pernah 
melakukannya.” Kemudian sang pemuda tersebut menimpali perkataan 
Maryam seraya menenangkan, “Aku adalah utusan Tuhanmu, Jibril”, 
jawaban tersebut seketika meredakan rasa takutnya dan menenangkan 
hatinya. 

Tahukah kamu mengapa ada utusan datang? Ia datang karena ada 
perintah agung dari Allah Yang Maha Mengetahui. Sesungguhnya Siti 
Maryam akan hamil tanpa melalui hubungan layaknya suami-istri. Dia 
tidak pernah mendengar berita tersebut, meskipun dia sesungguhnya 
percaya bahwa itu adalah perintah Allah, namun secara naluri 
kewanitaannya dia bertanya, “Bagaimana mungkin aku bisa mempunyai 
anak, padahal aku tidak menikah? Apa yang harus aku katakan pada 
manusia?.” 

Di hadapan Jibril, Siti Maryam tidak menemukan jawaban atas berbagai 
pertanyaan yang terlintas dalam pikirannya, kecuali itu merupakan 
perintah Allah pada diriku, dirimu dan segala sesuatu yang ada di dunia 
ini. Kemudian Ar Ruh Al Amin (Jibril) pergi menghilang setelah Jibril 
meniup Maryam dan atas izin Allah Siti Maryam hamil. 

Wahai Saudara-saudaraku yang mulia ... 

Lihatlah pemaparan Al Qur`an Al Karim tentang cerita yang dialami 
oleh Maryam, seperti dalam firman-Nya,  
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“Maryam berkata: "Sesungguhnya aku berlindung dari padamu 
kepada Tuhan Yang Maha pemurah, jika kamu seorang yang 
bertakwa.”Ia  berkata: "Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang 
utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang 
suci.” Maryam berkata:  "Bagaimana akan ada bagiku seorang anak 
laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku 
dan aku bukan  seorang pezina!" Jibril berkata: "Demikianlah.”  
Tuhanmu berfirman: "Hal itu adalah mudah bagiKu; dan agar dapat 
Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat 
dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan.” 
Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan 
kandungannya itu ke tempat yang jauh.” (QS. Maryam:18-22) 

Diakui, bahwa jika Allah SWT menghendaki sesuatu maka tinggal 
mengucapkan “Kun fa Yakun.” Siti Maryam menyerahkan 
permasalahannya. Ketika perut Siti Maryam  terus membesar, dia lari 
menuju ke padang pasir dan di tengah perjalanannya dia merasa sakit, 
karena tiba saatnya dia melahirkan. Lalu Allah SWT mengirimkan 
anugerah berupa pohon korma untuk dijadikan tempat bersandar bagi Siti 
Maryam. Dalam hal ini banyak orang yang saling bertanya, apakah usia 
kandungan Maryam mencapai 9 bulan sementara dia tidak pernah 
menikah? Pertanyaan tersebut pernah dilontarkan kepada Ibnu Abbas RA, 
berapa bulan Siti Maryam mengandung? Ibnu Abbas menjawab, “Usia 
kandungan Maryam hingga melahirkan adalah 1 tahun.”  

Wahai para kekasih Rasulullah, bershalawatlah untuk Rasulullah SAW. 
Siti Maryam telah mengandung dan melahirkan Nabi Isa. Ketika Maryam 
melahirkan, Allah telah mejadikan lantai di bawahnya dan memayunginya 
dengan dahan-dahan pohon korma. Dia memakan buahnya dan meminum 
air yang segar. 

Kemudian pertanyaan Maryam yang lain adalah “Apa yang akan aku 
(Maryam) katakana pada manusia?” 

Allah SWT melalui wahyu-Nya menjawab pertanyaan Siti Maryam, 
“Janganlah kamu berbicara pada manusia, karena sesungguhnya Aku yang 
menciptakan bayi di dalam kandunganmu dan Aku adalah Tuhan bagi 
manusia.” 

Setiap orang heran melihat kondisi Siti Maryam, sebagian dari mereka 
menanyakan kepada ibunda dan ayahanda Maryam yang suci, “Dari mana 
Maryam membawa anak kecil?” ibu atau ayah Maryam tidak menjawab. Ia 
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hanya memberikan isarat kepada anak Maryam. Mereka tambah heran, 
bagaimana mungkin anak kecil yang masih dalam gendongan bisa berkata? 
Sesungguhnya Allah SWT telah memberikan Nabi Isa kemampuan 
berbicara untuk menjawab pertanyaan orang-orang supaya mereka benar-
benar percaya bahwa Siti Maryam bebas dari perbuatan zina. Allah SWT 
telah berfirman,  
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“Maka Maryam mengandungnya, lalu ia menyisihkan diri dengan 
kandungannya itu ke tempat yang jauh.  Maka rasa sakit akan  
melahirkan anak memaksa ia  pada pangkal pohon kurma, dia 
berkata: "Aduhai, alangkah baiknya aku mati sebelum ini, dan aku 
menjadi barang yang tidak berarti, lagi dilupakan.” Maka Jibril 
menyerunya dari tempat yang rendah: "Janganlah kamu bersedih 
hati, sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di 
bawahmu. Dan goyanglah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, 
niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak 
kepadamu, maka makan, minum dan bersenang hatilah kamu. Jika 
kamu melihat seorang manusia, maka katakanlah: "Sesungguhnya 
aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan Yang Maha Pemurah, 
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maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusiapun pada 
hari ini.” Maka Maryam membawa anak itu kepada kaumnya 
dengan menggendongnya.  Kaumnya berkata: "Hai Maryam, 
sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang amat mungkar. 
Hai saudara wanita Harun , ayahmu sekali-kali bukanlah seorang 
yang jahat dan ibumu sekali-kali bukanlah seorang pezina", maka 
Maryam menunjuk kepada anaknya. Mereka berkata: "Bagaimana 
kami akan berbicara dengan anak kecil yang masih di dalam 
ayunan?" Berkata Isa: "Sesungguhnya aku ini hamba Allah,  Dia 
memberiku Al Kitab  dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia 
menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan 
Dia memerintahkan kepadaku  shalat dan  zakat selama aku hidup; 
dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang 
yang sombong lagi celaka. dan kesejahteraan semoga dilimpahkan 
kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan 
pada hari aku dibangkitkan hidup kembali.” (QS. Maryam:22-33) 

 

E. Ummu ‘Imarah: Nasibah binti Ka’b Al Anshari 

Segala puji bagi Allah dan tidak ada tuhan selain Allah, syukur kepada-
Nya dan tidak ada kekekalan dan keabadian kecuali milik Allah. Segala 
pujian kepada Allah, tidak ada keluhuran dan kekuatan kecuali hanya 
milik-Nya. Tidak ada tuhan kecuali Engkau, Maha Suci Engkau 
sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berbuat zhalim. 

Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, lapangkanlah segala kesulitan kami, 
tutupilah aib-aib kami, lindungilah kami dari segala ketakutan, lunasilah 
hutang-hutang kami, bersihkanlah hak-hak kami dan akhirilah amal-amal 
shaleh kami dengan kebaikan. 

Kami panjatkan rahmat dan salam semoga terlimpahkan kepada cahaya 
petunjuk, Nabi terpilih yang ditawari harta tapi ditolaknya, yang diutus 
sebagai pembawa rahmat bagi alam semesta, yang menyampaikan risalah 
dan amanah, yang memberikan nasehat kepada umat, yang menyingkap 
kegelisahan, pengobat dan penawar hati serta penyembuh penyakit yang 
ada dalam tubuh. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepadamu 
wahai penuntun hidayah. Semilir angin tidak akan berhembus dan burung-
burung merpati tidak akan meratap di atas semak belukar. 

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Sekarang kita akan hidup bersama salah seorang muslimah yang ahli 
penunggang kuda, wanita yang pandai naik kuda dan pandai memainkan 
pedang di jalan kebenaran. Dia adalah sahabat Nabi yang luhur dan pernah 
dipuji oleh Rasulullah SAW. Di waktu damai dia mengajar dan berdakwah 
dan di medan perang dia mempunyai statemen-statemen yang sangat 
luhur. Pada hari ini kita akan berbicara tentang dia. Sesungguhnya dia 
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adalah salah satu wanita penghuni surga, maka selamat buat kamu wahai 
Nasibah binti Ka’ab Al Anshariyah, selamat untukmu wahai ibu ‘Imarah. 

Ummu ‘Imarah (Nasibah) adalah termasuk diantara orang yang 
pertamakali masuk Islam. Dia menyaksikan malam Baiat ‘Aqabah dan ikut 
mengulurkan tangannya untuk membaiat Rasulullah SAW bersama wanita-
wanita lainnya. Nasibah RA sangat senang untuk berjuang di jalan Allah. 
Dia pernah meminta izin keluar kepada Nabi Muhammad bersama 
suaminya anak laki-lakinya untuk mengikuti perang Uhud. Lalu Nabi 
memberi izin kepadanya  dan di gunung Uhud perang sedang berkecamuk. 
Pada waktu itu angin kemenangan ada di pihak pasukan Muslim. Nasibah 
bangkit dan menaiki kudanya lalu mengobati pasukan yang terluka. 
Beberapa jam telah ia habiskan di medan perang Uhud, akan tetapi 
sekelompok pasukan pemanah tergiur dengan harta rampasan yang ada di 
bawah, sehingga mereka turun dan tindakan tersebut mengingkari 
perintah Rasulullah. Sebelumnya beliau berpesan kepada mereka, “Jangan 
kalian tinggalkan posisimu, sebelum perang berakhir. Melihat pasukan 
pemanah turun kebawah, orang-orang kafir tergerak untuk mengambil 
kesempatan dengan membuat serangan balasan dari balik gunung Uhud. 
Mereka menyerang pasukan Muslim, hingga barisan pasukan Muslim 
kacau dan muncullah isu bahwa Rasulullah telah terbunuh. Padahal 
Rasulullah nasih berada di atas kudanya dengan mengangkat pedangnya 
sambil berteriak mengatakan “Aku adalah Nabi, aku tidak berbohong dan 
aku adalah anak Abdul Muthalib.” 

Maka ketika Ummu ‘Imarah melihat kondisi tersebut, dia segera 
mengambil posisi di sekitar Nabi Muhammad SAW dan dengan pedangnya 
dia berusaha membentengi Rasulullah. Ummu Imarah berkata, “Demi 
engkau wahai Rasulullah”, Nabi menyahut, “Semoga Allah bersamamu 
wahai Ummu ‘Imarah.” Benar, dia hanyalah seorang wanita akan tetapi dia 
lebih utama dibandingkan dengan kebanyakan kaum laki-laki. Di medan 
perang, dia menyerang dengan pedangnya dan suaranya menggelegar demi 
menyatukan mereka yang lari dari sekeliling Rasulullah SAW. 

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Adakah sekarang ini wanita yang sebanding dengan Ummu ‘Imarah, 
seorang pejuang wanita? Apakah wanita-wanita kita mengerti akan makna 
jihad? Dan kapankah jihad menjadi kewajiban perindividu bagi setiap 
muslim dan muslimah? 

Kemarilah kalian semua untuk mendengar cerita tentang seorang 
wanita pejuang yang teguh. Dia berada di medan perang bersama suami 
dan anak laki-lakinya. Semoga Allah bersamamu wahai Ummu ‘Imarah. 

Ummu ‘Imarah akan menceritakan kepada kita tentang sedikit yang 
terjadi pada masa perang Uhud. “Rasulullah pernah melihat saya tidak 
memakai perisai, lalu beliau melihat seorang laki-laki budak yang 
membawa perisai. Lalu Nabi SAW berkata kepada pemilik perisai tersebut, 
“Lemparkanlah perisaimu dan berikan pada orang yang mau berperang.” 
Kemudian dia membuangnya dan diambil oleh Ummu ‘Imarah dan dengan 
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perisainya dia melindungi Nabi Muhammad. Akan tetapi waktu itu yang 
ada disekeliling kami adalah pasukan kafir penunggang kuda semuanya, 
dan.jikalau mereka adalah pasukan yang tidak berkuda sebagaimana kita, 
maka kita akan mampu mengalahkan orang-orang kafir, Insya Allah.  

Lalu ada seorang laki-laki yang menaiki kuda datang dan 
menghampiriku dan aku menghindar dari seranganya dengan perisaiku. 
Dia dengan pedangnya tidak mengenai apapun, ketika dia berbalik maka 
aku patahkan kaki kudanya, sehingga dia jatuh tersungkur. Melihat itu, 
Nabi SAW berteriak , “Wahai putra Ummu ‘Imarah, ibumu ibumu.” Ummu 
‘Imarah berkata, “Lalu putraku menolongku untuk mengalahkannya, 
hingga aku dapat membunuhnya.”   

Keeranian Ummu ‘Imarah jarang dimiliki oleh wanita-wanita lain. 
Akhirnya dia perang dari Uhud dengan selamat dan memperoleh 
kehormatan yang luhur dari Muhammad SAW atas kemampuannya 
membunuh para musuh Allah. 

Pada saat perang Uhud, Ummu ‘Imarah terluka dan segera 
mengobatinya ketika dia sampai di rumah. Untuk mengobati lukanya 
Khalid bin Walid membantu mendatangkan tabib. Ummu ‘Imarah 
mengobati lukanya dengan minyak yang direbus untuk dioleskan ke 
lukanya. Dia terus menanggung rasa sakitnya dengan penuh ikhlas, 
sehingga lukanya benar-benar sembuh. Khalid bin Walid mengawininya 
setelah suami Ummu ‘Imarah meninggal dunia dan dia menanggung dan 
memenuhi segala kebutuhan Ummu ‘Imarah. 

Adapun pada masa kekhalifahan Abu Bakar Shiddiq RA, Ummu ‘Imarah 
diminta untuk menikah dengannya. Menikahi Ummu ‘Imarah merupakan 
kehormatan tersendiri bagi Abu Bakar dan demi melaksanakan wasiat Nabi 
Muhammad SAW untuk mengawini Ummu ‘Imarah. 

Wahai saudara-saudara yang mulia … 

Itulah seorang pejuang yang teguh, alim dan perowi hadits. Dia telah 
meriwayatkan hadits dalam jumlah yang cukup banyak. Di majelis ulama 
untuk kalangan wanita, dia mempunyai derajat yang tinggi. Semoga Allah 
menyayangi Ummu ‘Imarah dan menjadikan surga sebagai tempat 
peristirahatannya. Selamat, engkau akan memasuki surga Al Khuld  yang 
telah disiapkan oleh Allah untuk orang-orang sepertimu bersama para 
Nabi, orang-orang yang jujur, syuhada`. Dan mereka itulah teman yang 
sebaik-baiknya. 

F. Al Khansa`: Sang Penyair dari Bani Sulaim 

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang menciptakan dan 
menyempurnakan, yang menentukan qadar dan yang memberi petunjuk 
serta yang menumbuhkan rumput-rumputan. Maha Suci Dzat yang 
menyayangi anak kecil dan orang dewasa, mencintai yang lemah dan yang 
kuat. Dia adalah yang paling penyayang diantara para penyayang. Ya Allah 
ampunilah dosa-dosa kami dan leburkanlah segala kejelekan kami, 
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terimalah taubat kami dan maafkanlah kami. Wujudkanlah cita-cita kami 
dan janganlah Engkau mematahkan harapan kami. Lindungilah kami dari 
berbagai macam ketakutan wahai Dzat yang mengetahui alam gaib, wahai 
Dzat yang mengendalikan segala hal.. 

Dan kami bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah, Dzat Yang 
Maha Esa, Maha Perkasa, Maha Agung, dan Yang Maha Pengampun, Maha 
segala-galanya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik 
Tuhan dan akan diambil lagi oleh Yang Maha Perkasa. Dia telah ada 
sebelum apapun, ‘Arsy-Nya ada di atas air. 

Shalawat serta salam kami panjatkan kepada junjungan kita 
Muhammad SAW yang diutus sebagai pemabawa rahmat di dunia ini, yang 
menyampaikan risalah dan amanah, yang memberi nasehat kepada umat, 
yang menghilangkan kegelisahan, pengobat dan penawar hati, penyembuh 
penyakit yang ada dalam tubuh, pemimpin yang wajahnya putih bersinar  
dan Nabi serta utusan terakhir. Semoga Allah memberikan rahmat 
kepadamu wahai penuntun hidayah. Semilir angin tidak akan berhembus 
dan burung-burung merpati tidak akan meratap di atas semak belukar. 

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Sekarang saatnya kita hidup bersama lembaran-lembaran sejarah yang 
mulia. Kita akan berbicara tentang seorang wanita ahli penunggang kuda, 
muslimah yang takwa dan penyair yang cerdik. Orang-orang Arab 
mengenal dia karena keluhuran hatinya. Di masa Islam dia dikenal sebagai 
orang yang baik hati dan prilakunya. Pada masa Jahiliah, predikat dia 
sebagai Nawwahah (wanita yang bertugas menangisi mayit) dan di masa 
Islam, dia sebagai sahabat yang luhur, alim dan terpuji. 

Dia adalah Al Khansa`. Al Khansa` berarti wanita yang cantik dan 
terpuji. Pada masa Jahiliyyah, dia pernah meratapi saudaranya yang 
meninggal, yang bernama Sakhr, dia mendendangkan syair,  

“Jikalau di sekelilingku tidak ada banyak orang yang menangisi 
saudara-saudaranya, maka pastilah aku akan membunuh diriku sendiri. 

Mereka menangis tidak seperti tangisan saudaraku, tapi jiwanya berlalu 
darinya dengan cara yang amat memilukan” 

Adapun ketika Islam datang, Al Khansa` berhenti menjadi penyair Bani 
Sulaim. Dia sibuk dengan beribadah kepada Allah SWT Yang Maha Esa. Dia 
memulai membaca Al Qur`an dan tidak lagi membaca syair. Dia mulai 
mendengarkan hadits-hadits Nabi SAW. Dia adalah Al Khansa`. Di balik 
keagungannya, kecantikannya dan kelemahlembutannya dia tidak takut 
kepada siapapun kecuali kepada Allah. Dia tidak beriman dan beribadah 
kecuali kepada Allah. Mulutnya tidak lagi mendendangkan syair ratapan 
dan tidak lagi ikut beradu syair. Akan tetapi dia menjadi seorang pembaca 
Al Qur`an siang dan malam secara tartil. 

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 
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Kemarilah bersama kami untuk mengenal Al Khansa` di madrasah 
kenabian, madrasah Muhammad yang tidak masuk di dalamnya kecuali 
orang yang mau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan 
Muhammad adalah utusan-Nya. 

Al Khansa` datang bersama kaumnya dari Bani Sulaim ke hadapan Nabi 
Muhammad SAW. Bersama mereka dia memeluk Islam. Rasulullah SAW 
sangat kagum dengan dendangan syairnya dan beliau meminta kepadanya 
agar mendendangkan syair. Lalu Nabi berkata, “Ayo Khansa`”, sambil 
beliau memberi isyarat dengan tangannya. 

Ketika ‘Adi bin Hatim datang ke hadapan Rasulullah SAW dan 
bercakap-cakap dengannya, dia berkata, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya 
di sekitar kita ada orang yang pandai membaca syair, paling dermawan dan 
jago menunggang kuda.” Nabi bertanya, “Siapa mereka.” ‘Adi bin Hatima 
menjawab, “Adapun orang yang pandai membaca syair adalah Imra’ Al 
Qais bin Hajar, adapun orang yang paling dermawan adalah Hatim bin 
Sa’d (ayahnya) dan orang yang paling pandai menunggang kuda adalah 
Amr bin Yakrab”, Rasulullah SAW, berkata, “Tidak seperti yang kamu 
katakana wahai ‘Adi, adapun orang yang paling pandai bersyair adalah 
Khansa` binti amr dan orang yang paling dermawan adalah Muhammad 
(dirinya) dan adapun orang yang paling pandai menunggang kuda adalah 
Ali bin Abi thalib.”  

Benar sekali wahai junjunganku Rasulullah, sesungguhnya Khansa` 
adalah benar-benar wanita penghuni surga. 

Amirul Mukminin, Umar bin Khaththab RA bertanya kepada Khansa`, 
“Luka apa yang membuatmu menangis?”, Khansa` menjawab, “Aku 
menangisi orang-orang dari Mudhar.” Umar berkata, “Wahai Khansa’, 
mereka adalah penghuni neraka”, Khansa` berkata, “Itulah yang 
menjadikan aku menangisi mereka sepanjang waktu.”  

Itulah Khansa` binti Amr, dia pernah berkata, “Dulu aku menangisi 
Sakhr karena meninggal dunia dan sekarang aku menangisi dia karena dia 
termasuk penghuni neraka”2.  

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Sekarang kita beralih ke medan perang, yaitu perang “Al Qadisiyah.” 
Apa yang kamu ketahui tentang perang Al Qadisiyah? “Tamadhir (Khansa`) 
binti Amr bin Syarid” pernah menghadiri pertempuran tersebut. Dia 
mempunyai 4 anak laki-laki. Suatu hari di awal senja dia berkata kepada 
anak-anaknya, “Wahai anak-anakku, masuk Islamlah kalian, taat kepada 
Allah dan aku akan bawa kalian menjadi orang-orang yang terpilih, 
sungguh tidak ada tuhan selain Allah, engkau adalah anak-anak laki-laki 
dari seorang wanita yang tidak pernah berkhianat terhadap ayahmu, 
membongkar aib pamanmu, aku tidak pernah menodai kehormatanmu dan 
aku tidak pernah merubah nasabmu. Sungguh terkadang kalian semua 

                                                      
2  Lihat Kitab Asad Al Ghabah fi Ma’rifah Ash Shahabah 
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mengetahui pahala melimpah yang telah disiapkan oleh Allah untuk orang-
orang Muslim yang memerangi orang-orang kafir dan ketahuilah bahwa 
sesungguhnya rumah abadi itu lebih indah daripada rumah yang fana. 
Allah telah berfirman,  
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“Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah 
kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga  dan bertakwalah kepada 
Allah, supaya kamu beruntung. (QS. Ali Imran:200) 

Jika besok kamu sekalian adalah orang-orang yang sehat Insya Allah, 
maka pergilah untuk memerangi musuh-musuhmu dan Allah SWT pasti 
akan memberikan kekalahan atas musuh-musuh-Nya. Dan jikalau kamu 
sekalian melihat peperangan yang sedang bergejolak, medan perang yang 
berkecamuk dan api peperangan yang menyala-nyala, maka majulah ke 
arena peperangan, lawanlah komandannya sampai titik darah 
penghabisan, maka kamu akan menang dengan membawa harta rampasan 
dan kehormatan yang abadi. Kemudian anak-anak laki-lakinya keluar 
menyambut guna  meminta nasehat kepadanya dan siap patuh pada 
perkataannya. Maka ketika subuh menjemput mereka, bergegaslah untuk 
menuju sebuah tempat berkumpul dan anaknya yang paling besar  
mendendangkan syair, 

 Wahai saudara-saudaraku yang mulia, sesungguhnya seorang nenek 
yang sudah tua telah menasehati kami, karena kemarin dia mengundang 
kami untuk mendengar keterangan yang panjang lebar. Oleh karena itu, 
bergegaslah menuju peperangan yang sengit dan kejam dan jika kamu 
sekalian mendengar teriakan  yang berasal dari pasukan Sasan bagai anjing 
yang mengonggong, maka mereka yakin di antara kamu sekalian ada yang 
terkena musibah. Padahal kalian semua masih hidup dan berada diantara 
orang-orang yang shaleh atau dalam kondisi mati yang meninggalkan 
harta rampasan yang melimpah. 

 Lalu putra yang sulung maju dengan membawa panji dan menghunus 
pedangnya. Ia berperang layaknya pahlawan sehingga dia mati syahid. 
Kemudian majulah putra yang keduanya dan dia berperang dengan penuh 
kesabaran, hingga diapun mati syahid. Disusul putra yang ketiganya, tak 
lama kemudian Allah SWT memuliakannya dengan mati syahid. Giliran 
putra ke empat, dia mendapatkan musibah di medan perang, padahal dia 
telah membunuh musuh dalam jumlah yang banyak dan pada akhirnya dia 
memperoleh syahadah di jalan Allah. 

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Itulah seorang ibu yang wasiatnya benar-benar mengesankan dan 
doanya ikhlas. Dia telah mengorbankan empat anaknya demi membela 
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Islam. Dia hanya duduk dan menunggu khabar anak-anaknya. Ketika ada 
seorang laki-laki yang datang dari medan pertempuran, lalu sang ibunda 
menanyakan perihal empat anaknya, lalu dia menjawab, “Mereka telah 
mati syahid.” Mendengar jawaban tersebut, bagaimana reaksi yang 
dilakukan oleh sang ibunda? Apakah dia menampar-nampar pipinya 
sendiri? Apakah dia menyobek baju-bajunya sendiri? Apakah dia berteriak-
teriak dan meratapi kepergian mereka? Sungguh, sama sekali tidak begitu, 
dia hanya mengucapkan, “Segala puji bagi Allah yang telah memuliakan 
diriku dengan kesyahidan mereka dan sesungguhnya aku akan memohon 
kepada Allah agar aku dipersatukan dengan mereka di surga.”  

Di sisi Allah, Al Khansa` adalah merupakan harta dan pusaka surga. 
Dia adalah penyair dari Bani Sulaim dan dia hidup mulia serta terhormat di 
kalangan para shahabat Rasulullah SAW, khususnya Khalifah Umar bin 
Khaththab yang merawatnya hingga meninggal dunia. 

Wahai saudaraku yang mulia ... 

Mereka adalah salah seorang wanita yang layak sejarahnya ditulis 
dengan tinta emas. Mereka adalah ibu yang keluhurannya dicatat oleh 
sejarah Islam. Kita mengharap semoga kita melihat orang yang menyerupai 
Khansa`, dan Allah akan menyediakan tempat untukmu wahai Tamadhir 
binti Amr bin Syarid. 
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Wanita-Wanita Yang Diberitakan 
Menghuni Neraka 
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Dan demikianlah telah pasti berlaku ketetapan azab Tuhanmu 
terhadap orang-orang kafir, karena sesungguhnya mereka adalah 
penghuni neraka. (QS.Al Mukmin: 6) 

 

Wanita-wanita Penghuni Neraka 

Segala puji bagi Allah Yang Memiliki kekuatan, kemahakuasaan, 
bijaksana dan adil dan Yang Maha Lembut dan Maha Mengetahu. 
Keselamatan semoga terlimpahkan kepada Muhammad, keluarga dan para 
sahabatnya. 

Ya Allah, sesungguhnya kami tidak tahan dengan panasnya api neraka 
Jahannam. Oleh karena itu, aku berlindung darinya wahai Dzat Yang 
Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah hindarkanlah kami dari jalan yang 
penuh kemaksiatan dan lindungilah kami dari siksaan neraka. 

Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepada-Mu nanti di hari 
dimana engkau jadikan anak-anak kecil menjadi seorang pemuda. 
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“Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan 
bapaknya, dari istri dan anak-anaknya.” (QS. Abasa:34-36) 

Manusia dalam garis dan lika liku kehidupannya mempunyai tujuan 
dan target  yang berbeda-beda serta mempunyai keinginan yang senantiasa 
berubah-ubah. Diantara mereka ada yang menginginkan harta duniawi, 
sehingga dia sepanjang hari dan usianya dihabiskan untuk menimbun 
harta. Dia tidak lagi memperdulikan apakah itu halal atau haram. Ada lagi 
orang yang orientasi hidupnya hanya untuk bermain, berhura-hura, jalan-
jalan mencari tempat hiburan dimanapun. Diantara para wanita ada yang 
menghabiskan waktunya serta menyia-nyiakan umurnya untuk melakukan 
sesuatu yang dimurkai Allah SWT, seperti berkumpul di sebuah tempat-
tempat majelis yang di dalamnya mengandung ghibah, mengadu domba, 
kebohongan dan pencibiran terhadap orang lain. Jika mereka diberi 
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nasehat, maka mereka menjawab, “Apa yang kita lakukan, sesungguhnya 
kita ini hanya menghibur dan menghilangkan kepenatan di hati saja.” 
Diantara mereka juga ada yang kerjanya hanya makan, minum lalu 
membuangnya di toilet. Kemudian mereka tidak mengerti puasa, shalat, 
sedekah dan haji. Seakan-akan dalam benaknya dia berkata,  
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“Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita 
mati dan kita hidup  dan sekali-kali tidak akan dibangkitkan lagi.” 
(QS. Al Mukminun: 37) 

Atau seakan-akan dia berkata, “Tidak ada sesuatu kecuali hanya perut 
yang harus dipenuhi dan tanah yang akan melahapnya.” 

Hasil yang mereka dapatkan adalah kecelakaan dan kerugian adalah 
akhir dari petualangannya. Allah berfirman: 
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“Dan  barangsiapa  berpaling dari peringatan-Ku, maka 
sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan 
menghimpunkannya pada hari  kiamat  dalam keadaan buta.” 
Berkatalah ia: "Ya Tuhanku, mengapa Engkau menghimpunkan aku 
dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang 
melihat?.” Allah berfirman: "Demikianlah, telah datang  kepadamu 
ayat-ayat  Kami, maka  kamu melupakannya, dan begitu  pada hari 
ini kamupun dilupakan.” (QS. Thaha:124-126) 
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“Adapun orang yang melampaui batas,dan lebih mengutamakan 
kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal.” 
(QS. An Nazi’aat:37-39) 

Adapun kamu wahai saudariku yang terhormat, engkau mempunyai 
tujuan hidup yang luhur dan mempunyai sasaran hidup yang mulia, yaitu 
menggapai ridho Allah SWT, beribadah kepada-Nya Yang Maha Esa dan 
bagi-Nya tidak ada sekutu, dan demi menghindari api neraka serta 
memperoleh keberuntungan surga. 
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“Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya 
dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka 
sesungguhnya surgalah tempat tinggal.” (QS. An Nazi’aat:40) 

Sungguh Allah SWT telah memberi peringatan akan adanya neraka 
dengan segala praharanya. Allah SWT telah menuturkan tindakan-
tindakan maksiat yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Dituturkan 
juga bahwa sesungguhnya neraka itu dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan 
yang menggiurkan, sebagai surga dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan 
yang menjemukan. Oleh karena itu barang siapa yang mampu mengekang 
jiwanya dari perbuatan maksiat, maka dia akan memperoleh kemenangan 
dan ridho dari-Nya. Dan barangsiapa yang mengumbar nafsunya, maka 
kerugian dan neraka Jahim adalah tempat kembalinya. Seperti yang telah 
kita uraikan tentang wanita-wanita yang menghuni surga sebagaimana 
telah Allah tuturkan dalam Al Qur`an mengenai macam-macam keutamaan 
dan keunggulannya dibandingkan dengan wanita lain, maka saat ini kita 
akan menguraikan tentang prototype wanita-wanita penghuni neraka. 
Mereka adalah meneladani prilaku syetan, jauh dari segala kebenaran, 
bahkan prilaku mereka lebih mendekati prilaku salah satu diantara tiga 
wanita di bawah ini. Yang pertama adalah istri Nabi Nuh AS, yang kedua 
istri Nabi Luth AS dan yang ketiga adalah Ummu Jamil, istri Abi Lahab. 

Yang pertama dan kedua hidup dibawah naungan dua Nabi, mereka 
menyaksikan kenabian yang menempel pada suami-suaminya dan di 
rumahnya mereka melihat tanda-tanda kebenaran. Akan tetapi bersamaan 
dengan semua itu, mereka tetap kafir dan tidak mau beriman kepada Allah 
dan ayat-ayat-Nya. Mereka berani mengibarkan panji kemaksiatan dan 
tidak heran jika mereka berhak mendapatkan neraka. 

Adapun wanita yang ketiga adalah Ummu Jamil. Dia hidup di Mekkah 
dan menyaksikan kejujuran Nabi Muhammad sebelum beliau diutus. Dia 
bersama suaminya telah mengakui kejujuran dan keluhuran akhlaknya. 
Akan tetapi kefanatikan dan kejahiliahan mereka telah membutakan 
hatinya untuk tidak mengikuti kebenaran. Kesesatan suami Ummu Jamil, 
kesombongan dan keras kepalanya telah membuat Ummu Jamil tergoda. 
Allah telah berfirman, “Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai 
perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah 
pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; 
lalu kedua isteri itu berkhianat  kepada suaminya , maka suaminya itu tiada 
dapat membantu mereka sedikitpun dari  Allah; dan dikatakan:  
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"Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk.” 
(QS. At Tahrim:10) 
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Dalam ayat lain Allah SWT telah berfirman,  
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“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan 
binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang 
ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 
Dan  istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari 
sabut.” (QS. Al Lahab:1-5) 

Ketiga wanita di atas akan menjadi teladan kekafiran, kesesatan dan 
ketidakdekatan mereka dengan aturan-aturan Allah SWT. Dalam diri 
mereka ada sesuatu yang menjadi contoh dan peringatan bagi setiap orang 
yang mau mengambil pelajaran. 

Saudariku yang menganut agama Islam ... 

Akan aku tuturkan kepadamu sebuah hadits Rasul SAW yang ada dalam 
buku Shahih Bukhari-Muslim dan Musnad Ahmad, Rasulullah SAW telah 
bersabda, “Aku berdiri di atas pintu surga, lalu aku melihat mayoritas 
orang yang masuk di sana adalah orang-orang miskin dan orang yang 
bersungguh-sungguh yang terkekang. Berbeda dengan orang-orang yang 
menghuni neraka, sesungguhnya mereka diperintahkan oleh Allah menuju 
ke neraka. Dan aku berdiri di atas pintu neraka, aku menemukan mayoritas 
penghuninya adalah wanita.” 

Dalam Shahih Bukhari-Muslim, dari Ibnu Abbas dia berkata, 
“Rasulullah SAW telah bersabda, “Aku menengok surga, lalu aku melihat di 
sana banyak orang-orang fakir dan aku  menengok neraka, lalu aku 
melihat mayoritas yang ada di sana adalah wanita.” Benar sekali sabda 
Rasululullah SAW. 

Wahai saudariku yang muslimah, adakah kamu pernah melihat dan 
mendengar apa yang dikatakan Rasulullah SAW tentang penghuni neraka 
dan siapakah yang mendominasi penghuni neraka? Adakah hatimu tidak 
merasa takut? Apakah kamu tidak merasakan bahaya telah mengancam 
kamu? Adakah kamu sadari bagaimana syetan dapat menipumu dan 
menjauhkanmu dari jalan yang lurus? 

Setelah mengetahui itu semua, wajib bagimu untuk bersungguh-
sungguh dan mengatur diri guna mengikuti jejak orang-orang yang 
beriman, ahli ibadah dan taat kepada Allah SWT. 

Di sini, kami tidak akan menggambarkan kepadamu tentang neraka 
dengan segala praharanya dan tentang neraka Jahim dengan para 
penghuninya, semoga Allah SWT melindungi kita dari jilatan api neraka. 
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Akan tetapi kami akan memberikan beberapa contoh para wanita 
penghuni neraka, sebagaimana yang telah dituturkan oleh Al Qur`an Al 
Karim, sehingga diharapkan kamu dapat mengambil ibrah darinya dan 
kamu juga terhindar dari segala perbuatan yang dapat menjerumuskan ke 
dalam Lumpur dosa dan kesesatan. Hanya Allah-lah satu-satunya penolong. 

 Maka dari itu wajib bagimu untuk: 

1. Patuh menjalankan shalat tepat pada waktunya 

2. Menjauhi teman-temanmu yang jelek 

3. Membayar zakat dan bersedekah pada orang-orang yang 
membutuhkan 

4. Mentaati suamimu dan merawat rumahmu 

5. Menjaga kesopanan pakaianmu dan memakai jilbab 

6. Menjauhi kondisi bercampur dengan kaum laki-laki dan hal-hal 
yang syubhat 

Itulah akhlak-akhlak wanita shalehah yang akan mendapatkan ridho-
Nya. 

 

A. Istri Nabi Nuh AS 

Segala puji bagi Allah yang menguasai alam raya, Yang Maha Tinggi 
dan Maha Kuasa, Yang Meninggikan dan Merendahkan, Yang Memuliakan 
sekaligus Yang Melemahkan. Dia Yang Memberikan kekusaaan kepada 
siapa saja yang dikehendaki dan Dia juga yang mencabut kekuasaan dari 
siapa saja yang dikehendaki. Dia yang memuliakan seseorang yang Dia 
kehendaki dan Dia pula yang merendahkan orang yang Dia kehendaki. 
Maha Suci Engkau, Maha Suci Engkau, Dzat-Mu mendahului dan 
kebijaksanaan-Mu Maha Luhur. Wahai Dzat Yang Mengetahui Alam 
Kegaiban dan Yang Menutupi Aib. Dia Maha Mengetahui pandangan yang 
khianat dan Mengetahui sesuatu yang tersimpan dalam dada. 

Ya Tuhanku, kasihilah orang-orang lemah kami, dan berilah orang-
orang fakir kekayaan, lapangkanlah dada-dada kami, sembuhkanlah orang 
sakit kami, tenteramkanlah hati kami dan janganlah engkau membuat malu 
kepada kami pada hari dimana semua amal kami ditampakkan. 

Kami memanjatkan rahmat dan selamat kepada kekasih terpilih dan 
Nabi terpilih, pemilik tempat yang luhur dan akhlak yang mulia. Dia yang 
menyampaikan risalah,  memberikan amanah, menasehati umat dan 
menghilangkan kegundahan hati. pengobat dan penawar hati serta 
penyembuh penyakit yang ada dalam tubuh. Semoga Allah SWT 
melimpahkan rahmat kepadamu wahai penuntun hidayah. Semilir angin 
tidak akan berhembus dan burung-burung merpati tidak akan meratap di 
atas semak belukar. 
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Wahai para pembela Islam dan penjaga akidah … 

Sekarang tiba saatnya kita akan hidup bersama istri Nabu Nuh AS. Nabi 
Nuh adalah seorang Nabi yang ikhlas yang mengajak ke jalan Allah dengan 
mata hatinya. Nuh AS adalah seorang yang sabar, dia menanggung siksaan 
yang dilontarkan kaumnya pada saat dia menyampaikan risalah Tuhannya. 
Kondisi pada masa Nabi Nuh AS berbeda dengan kondisi Nabi-Nabi yang 
lain. Karena sesungguhnya diantara musuh-musuh Nabi Nuh AS yang kafir 
ada orang yang hidup satu atap dengannya, yaitu istrinya. Dia adalah 
wanita yang kafir bahkan menganggap risalahnya bohong dan berkomplot 
dengan musuh-musuh Nuh yang lain. Dia menyebarkan hal-hal yang 
sifatnya rahasia milik Nabi Nuh AS dan berani mencelakainya. 

Wahai saudara-saudara yang mulia … 

Adakah engkau sekalian mengetahui bahwa sesungguhnya jarak antara 
dilahirkannya Nabi Adam AS dengan Nuh AS adalah 140 tahun. Adakah 
kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Nuh AS hidup selama 950 
tahun. Dan sesungguhnya dia diutus menjadi Nabi ketika berumur 100 
tahun dan mengajak kaumnya selama 950 tahun. Nabi Nuh AS mengajak 
kaumnya agar bertauhid, lalu apa jawaban kaumnya? 
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  “Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya lalu ia 
berkata: "Wahai kaumku sembahlah Allah, sekali-kali tak ada Tuhan 
bagimu selain-Nya." Sesungguhnya, aku takut kamu akan ditimpa 
azab hari yang besar. Pemuka-pemuka dari kaumnya berkata: 
"Sesungguhnya kami memandang kamu berada dalam kesesatan 
yang nyata.” Nuh menjawab: "Hai kaumku, tak ada padaku kesesatan 
sedikitpun tetapi aku adalah utusan dari Tuhan semesta alam.” "Aku 
sampaikan kepadamu amanat-amanat Tuhanku dan aku memberi 
nasehat kepadamu. dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak 
kamu ketahui.” (QS. Al A’raaf: 59-62) 

 Nabi Nuh AS tidak pernah putus asa menghadapi kaumnya yang 
telah menganggapnya bohong, bahkan Nabi Nuh tetap berdakwah dengan 
menggunakan segala macam seni berdakwah. Dia berdakwah secara 
terang-terangan dan sembunyi-sembunyi, siang dan malam. Nabi Nuh AS 
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berusaha mendekati mereka dan menyampaikan dakwahnya serta 
menjelaskan kepada mereka tentang balasan bagi orang-orang yang 
beriman kepada Allah SWT. Tak lupa Nabi Nuh AS juga memberi mereka 
berbagai tanda bukti, sehingga mereka berkata kepadanya,  
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“Mereka berkata "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah 
dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap 
kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan 
kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar.” (QS. 
Huud: 32) 

Nabi Nuh AS menyerahkan urusannya kepada Allah SWT, setelah dia 
berusaha dengan segala upaya untuk mengajak kaumnya. Allah SWT 
berfirman,  
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“Nuh berkata: "Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menyeru 
kaumku malam dan siang, maka seruanku itu hanyalah menambah 
mereka lari . Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka  
agar Engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari 
mereka ke dalam telinganya dan menutupkan bajunya  dan mereka 
tetap  dan menyombongkan diri dengan sangat. Kemudian 
sesungguhnya aku telah menyeru mereka  dengan cara terang-
terangan, kemudian sesungguhnya aku  mereka  dengan terang-
terangan dan dengan diam-diam,  maka aku katakan kepada mereka: 
'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Dia adalah 
Maha Pengampun.” (QS. Nuh: 5-10) 

Sesungguhnya keras kepala dan kekafirannya yang membut istri Nabi 
Nuh AS hidup di dalam rumahnya, makan dari hartanya, berkhianat 
bersama musuh-musuhnya dan lalu menyebarkan kerahasiaan Nabi Nuh 
AS serta tindakan-tindakan lain yang menyebabkan kaumnya kafir. Mereka 



 

Wanita-wanita Penghuni Surga dan Wanita-wanita Penghuni Neraka _________________________________  50

berkata, “Jikalau apa yang dikatakan Nuh itu benar, maka sudah pasti 
istrinya akan percaya kepadanya.” Akan tetapi wanita tua renta yang celaka 
tersebut lebih memilih menjadi penghuni neraka. 

Allah SWT telah berfirman, “Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth 
sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah 
pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; 
lalu kedua isteri itu berkhianat  kepada suaminya, maka suaminya itu tiada 
dapat membantu mereka sedikitpun dari  Allah; dan dikatakan:  
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"Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk.” 
(QS. Tahrim:10) 

Maha Suci Allah, kaum yang telah diajak oleh Nabi Nuh AS untuk 
beribadah kepada Allah Yang Maha Esa, tapi mereka malah meganggapnya 
bohong dan menyembah berhala. Lalu Allah SWT mengirimkan wahyu 
kepada Nabi Nuh AS,  
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“Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan 
beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman , 
karena itu janganlah kamu bersedih hati tentang apa yang selalu 
mereka kerjakan.” (QS. Huud:36) 

Kemudian Nabi Nuh AS berdoa kepada Allah SWT agar kaumnya 
dibinasakan, seperti dalam firmannya,  
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“Nuh berkata: "Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan seorangpun 
di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi.” (QS. Nuh:26) 

Atas wahyu tersebut, Nabi Nuh AS mulai membuat perahu keselamatan. 
Ketika kaumnya lewat, mereka menghina dan berpesan kepada anak-
anaknya bahwa Nuh adalah orang yang gila, pembohong dan penyihir. 
Orang yang pertamakali menghina Nabi Nuh dan menganggapnya 
pembohong dan gila adalah istrinya sendiri. Lalu Nabi Nuh AS berkata, 
seperti yang disinyalir Al Qur`an,  
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“Dan: "Hai kaumku, aku tiada meminta harta benda kepada kamu  
bagi seruanku. Upahku hanyalah dari Allah.” (QS. Huud:29) 

Sempurnalah sudah perahu yang dibuat Nabi Nuh dan mulailah air 
menyembur ke permukaan dari tungku perapian dan turun dari langit. 
Sesungguhnya itu merupakan kekuasaan Allah Yang Maha Kuasa, yang 
telah menyampaikan perintah kepada Nuh AS,  
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“Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu 
Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang orang-
orang yang zalim itu; sesungguhnya mereka itu akan 
ditenggelamkan.” (QS. Huud:37) 

Putra Nabi Nuh As termasuk orang yang kafir kepada Allah SWT dan 
menganggap ayahnya pembohong. Dia bersama-sama ibunya berbuat 
zhalim. Oleh karena itu Allah SWT mengabarkan Nabi Nuh AS bahwa tidak 
ada penolong bagi mereka yang kafir. Maka ketika perahu mulai naik di 
atas permukaan air, istrinya lari bersama orang-orang kafir lainnya 
menuju puncak gunung. Dia menyangka bahwa air tidak mungkin sampai 
di puncak. Adapun putranya, Nabi Nuh berusaha memanggil dia,  
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“Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang 
laksana gunung. Dan Nuh memanggil anaknya  - sedang anak itu 
berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai anakku, naiklah  bersama 
kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir." 
Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung 
yang dapat memeliharaku dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada 
yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah  Yang Maha 
Penyayang.” Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; 
maka jadilah anak itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.” 
(QS. Huud:42-43) 

Banjir telah meluap dan binasalah orang-orang yang zhalim dan Allah 
SWT menyelamatkan orang-orang mukmin. Setelah itu tumbuhlah 
masyarakat baru yang bersendikan tauhid. Di bawah ini adalah firman 
Allah Yang Maha Luhur dan Kuasa, 
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“Difirmankan: "Hai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan 
penuh keberkatan dari Kami atasmu dan atas umat-umat  dari 
orang-orang yang bersamamu. Dan ada  umat-umat yang Kami beri 
kesenangan pada mereka , kemudian mereka akan ditimpa azab yang 
pedih dari Kami." (QS. Huud:48) 

Ya, penghuni surga ada yang laki-laki dan ada pula wanita. Ya Allah 
sesungguhnya kami orang-orang yang lapar akan rahmat-Mu, oleh karena 
itu masukkanlah kami ke dalam neraka dengan aman. Dan kami, wahai 
Tuhanku amat takut terhadap neraka-Mu, maka jauhkanlah kami darinya 
dan tentukkanlah kami keselamatan bersama orang-orang yang bertakwa. 

Wahai saudara-saudara ... 

Alangkah indahnya hidup bersama istri yang shalehah yang mau 
membantu suaminya dalam hal kebenaran dan alangkah celakanya hidup 
bersama wanita yang bersekutu dengan teman dan maksiat kepada Allah 
SWT. Ya Allah perbaikilah prilaku wanita-wanita kami  dan berkailah kami 
atas anak-anak Engkau berikan pada kami. 

 

B. Ummu Jamil dan Tempat Kembali yang paling Jelek 

Segala puji bagi Allah SWT Yang menguasai alam, tutupilah aurat kami 
dan lindungilah kami dari segala ketakutan kami. Leburkanlah dosa-dosa 
kami, anugerahkanlah rasa ketenangan pada kami dan liputilah kami 
dengan rahmat-Mu. Wahai Dzat Yang Maha Hidup dan Yang Kekal, Wahai 
Engkau adalah Dzat yang bisa menghidupkan sekaligus bisa mematikan, 
wahai Dzat Yang Hidup yang tidak pernah mati, Maha Suci Engkau, 
Engkau adalah Dzat Yang Maha Kuat dan tidak bisa tertandingi. Dzat Yang 
Menang dan tidak bisa dikalahkan. Kelelahan itu bisa menimpa seorang 
hamba dan dibisa dihilangkan oleh Dzat Yang Maha Kuat lagi Perkasa. Dia 
telah ada dan tidak ada yang lain kecuali Allah SWT. ‘Arsy Allah ada di atas 
air, lalu Allah menuju ke langit. Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia 
menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!" maka 
terjadilah ia. 

Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada beliau Nabi 
Muhammad SAW yang menerangi dunia dengan Al Qur`an dan menuntun 
manusia ke jalan yang yang benar. Beliau mengajak manusia agar keluar 
dari penyembahan terhadap makhluk ke penyembahan terhadap Allah 
SWT. 
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Bershalawatlah kamu sekalian bersamaku untuk kekasih yang terpilih, 
pengobat dan penawar hati serta penyembuh penyakit yang ada dalam 
tubuh. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat kepadamu wahai 
penuntun hidayah. Semilir angin tidak akan berhembus dan burung-
burung merpati tidak akan meratap di atas semak belukar. 

Wahai saudara-saudaraku … 

Pembicaraan kita saat ini adalah tentang salah seorang wanita yang 
memusuhi kebenaran, tentang salah seorang wanita penghuni neraka. 
Sesungguhnya dia adalah istri Abu Lahab, Ummu Jamil yang ingkar, penuh 
maksiat dan kasar mulutnya. Dia hidup dalam kerugian. 

Bagaimanakah cerita tentang Ummu Jamil? Dan mengapa dia 
dikategorikan sebagai penghuni neraka? 

Kemarilah kamu sekalian bersamaku untuk berjalan-jalan ke kota 
Mekkah Al Mukaramah yang pada saat itu dalam kondisi Jahiliyyah, 
menyembah berhala, perzinaan dan telah menyebar luas, terjangkit 
penyakit riba dan minum-minuman keras. Akan tetapi Allah telah 
mengutus Muhammad agar mengeluarkan manusia dari kebodohan 
menuju ke dunia yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari kondisi 
kegelapan menuju kondisi yang terang benderang dan dari kekafiran 
menuju ke keimanan, keimanan terhadap Allah SWT Yang Maha Esa dan 
tidak ada sekutu bagi-Nya. 

Rasulullah SAW, pada mulanya berdakwah dengan cara sembunyi-
sembunyi. Kemudian Khadijah RA, Abu Bakar Ash Shiddiq RA dan Ali bin 
Abi Thalib karramallahu wajhah percaya kepadanya. Setelah itu, mulailah 
sebagian orang masuk Islam secara sembunyi-sembunyi, sehingga turunlah 
firman Allah SWT yang berbunyi,  
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“Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat.” 
(QS. Asy Syua’ara`:214)  

dan firman Allah lagi yang berbunyi,  
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“Hai orang yang berkemul,  bangunlah, lalu berilah peringatan! dan 
Tuhanmu agungkanlah! dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al 
Mudatstsir:1-4). 

Suatu hari di waktu pagi, Nabi Muhammad SAW berdiri di puncak 
gunung yang terletak di kota Mekkah. Beliau berteriak memanggil-manggil 
penduduk secara umum dan orang-orang Quraisy secara khusus, “Wahai 
Bani Fulan...wahai Bani Fulan....”, maka bergegaslah orang-orang ke arah 
puncak gunung. Lalu mereka bertanya, “Adakah Engkau yang jujur dan 
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terpercaya memanggil kami karena ada masalah penting?”, sehingga ketika 
mereka telah berkumpul di depan Rasulullah SAW, beliau berkata pada 
mereka,  

“Adakah kalian semua jika aku khabarkan bahwa sesungguhnya 
kuda-kuda yang ada di belakang gunung bisa meringkikik dengan 
seketika, adakah kalian semua percaya padaku?” 

Mereka menjawab, “Ya, kami tidak pernah mencoba untuk tidak 
mempercayaimu.” Lalu Nabi Muhammad SAW berkata kepada mereka,  

“Dan jikalau aku khabarkan kepadamu bahwa sesungguhnya Allah 
telah mengutusku sebagai pembawa berita gembira dan pemebri 
peringatan kepada kamu sekalian agar kalian menyembah hanya 
kepada Allah Yang Maha Esa dan bagi-Nya tidak ada sekutu dan 
kalian percaya jika aku adalah utusan Allah SWT, adakah kalian 
mempercayaiku?” 

Mereka menjawab, “Adapun masalah itu, maka dalam jiwa kami masih 
ada keraguan.” Kecuali Abu Lahab, dia langsung  berdiri dan berteriak 
keras seraya berkata, “Celaka kamu wahai Muhammad, adakah untuk 
seperti itu kamu kumpulkan kami.” Lalu orang-orang sama beranjak dari 
tempat masing-masing dan Abu Lahab masuk menemui istrinya, Ummu 
Jamil. Ummu Jamil bertanya, “Ada berita apa?.” Abu Lahab menjawab, 
“Muhammad mengajak kami agar meninggalkan penyembahan terhadap 
berhala, tuhan nenek moyang kita dan Muhammad mengaku bahwa 
sesungguhnya dia adalah Nabi.” Ummu Jamil berkata, “Dimana dia 
sekarang?” Abu Lahab menjawab, “Aku tidak tahu.”  

Asma binti Abu Bakar3 ketika turun ayat al Lahab berkata, “Wanita 
yang satu matanya hilang, yakni Ummu Jamil binti Harb dengan berteriak-
teriak dan geram berkata, “Kurang ajar Muhammad, kami tidak mau. Aku 
benci agamanya dan aku tidak mau mematuhi perintahnya.” Pada waktu 
itu Rasulullah sedang duduk bersama Abu Bakar, lalu Abu Bakar berkata 
pada Nabi, “Dia sama sekali tidak menyakiti kamu.” Kemudian Rasullah 
SAW menjawab,  

“Sesungguhnya perbuatannya menimbulkan masalah antara aku dan 
dan dia.” 

Kemudian Ummu Jamil pergi mendekat, sehingga dia berdiri tepat di 
depan Abu Bakar dan berkata, “Wahai Abu Bakar, temanmu telah 
menyindir kami.” Abu Bakar menjawab, “Tidak, demi Tuhan Yang 
Menguasai Alam, beliau tidak mengatakan apapun dengan syair.” Ummu 
Jamil berkata, “Engkau adalah orang yang jujur.” Setelah Ummu Jamil 
berlalu, Abu Bakar berkata, “Apakah dia tidak melihatmu.” Rasulullah SAW 
menjawab,  

“Allah SWT terus menyembunyikanku, sehingga dia berlalu.” 

                                                      
3  Hadits diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim 
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Wahai saudara-saudaraku ... 

Adakah kalian semua melihat akan perhatian Allah terhadap kekasih-
Nya yang terpilih dari penyiksaan wanita yang hilang satu matanya “Arwa 
binti Harb bin Umayah. Dia adalah saudara wanita Abu Sufyan bin Harb, 
dia hidup hanya untuk menyokong kekafiran suaminya. Sungguh Allah 
telah menetapkan Ummu Jamil berada di neraka selama-lamanya. 

Ayat-ayat kita yang temukan bersama adalah merupakan mukjizat yang 
agung, akan tetapi sesungguhnya tidak ada satu haripun yang digunakan 
oleh Abu Lahab bersama istrinya untuk memeluk agama Islam. Allah SWT 
telah berfirman,  
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“Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan 
binasa. Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang 
ia usahakan. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak. 
Dan  istrinya, pembawa kayu bakar. Yang di lehernya ada tali dari 
sabut.” (QS. Al Lahab:1-5) 

Bahan bakar neraka Jahannam sangat banyak, diantaranya orang-
orang munafik, orang-orang kafir baik wanita maupun laki-laki. Istri Nabi 
Nuh AS dan Ummu Jamil adalah dua contoh yang termasuk dari golongan 
kafir, dimana Allah telah menetapkan mereka dengan kerugian di dunia 
dan siksaan di akhirat. Diantara mereka ada orang-orang yang menutup 
aurat dan ada pula yang telanjang, ada juga yang inkar, merubah ciptaan 
Allah serta ada pula yang melacurkan diri tapi tidak mau bertobat. 

Wahai saudara-saudaraku ... 

Semoga Allah senantiasa menjaga kehormatan kita dan menjaga istri-
istri kita, memperbaiki hati orang-orang yang rusak serta menjadikan istri-
istrri kita termasuk dari orang-orang yang dibukakan pintu surganya, 
bahagia dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yang mana 
mereka adalah orang-orang yang memiliki kebaikan dan keutamaan. 

 

C. Istri Nabi Luth AS 

Segala puji bagi Allah Yang Menguasai Alam, Yang meninggikan 
derajat, Yang mempunyai Arsy, Yang terpuji dan Yang Maha Luhur dan 
Maha Pelaksana atas apa yang Ia kehendaki. Dia Yang membangkitkan, 
Yang Maha Melihat, Yang telah menciptakan kita, lalu menyempurnakan 
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kita dan memberi rezeki terhadap kita serta memberi petunjuk terhadap 
kita. Dia adalah Dzat Yang Menghidupkan dan Mematikan kita. Dia adalah 
Dzat Yang Hidup dan tidak pernah mati. 

Ya Allah, peliharalah akal-akal kami, perbaikilah hati pemuda dan 
pemudi kita, perbaikilah wanita-wanita kita yang telah rusak, engkau 
adalah Penguasa kami, Penguasa dan penolong yang terbaik. Ya Allah, 
jagalah aurat-aurat kami dan lindungilah kami dari segala ketakutan dan 
tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. 

Kami panjatkan rahmat dan salam, semoga tercurahkan pada orang 
yang telah diutus pembawa rahmat bagi alam semesta, penghulu kami 
Muhammad SAW. Dia adalah yang menyampaikan risalah dan amanah 
serta memberikan nasehat kepada umat. Dia adalah orang yang 
menyingkap kegundahan, penawar dan pengobat hati serta yang 
menyembuhkan penyakit yang ada di tubuh. Semoga rahmat dan salam 
terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya dan para 
sahabat semuanya. 

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Neraka, apakah yang kalian ketahui tentang neraka? Sesungguhnya 
syetan tidak akan merasa tenang sebelum ia dapat menjerumuskan orang 
dan melakukan perbuatan dosa agar dia masuk neraka. 

Dengarkanlah bersamaku hadits dari Nabi terpilih Muhammad SAW, 
“Sesungguhnya syetan menggoda anak Adam dengan berbagai cara, lalu 
dia menggoda dengan cara mempertanyakan Islam. Dia berkata, “Kenapa 
kamu mau masuk Islam dan mau meninggalkan agamamu serta agama 
nenek moyangmu?”, Nabi berkata “Lalu anak Adam enggan atas tawaran 
syetan dan tetap beragama Islam.” Syetan menggoda Anak Adam dengan 
cara hijrah. Syetan berkata, “Adakah kamu mau berhijarah dan 
meninggalkan bumi dan langitmu, padahal  sesungguhnya orang yang 
berhijrah itu laksana seekor kuda dalam panjang tempuhnya. Lalu anak 
Adam enggan menerima bujukan syetan dan dia tetap berhijrah. Syetan 
menggoda anak Adam dengan cara berjihad, yakni berjihad dengan jiwa 
dan harta benda. Syetan berkata, “Adakah kamu akan berperang, padahal 
nanti kamu bisa terbunuh, lalu istrimu akan dikawin oleh orang lain dan 
hartamu akan dibagi.” Beliau berkata, “Kemudian anak Adam mengingkari 
rayuan syetan dan tetap berangkat berjihad.” (HR. Imam Ahmad) 

Allah SWT telah berfirman,  
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“Hai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh 
syaitan sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapamu dari 
surga, ia menanggalkan dari keduanya pakaiannya untuk 
memperlihatkan kepada keduanya 'auratnya. Sesungguhnya ia dan 
pengikut-pengikutnya melihat kamu dan suatu tempat yang kamu 
tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya Kami telah menjadikan 
syaitan-syaitan itu pemimpin-pemimpim bagi orang-orang yang 
tidak beriman.” (QS. Al A’raaf: 27) 

Wahai Saudara-saudara ... 

Jikalau kita berbicara tentang Neraka dan penghuninya, maka bersama 
kita ada seorang wanita yang menjadi bahan bakarnya di neraka nanti. Dia 
adalah istri Nabi Luth AS. Wanita tersebut telah Allah jadikan contoh bagi 
yang lainnya sebagai orang yang kafir dan maksiat kepada-Nya. Allah SWT 
telah berfirman,  
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“Allah membuat isteri Nuh dan isteri Luth sebagai perumpamaan 
bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua 
orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba Kami; lalu kedua 
isteri itu berkhianat  kepada suaminya , maka suaminya itu tiada 
dapat membantu mereka sedikitpun dari  Allah; dan dikatakan : 
"Masuklah ke dalam jahannam bersama orang-orang yang masuk .” 
(QS. At Tahrim:10) 

Suatu hari Nabi Ibrahim AS bersama istrinya yang bernama Sarah 
keluar berhijrah ke Mesir dan menemani keduanya seorang anak laki-laki 
Muslim yang tenang dan taat. Dia adalah Luth, anak laki-laki dari saudara 
Ibrahim, artinya Nabi Ibrahim adalah paman Nabi Luth AS. Nabi Luth AS 
hidup bersama Nabi Ibrahim AS semenjak dia di Mesir untuk mengajak 
kaumnya menyembah Allah SWT. Ketika Nabi Ibrahim keluar dari Mesir, 
dia ditemani istrinya Sarah, Luth dan Hajar. 

Kemudian Nabi Luth AS meminta pamannya agar dirinya diturunkan di 
daerah Sudum. Penduduk desa tersebut, baik laki-laki maupun wanitanya 
merupakan penduduk yang paling kotor perbuatannya. Mereka biasanya 
mengadakan perkumpulan dalam sebuah kedai dan mereka berbuat 
kemungkaran. Mereka berbuat maksiat yang amat kotor, yaitu yang laki-
laki memuaskan nafsu binatangnya dengan berhubungan seksual melalui 
dubur temannya yang laki-laki. Hal tersebut dilakukan sebagai ganti 
mereka tidak menikahi seorang wanita. Kemaksiatan tersebut terus 
mewabah ke seluruh daerah Sudum.  Sebagian kaum wanitanya juga 
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banyak melakukan hubungan perzinaan dengan penduduk yang laki-laki. 
Salah dari mereka adalah istri Nabi Luth AS. Allah SWT telah mengirim 
Nabi Luth AS ke penduduk tersebut untuk mengajak mereka bertauhid 
kepada Allah dan meninggalkan kemungkaran. Allah SWT berfirman,  
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“Dan Luth. tatkala dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu 
mengerjakan perbuatan faahisyah itu , yang belum pernah 
dikerjakan oleh seorangpun  sebelummu?" Sesungguhnya kamu 
mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu , bukan kepada 
wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas. Jawab 
kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Usirlah mereka  dari kotamu 
ini; sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berpura-pura 
mensucikan diri." Kemudian Kami selamatkan dia dan pengikut-
pengikutnya kecuali isterinya; dia termasuk orang-orang yang 
tertinggal . Dan Kami turunkan kepada mereka hujan ; maka 
perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berdosa itu.” 
(QS. Al A’raaf:80-84) 

Istri Nabi Luth adalah satu wanita yang dilaknat oleh Allah SWT. Dia 
telah menganggap bohong terhadap apa yang disampaikan suaminya. 
Rahasia pribadi Nabi Luth disebarkan ke musuh-musuhnya. Ketika istri 
Nabi Luth melihat ada tamu yang ingin bertemu dengan suaminya, maka 
dia segera menyampaikan ke penduduk setempat agar mereka melakukan 
hubungan kotor dengan tamu Nabi Luth. 

Oleh karena kondisi kaumnya yang amat parah, Nabi Luth AS mengajak 
kaumnya siang dan malam untuk mengesakan Allah, akan tetapi mereka 
tetap kafir dan ketika mereka diperintahkan oleh Luth untuk berbuat 
kebaikan, mereka malah semakin membabi buta dalam berbuat 
kemungkaran. 

Lalu apa yang terjadi wahai saudara-saudaraku yang mulia? 

Pada suatu hari Nabi Luth AS sedang duduk-duduk di rumahnya, tiba-
tiba datang 3 orang laki-laki yang memakai baju putih dengan wajah yang 
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bersinar dan gagah. Ketiga orang tersebut mengetuk pintu, lalu Nabi Luth 
berdiri dan membuka pintu guna menyambut mereka. Ketika mereka telah 
masuk ke dalam rumah, segera istrinya memberi khabar pada penduduk 
yang sedang berkumpul di sebuah kedai tentang keberadaan tiga orang 
yang gagah, tamu Nabi Luth AS. Istri Nabi Luth menggambarkan 
kegagahan mereka. Ketika Nabi Luth merasakan hal tersebut, dia segera 
mengunci pintunya. Akan tetapi mereka sudah berkumpul banyak di depan 
pintu rumahnya. Lalu Nabi Luth berkata pada mereka, 

“Janganlah kalian membuat malu atas perlakuanmu terhadap para 
tamuku, lebih baik dan suci jika kamu mau menikahi anak-anak 
wanitaku.” Akan tetapi mereka menolak, lalu Nabi Luth menangis dan 
berkata pada para tamunya, “Apa yang harus aku lakukan, aku tidak 
mempunyai kekuatan untuk mencegah mereka?.” 

Tiga tamu tersebut berkata, “Wahai Luth, jangan takut, karena 
sesungguhnya kami adalah para malaikat yang diutus oleh Allah untuk 
menemuimu. Mereka tidak akan bisa sampai menyentuhku. Kami hanya 
akan memberitahu kamu, bahwa sesungguhnya kamu bersama dengan 
orang-orang yang beriman besok pagi harus keluar dan tinggalkanlah 
istrimu yang terlaknat, karena sesungguhnya mereka semua akan 
dibinasakan oleh Allah SWT. 

Wahai saudara-saudara yang mulia, lihatlah firman Allah SWT yang 
berbunyi,  
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Dan sesungguhnya utusan-utusan Kami  telah datang kepada 
lbrahim dengan membawa kabar gembira, mereka mengucapkan: 
"Selamat." Ibrahim menjawab: "Selamatlah," maka tidak lama 
kemudian Ibrahim menyuguhkan daging anak sapi yang 
dipanggang. Maka tatkala dilihatnya tangan mereka tidak 
menjamahnya, Ibrahim memandang aneh perbuatan mereka, dan 
merasa takut kepada mereka. Malaikat itu berkata: "Jangan kamu 
takut, sesungguhnya kami adalah  yang diutus kepada kaum Luth." 
Dan isterinya berdiri  lalu dia tersenyum, maka Kami sampaikan 
kepadanya berita gembira tentang  Ishak dan dari Ishak  Ya'qub. 
Isterinya berkata: "Sungguh mengherankan, apakah aku akan 
melahirkan anak padahal aku adalah seorang wanita tua, dan ini 
suamikupun dalam keadaan yang sudah tua pula?. Sesungguhnya ini 
benar-benar suatu yang sangat aneh." Para malaikat itu berkata: 
"Apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah?  rahmat Allah 
dan keberkatan-Nya, dicurahkan atas kamu, hai ahlulbait! 
Sesungguhnya Allah Maha Terpuji lagi Maha Pemurah." Maka 
tatkala rasa takut hilang dari Ibrahim dan berita gembira telah 
datang kepadanya, diapun bertanya jawab dengan  Kami tentang 
kaum Luth. Sesungguhnya Ibrahim itu benar-benar seorang yang 
penyantun lagi penghiba dan suka kembali kepada Allah. Hai 
Ibrahim, tinggalkanlah tanya jawab ini, sesungguhnya telah datang 
ketetapan Tuhanmu, dan sesungguhnya mereka itu akan didatangi 
azab yang tidak dapat ditolak. Dan tatkala datang utusan-utusan 
Kami  itu kepada Luth, dia merasa susah dan merasa sempit dadanya 
karena kedatangan mereka, dan dia berkata: "Ini adalah hari yang 
amat sulit." Dan datanglah kepadanya kaumnya dengan bergegas-
gegas. Dan sejak dahulu mereka selalu melakukan perbuatan-
perbuatan yang keji. Luth berkata: "Hai kaumku, inilah puteri-
puteriku, mereka lebih suci bagimu, maka bertakwalah kepada Allah 
dan janganlah kamu mencemarkan ku terhadap tamuku ini. Tidak 
adakah di antaramu seorang yang berakal ?" Mereka menjawab: 



 

e-Book dari http://www.Kaunee.com ______________________________________________________________  61

"Sesungguhnya kamu telah tahu bahwa kami tidak mempunyai 
keinginan  terhadap puteri-puterimu; dan sesungguhnya kamu tentu 
mengetahui apa yang sebenarnya kami kehendaki." Luth berkata: 
"Seandainya aku ada mempunyai kekuatan  atau kalau aku dapat 
berlindung kepada keluarga yang kuat ." Para utusan  berkata: "Hai 
Luth, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu, sekali-
kali mereka tidak akan dapat mengganggu kamu, sebab itu pergilah 
dengan membawa keluarga dan pengikut-pengikut kamu di akhir 
malam dan janganlah ada seorangpun di antara kamu yang 
tertinggal , kecuali isterimu. Sesungguhnya dia akan ditimpa azab 
yang menimpa mereka karena sesungguhnya saat jatuhnya azab 
kepada mereka ialah di waktu subuh; bukankah subuh itu sudah 
dekat?.” Maka tatkala datang azab Kami, Kami jadikan negeri kaum 
Luth itu yang di atas ke bawah , dan Kami hujani mereka dengan 
batu dari tanah yang terbakar dengan bertubi-tubi Yang diberi tanda 
oleh Tuhanmu, dan siksaan itu tiadalah jauh dari orang-orang yang 
zalim” . (QS. Huud:69-80) 

Itu adalah siksaan Allah SWT yang amat pedih mulai dari sore hingga 
pagi. Bersamaan dengan itu, Nabi Luth AS tak henti-hentinya meminta 
kaumnya untuk bertaubat, akan tetapi mereka tetap kafir. Lalu Nabi Luth 
bersama orang-orang yang beriman kecuali istrinya keluar dari daerahnya. 
Tidak lama kemudian, saat matahari terbit, datanglah malaikat yang 
dikirim oleh Allah SWT. Kemudian dengan sayapnya, malaikat mengangkat 
kota yang didiami kaum Nabi Luth dan setelah itu dijatuhkannya ke bawah. 
Malaikat melakukan hal tersebut berulang-ulang, posisi yang tadinya di 
atas di balik ke bawah dan terus sebaliknya. Kalimat Allah terhadap orang-
orang yang kafir adalah hak. 

Wahai saudara-saudara yang mulia ... 

Kemarilah bersama kami untuk melihat apa yang telah dituturkan oleh 
Imam Ibnu Katsir. 

As Sadi berkata, “Para malaikat keluar dari sisi Nabi Ibrahim AS menuju 
daerahnya Nabi Luth AS. Mereka sampai di daerah tersebut pada 
pertengahan siang hari, ketika sampai di sungai Sudum, mereka bertemu 
dengan putri Nabi Luth yang sedang mengambil air untuk keluarganya. 
Nabi Luth AS mempunyai dua anak wanita, yang besar bernama “Rina” dan 
yang kecil bernama, “Zaghrana.” Lalu mereka bertanya kepada salah satu 
putrinya, “Wahai anak wanita, apakah kamu mempunyai rumah? Dimana 
penduduk daerah ini bertempat tinggal?”, dia menjawab, “Ya, berhentilah 
di situ, jangan kalian memasuki desa ini sebelum aku datang kembali.” 
Putri Nabi Luth merasa kasihan jika penduduk setempat mengetahui 
kedatangan mereka dan mengganggunya. Lalu dia menemui ayahnya dan 
berkata, “Wahai ayahku, ada dua orang pemuda ingin bertemu denganmu 
di pintu desa. Aku tidak pernah melihat penduduk sini yang gagahnya 
melebihi mereka berdua. Oleh karena itu jangan biarkan kaummu 
mengmabil mereka dan berbuat tidak senonoh terhadap mereka.” 
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Padahal Penduduk Sodom (kaum Nabi Luth) melarangnya untuk 
menerima seorang tamu laki-laki. Mereka berkata pada Nabi Luth, 
“Katakan pada mereka, sedangkan kami akan menerima tamu laki-laki.” 

Lalu Nabi Luth menemui para malaikat dan tidak ada satupun dari 
kaumnya mengetahui atas kedatangan para malaikat tersebut kecuali 
keluarga Nabi Luth. Tapi kemudian istri Nabi Luth memberitahu kaumnya 
dan berkata, “Sesungguhnya di rumah Nabi Luth ada beberapa orang laki-
laki yang wajahnya tidak pernah aku lihat.” Tak lama kemudian kaum Nabi 
Luth bergegas ingin bertemu dengan para malaikat.” 

Wahai saudara-saudaraku ... 

Cerita tersebut adalah akhir dari cerita tentang seorang istri penghianat 
dan itu adalah siksaan bagi mereka yang berbuat dosa. 

Wahai engkau sang istri ... 

Taatlah kamu pada suamimu, sesungguhnya Rasulullah SAW telah 
didatangi seorang wanita, dia bertanya kepada Nabi, “Tidak kah aku harus 
bersujud kepadamu wahai Rasulullah?” Nabi menjawab,  

“Tidak, akan tetapi sujudlah kepada Allah dan andaikan aku 
diperintahkan oleh Allah SWT agar seseorang bersujud kepada yang 
lainnya, maka aku akan perintahkan seorang istri agar bersujud 
kepada suaminya.” 

Dalam cerita di atas, terlihat ada perbedaan antara wanita yang ahli 
surga seperti Asiah, istri Firaun dengan seorang wanita penghuni neraka 
seperti istri Nabi Luth AS. Ada perbedaan juga antara seorang istri yang 
dapat menjaga kehormatannya dengan seorang istri yang membeberkan 
rahasia-rahasia milik suaminya. Ada perbedaan lagi, yaitu antara seorang 
wanita yang memakai hijab, suci, terjaga dengan seorang wanita yang tidak 
punya malu dan suka membeberkan auratnya.  

Dengarkanlah ucapan sang kekasih yang terpilih, Muhammad SAW dia 
berkata,  

“Ketika seorang wanita melaksanakan shalat lima waktu, taat pada 
suaminya, menjaga kemaluannya dan berpuasa dalam satu bulannya, 
maka dikatakan padanya masuklah kamu ke surga dari pintu 
manapun yang kamu suka.” 

Sesungguhnya seorang wanita muslimah ketika ingin mengetahui ridha 
Tuhan kepada dirinya, maka lihatlah muka suaminya. Dari hadits Nabi 
tersebut, lalu dimanakah kamu wahai saudariku yang Muslimah? 

“Seorang istri yang tidur di malam hari dengan meninggalkan 
suaminya dalam keadaan marah, maka istri tersebut termasuk 
penghuni neraka.” 

Wahai saudara-suadara, sungguh kita dalam bahaya, dimanakah nanti 
kita akan menghuni? Kita pernah mendengar bahwa sesungguhnya ada 
seorang wanita yang berkhianat pada suaminya dan berselingkuh dengan 
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teman suaminya, kita pernah mendengar seorang istri minta bantuan pada 
teman kencannya untuk membunuh suaminya dan kita pernah mendengar 
tentang seorang istri yang benar-benar memutus hubungan dengan 
suaminya. Lalu dimanakah kesetiaan seorang istri? Dan dimanakah kasih 
sayang seorang istri? Adakah dia tidak mendengar firman Allah SWT yang 
berbunyi,  

Ÿ≅ yè y_ uρ Νà6uΖ÷ t/ Zο ¨Šuθ ¨Β ºπ yϑ ôm u‘ uρ 4   

“Dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.” (QS. Ar 
Ruum:21) 

Adakah prilaku sang istri di atas merupakan bagian dari rasa kasih dan 
sayang? Kita memohon kepada Allah semoga Dia memperbaiki kondisi para 
istri dan memberikan petunjuk kepadanya menuju jalan yang penuh 
dengan hidayah dan cahaya. Amien… 

 


