
Pengantar Penerjemah 

 

 

egala puji hanya bagi Allooh  yang dengan-Nya segala jenis keshoolihan سبحانه وتعاىل 

menjadi sempurna dan shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas 

Nabi yang Allooh سبحانه وتعاىل utus, untuk mengeluarkan hamba-Nya dari kegelapan 

jahiliyah menuju terangnya iman. 

 

Amma ba’du. 

 

Dengan senang hati penerjemah dapat menyelesaikan penerjemahan buku mungil ini, 

sehingga pada akhirnya ada pada tangan pembaca yang budiman. 

 

Tentu kita sekalian mengetahui dengan pasti bahwa wanita telah diangkat derajatnya 

tinggi-tinggi oleh Islam, sehingga mereka dapat melalui suatu masa, yang mana mereka 

hanya dijadikan sebagai pemuas / kesewenang-wenangan kaum laki-laki pada masa 

jahiliyah, kemudian mereka dibimbing menuju keridha’an Illahi سبحانه وتعاىل dengan 

dituntunnya mereka pada sifat dan karakter yang semestinya sebagai seorang hamba 

wanita di hadapan penciptanya yang Maha Perkasa. 

 

Di dalam buku mungil ini, pembaca akan mendapatkan beberapa uraian singkat 

termasuk kiat-kiat yang sedemikian ringkas, padat dan jelas oleh penulisnya Syaikh 

Abdullah Jaarullah Aali Jaarullah agar para wanita muslimah dapat dengan mudah 

menyerap manfaat dan dengan praktis mengamalkannya bagi kehidupan mereka sehari-

hari. 

 

Kita memang merasa perlu dengan tulisan-tulisan seperti ini, mengingat di zaman kini 

wanita muslimah sedang dihadapkan pada berbagai problema dan tantangan yang 

serius, terutama yang berkaitan dengan ‘aqidah dan jati diri mereka sebagai wanita 

muslimah, yang membuat mereka menjadi bingung antara lain seperti isu gender dan 

emansipasi yang telah nyata jauh dari pemahaman Islam yang benar dan masih banyak 

permasalahan lainnya. Sehingga sudah saatnya para wanita muslimah menyadari hal itu 

dan mengimunisasikan serta memfilter diri dari virus-virus yang mencampakkan mereka 

pada murka dan adzab penciptanya. 

 

Akhirnya saya berpesan untuk para wanita muslimah sebagaimana firman Allooh  سبحانه
 :berikut ini  وتعاىل

 

 } نيالْقَانِتو اتنمؤالْمو نِنيمؤالْمو اتملسالْمو نيملسإِنَّ الْم نيقادالصو اتالْقَانِتو
 قَاتدصتالْمو نيقدصتالْمو اتعاشالْخو نيعاشالْخو اتابِرالصو ابِرِينالصو قَاتادالصو

 



كَث اللَّه رِينالذَّاكو ظَاتافالْحو مهوجفُر نيظافالْحو اتمائالصو نيمائالصو دأَع اترالذَّاكا وري
 } اللَّه لَهم مغفرةً وأَجرا عظيما

Artinya: 

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang muslimah, laki-laki dan perempuan yang 

mu’min, laki-laki dan perempuan yang taat, laki-laki dan perempuan yang  benar, laki-

laki dan perempuan yang sabar, laki-laki dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan 

perempuan yang bershodaqoh, laki-laki dan perempuan yang shaum (puasa), laki-laki 

dan perempuan yang banyak berzikir (mengingat) Allooh, Allooh menyediakan bagi 

mereka ampunan dan ganjaran yang besar.”  (Q.S.Al-Ahzab: 35). 

 

Mudah-mudahan buku kecil ini adalah wujud tanggung jawab kami atas realitas di atas 

dan setidaknya membantu meringankan derasnya tantangan dan propaganda yang 

ditujukan pada kaum muslimah. 

 

 

Karawang, 9 Muharrom 1427 H / 9 Februari 2006 

 

Penerjemah, 

 

 

 

Achmad Rofi’i, Lc. 

 

  



 

I. Pendahuluan 
 

 

احلمد هللا رب العاملني الرمحن الرحيم مالك يوم الدين و اشهد أن ال إله إال اهللا  وحده ال 
شريك له و أشهد أن حممداً عبده و رسوله صلى اهللا عليه و سلم وعلى آله وصحبه و من 

 .بدعوته اىل يوم الديندعى  

  : أما بعد 
 

esungguhnya wanita yang takut terhadap adzab Allooh سبحانه وتعاىل, yang 

mengharap ampunan dan surga-Nya itu haruslah bersungguh-sungguh untuk taat 

terhadap Allooh سبحانه وتعاىل dan Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم. Dia juga harus taat 

kepada suami, dan untuk mendapatkan keridhaan suami tersebut memerlukan kerja 

keras, karena suami adalah surga atau neraka baginya. 

 

Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم bersabda : 

 

  ) أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت اجلنة( 
 

“Wanita yang meninggal sedangkan suaminya dalam keadaan ridha, maka dia akan 

masuk surga” 

(H.R. Ibnu Majah, Tirmidzi menghasankan dan al-Hakim menshohiihkannya). 
 

Tidak ada hal yang paling besar yang Allooh سبحانه وتعاىل janjikan bagi seorang wanita, 

kecuali apa yang dilakukan di dalam rumahnya. Dan tidak ada yang paling baik untuk 

ditempuh dalam rangka mencari ridha Allooh سبحانه وتعاىل baginya, kecuali dengan taat 

kepada Allah سبحانه وتعاىل , kemudian taat kepada suaminya (dalam perkara yang ma’ruf, 

pent.-). 

 

Bagi seorang wanita tinggal di rumahnya lebih baik daripada ia melihat laki-laki yang 

bukan mahrom atau sebaliknya, karena wanita adalah aurat dan fitnah. Jikalau pun 

terpaksa keluar, hanya lah untuk berkunjung kepada kedua orang tuanya atau saudara 

dekat. Dalam hal seperti ini, dia boleh keluar dengan izin suaminya tanpa tabarruj 

(pamer perhiasan dan berlebih-lebihan dalam bersolek) dan dengan menundukkan 

pandangan dari kaum laki-laki serta berhijab. 

 

Karena pentingnya pembahasan ini, maka sengaja saya himpun “Sifat-Sifat Muslimah 

Yang Terpuji” dalam risaalah ini, agar kaum wanita (muslimah) bisa bercermin dan 

 



beruntung karenanya, serta tidak ber-tasyabuh (menyerupai) dengan kaum laki-laki 

maupun orang-orang kaafir. 

 

Saya berdo’a kepada Allooh سبحانه وتعاىل semoga senantiasa mengkaruniakan taufiq kepada 

kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat terhadap apa-apa yang dicintai dan diridhai-

Nya. Semoga Allooh سبحانه وتعاىل menjadikan kita dan mereka sekalian orang-orang yang 

berpegang teguh dengan hidayah-Nya dan sholawat serta salam semoga dilimpahkan 

kepada Nabi kita Muhammad صلى اهللا عليه وسلم dan para sahabatnya, Aamiiin. 

  



II. Istri Shoolihah
1
 

 

 

llooh سبحانه وتعاىل telah memuji wanita-wanita shoolihah yang rela dengan status 

yang sebagaimana Allooh سبحانه وتعاىل telah menciptakan mereka. Alloohسبحانه وتعاىل  

berfirman dalam surat An-Nisa ayat 34 : 

 

{ ظَ اللَّهفا حبِ بِميلْغل ظَاتافح اتقَانِت اتحالفَالص } 
 

Artinya: 

“Maka wanita-wanita shoolihah adalah mereka yang istiqomah dalam taat kepada 

Allooh, dan mereka memelihara dirinya ketika suaminya ghoib dari mereka, 

sebagaimana Allooh telah memelihara mereka”.
2
 

 

Ibnu Katsir رمحه اهللا berkata: {اتحالالص} adalah wanita shoolihah, sedangkan {اتالْقَانِت} menurut 

Ibnu ‘Abbas  اهللا عنهرضي  dan juga yang lainnya adalah wanita-wanita yang taat kepada 

suami mereka. Dan menurut As-Suudi رمحه اهللا, {ِبيلْغل ظَاتافح}  adalah memelihara diri dan 

harta suaminya.
3
 

Menurut Atha’ dan Qatadah, yaitu memelihara amanah dari suaminya, berupa harta 

maupun apa-apa yang diwajibkan atas mereka termasuk memelihara diri mereka 

terhadap para suami.
4
 

Menurut saya: Hadist Rosulullah صلى اهللا عليه وسلم menambah jelas ayat ini : 

نة إذا صلّت املرة مخسها و حصنت فرجها و أطاعت بعلها دخلت من أى أبواب اجل( 
  )شاءت

“Apabila seorang wanita mendirikan shalat lima waktu, memelihara kesuciannya dan 

taat kepada suami, dia akan masuk surga dari pintu mana saja dia kehendaki.” 
5
 

                                                 
1 Dari tulisan Az-Zaujatu ash-Shoolihah fil Kitab was Sunnah tulisan Syaikh ‘Abdullooh bin Yusuf al-Juda’i 
2
 Q.S. An-Nisaa: 34. 

 
3
 Tafsir Ibnu Katsir, 2/276. 

 
4
 Zaadul Masir karya Ibnul Jauzi 2/74-75. 

 
5 Hadist hasan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam kitab Al-Mawaarid, hal 315 dari hadist Abi Hurairoh 

yang sanadnya dho’iif dan diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad 1/191 dari hadist ‘Abdurrahman bin ‘Auf 

dan sanadnya dengan syahid-syahidnya hasan. Juga Al-Bazzar 2/177 dalam Kasyful Astaar dari hadist 

Anas dan sanadnya dho’iif, akan tetapi Ibnu Ma’in menyatakan bahwa Ruwwaab bin Al-Jarraah salah 

(khata’) di dalamnya sebagaimana ada dalam al-Mizan 2/56. Hadist ini mempunyai jalan yang lain dari 

 



Dan ketika Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم ditanya, wanita manakah yang paling baik, beliau 

  : menjawab صلى اهللا عليه وسلم

 

 }اليت تسرها إذا نظر وتطيعه إذا أمر وال ختالفه فيما يكره يف نفسها وماله{

 

“Yang menyenangkan apabila dilihat, taat apabila diperintah, tidak membantah dalam 

hal yang tidak disukai dalam diri(nya: istri) dan hartanya.”
6
 

Inilah sifat-sifat terpuji seorang wanita mu’minat beserta para suami mereka: 

 

� Shoolihat, dengan berbuat baik pada suami. 

� Taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak disukai oleh Allooh سبحانه وتعاىل. 

� Menjaga diri ketika suami tidak ada di samping mereka 

� Menjaga harta yang ditinggalkan suami 

� Tidak memperlihatkan kepada suaminya, kecuali sesuatu yang menggembirakan, 

bermuka manis, penampilan yang baik dan menghibur suami. 

 

Apabila ada di antara mereka yang berbuat demikian, maka beritakanlah kabar gembira 

dengan kesuksesan dan ampunan serta surga dari Allooh سبحانه وتعاىل. Dan telah 

diriwayatkan dari Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم, bahwasanya beliau bersabda:  

 

إذا غضب جاءت حىت تضـع   نساؤكم من أهل اجلنة الودود الولود العؤود على زوجها اليت{
 }يداها يف يد زوجها وتقول ال أذوق غمضا حىت ترضى

 

“Wanita kalian yang termasuk penghuni surga adalah yang sayang terhadap suami, 

banyak anaknya dan memberikan manfaat terhadap suaminya, apabila suaminya 

                                                                                                                                                 
Anas dalam kitab al-Hilyah tulisan Abu Nu’aim 6/308 dan sanadnya waahin diriwayatkan oleh ath-

Thabrany dari hadist Abdurrahman bin Hasanah sebagaimana dalam al-Majma 4/306. berkata al-Haitsamy 

‘…dan di dalamnya ada Ibnu Lahii’ah dan hadistnya hasan, sa’id bin Afiir tidak dikenal (majhul), adapun 

selainnya adalah rawi-rawi hadist yang shohiih’. Menurut saya maka hadist ini dengan syahid-syahid 

tersebut paling sedikit hasan kecuali riwayat Abi Nu’aim. 

 

6 Diriwayatkan oleh Imam Ahmad 2/251, an-Nasa’i 6/68, al-Hakim 2/161 dan al-Baihaqy 7/82 dari hadist 

Abi Hurairoh dan al-Hakim berkata, ‘Shohiih sesuai dengan syarat Muslim’ dan disepakati oleh adz-

Dzahaby. Menurut saya, hal itu sebagaimana apa yang dikatakan dan hadist ini memiliki syahid dari hadist 

‘Abdillah bin Salam. Berkata al-Haitsamy dalam al-Mu’jama 4/273 ‘Diriwayatkan oleh ath-Thabrany dan di 

dalamnya ada Zuraik bin Abi Zuraik dan saya tidak tahu siapa dia, adapun rawi-rawi yang lainnya adalah 

tsiqat’. 

 



marah maka dia akan datang menemui suaminya dan mengatakan ‘Aku tidak akan tidur 

sebelum engkau ridha’”
7
 

 .menyayangi suaminya :  الودود

 .banyak anaknya :  الولود

 .yang memberikan manfaat terhadap suaminya : العؤود

 .saya tidak akan tidur sebelum suami memanfaatkan : ال أذوق غمضاَ

 

Telah berkata al-Manawy:  

“Barang siapa yang bersifat dengan sifat-sifat ini dari kalangan mereka, maka dia 

diciptakan sebagai ahli surga, akan tetapi sangat sedikit sekali kita melihat mereka 

demikian.” 
8
 

Bergegaslah wahai wanita muslimah dengan sifat-sifat tersebut agar kalian dapat 

meraih surga. 

  

                                                 
7
 Hadist hasan, diriwayatkan oleh an-Nasa’i dalam Isyaratun Nisaa dan Tamamur Razi dalam al-Fawaaid 

dan diriwayatkan pula oleh Ibnu ‘Asyakir dari Ibnu ‘Abbas dan di dalamnya ada rawi yang bernama Khalaf 

bin Khalifah sedang dia tsiqot, hanya saja dia pikun di akhir hidupnya, akan tetapi hadist ini memiliki 

syahid dari hadist Anas diriwayatkan oleh ath-Thabrany di dalam al-Mu’jamu ash-Shagir 1/46 dan al-

Ausath sebagaimana dijelaskan dalam al-Majma 4/312. al-Mundziry berkata ‘Rawi-rawinya bisa dipakai 

hujjah di dalam hadist shohiih kecuali Ibrahim bin Ziad al-Qarasyi, saya belum mengetahui tentangnya 

baik jarh maupun ta’dilnya’. Lihat Silsilatul Ahadits as-Shahihah tulisan Syaikh al-Albani no. 287. 

 
8
 Faidhul Qadhir, 3/106. 



 
III. Sepucuk Surat 

 

ntuk  

Ukhti Muslimah 

 

 
 

khti muslimah, saya tayangkan surat ini bertepatan dengan datangnya bulan 

yang mulia (risaalah ini ditulis pada bulan Romadhoon-pent).Sebagaimana dalam 

firman Allooh سبحانه وتعاىل dalam surat al-Baqarah ayat 185: 

 

� اْ�ُ�ْ��ُن ُهً�ى ������ِس َوَ
	�َ��ٍت { ِ	� }َ)ْ'ُ� َرَ%َ$�َن ا��ِ#َي ُأ ِ�َل ِ
 
 

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Romadhoon, bulan yang di dalamnya 

diturunkan (permulaan) Al Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-

penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil).”  

Maka do’a saya kapadamu dan kepada segenap kaum muslimin dan muslimat semoga 

Allooh سبحانه وتعاىل selalu melimpahkan taufiq-Nya kepada apa-apa yang dicintai dan 

diridhai-Nya. 

Sesungguhnya yang mendorong ditulisnya risaalah ini adalah saling menasehati dan 

berwasiat dengan kebenaran (al-Haq), karena kita seluruh pemeluk Islam dituntut 

secara syar’i untuk menasehati dan berwasiat satu sama lain. Dan itu semua dilakukan 

karena cinta sesama pemeluk iman dan berbuat baik serta sayang terhadap mereka dari 

apa saja yang menyebabkan bencana bagi mereka. Khususnya pada zaman sekarang ini 

di mana saling menasehati dirasakan sangat kurang sekali, bahkan justru muncul ke-

mudahah-an (nifaq). Oleh karena itu haruslah menghidupkan amar ma’ruf dan nahi 

munkar sehingga kita termasuk orang-orang yang beruntung. 

Allooh سبحانه وتعاىل telah berfirman dalam surat al-Ashr ayat 1-3: 

 

إِلَّا الَّذين َءامنوا وعملُوا الصالحات وتواصوا بِالْحق )٢(إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خسرٍ)١(والْعصرِ{
 }٣(وتواصوا بِالصبرِ

Artinya: 

“Demi masa, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi. Kecuali orang-orang yang 

beriman dan beramal shoolih, saling berwasiat dalam kebenaran dan kesabaran.” 

Ukhti muslimah, saya berharap anti memikirkan bimbingan-bimbingan yang akan saya 

sebutkan berikut ini dan melihat dengan kacamata kebenaran obyektif. Apakah anti 

 



telah mewujudkan bimbingan tersebut atau belum? Bila sudah, itu—harapan saya—kita 

berdo’a kepada Allooh  سبحانه وتعاىل agar tetap istiqomah dan semakin bertambah 

istiqomah. Akan tetapi jika belum, maka anti harus serius dan bersungguh-sungguh 

berusaha mewujudkannya dan memohon ampunan kepada Allooh سبحانه وتعاىل dari segala 

kekurangan. 

Pertama: Bimbingan yang terpenting adalah menyerah dan tunduk secara total kepada 

nash-nash Al-Quran dan AS-Sunnah. Maka wajib bagi kita—wahai ukhti—untuk 

menyerahkan diri dan tunduk secara penuh terhadap apa saja yang diajarkan oleh 

Allooh سبحانه وتعاىل dalam al-Quran dan yang datang dari sunnah Nabi dan kekasih kita 

Muhammad صلى اهللا عليه وسلم. Wajib bagi kita membenarkan nash-nash syar’i dan tunduk 

patuh sepenuhnya terhadap keduanya, betapapun bertentangan dengan pendapat-

pendapat kita dan atau arah pandang orang lain. Maka wajib  kita bertahkim kepada 

keduanya dan mendahulukannya dari yang lain betapa pun keadaannya. Alloohسبحانه وتعاىل 

telah berfirman dalam surat an-Nisaa ayat 65: 

 

}يب رجا شيمف وككِّمحى يتونَ حنمؤلَا ي كبرا فَلَا وما مجرح فُِسهِمي أَنوا فجِدلَا ي ثُم مهن
 }قَضيت ويسلِّموا تسليما

Artinya: 

“Demi Robb-mu (ya Muhammad), mereka itu tidaklah beriman sehingga menjadikanmu 

sebagai hakim (yang memutuskan perkara) terhadap apa-apa yang mereka 

perselisihkan, kemudian tidak didapati dalam jiwa mereka rasa berat atas apa yang 

kamu putuskan, dan mereka pasrah dengan sebenar-benarnya” 

Allooh سبحانه وتعاىل berfirman dalam surat An-Nisaa ayat 59:  

 }يعوا أَطنَءام ينا الَّذهاأَيٍء ييي شف متعازنفَإِنْ ت كُمنرِ مي الْأَمأُولولَ وسوا الريعأَطو وا اللَّه
  }يلًافَردوه إِلَى اللَّه والرسولِ إِنْ كُنتم تؤمنونَ بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ذَلك خير وأَحسن تأْوِ

 

Artinya: 

“Wahai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allooh dan Rosuul-Nya dan ulil 

amri, jika kalian berselisih dalam sesuatu perkara maka kembalikanlah kepada Allooh 

dan Rosuul-Nya jika kalian beriman kepada Allooh dan hari akhir, yang demikian itu 

lebih baik dan merupakan rujuk yang sebaik-baiknya.” 

Para sahabat Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم menjadi petunjuk, bagaimana mereka 

menjunjung tinggi dan mengagungkan nash-nash syar’i dan menerimanya tanpa ada 

rasa berat dan ragu. Ummul mu’minin, ketika ditanyakan “Mengapa orang haid 



diperintah meng-qodho shoum dan  tidak meng-qhodho sholatnya?” Beliau menjawab 

dengan penuh penerimaan dan keyakinan. “Hal itu juga pernah menimpa kami dan kami 

diperintahkan untuk meng-qhodho shoum dan tidak diperintahkan untuk meng-qhodho 

sholat.” 
9
 

Tidakah anti perhatikan—wahai ukhti—terhadap pemahaman yang dalam ini dan sikap 

penerimaan penuh dari Ash-Shiddiqoh رضي اهللا عنها, putri Ash-Shiddiq رضي اهللا عنه di hadapan 

hukum-hukum syar’i. Betapa kita butuh pada penyerah dirian dan penerimaan penuh 

terhadap nash Al-Quran dan As-Sunnah serta kelapangan dada kita terhadap hukum 

Allooh سبحانه وتعاىل. Kita mengambil hukum-hukum syar’i dengan segala ketundukan dan 

penerimaan tanpa kebimbangan dan mulailah sejak bulan yang mulia ini, bulan shiam 

dan qiyam sebagai madrasah untuk melatih jiwa kita dalam ketaatan dan penerimaan 

penuh terhadap hukum-hukum Allooh سبحانه وتعاىل. 

Kedua: Wahai ukhti, kita semua harus bersegera mengerjakan ketaatan, bergegas 

memanfaatkan sisa hidup kita dengan amalan-amalan shoolih, mudah-mudahan saja 

Allooh سبحانه وتعاىل menjadikan kita termasuk orang-orang yang diterima, Aamiiin. Dan 

akan saya sebutkan—wahai ukhti—beberapa ketaatan untuk anti lakukan pada bulan 

yang mulia ini. 

1. Shoum, Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم telah bersabda: 

كل عمل ابن آدم له احلسنة بعشر أمثاهلا اىل سبعمائة ضعف يقول اهللا عز وجل اال ( 
الصيام فانه يل و أنا أجزى به ترك شهوته و طعمه و شرابه من أجلى للصائم فرحة عند 

  ) من ريح املسكلقاء ربه و خللوف فم الصائم أطيب عند اهللا 
“Setiap amalan bani Adam itu baginya sepuluh kali sampai tujuh ratus kali lipat, 

Allooh berfirman: ‘Kecuali shiam, sesungguhnya dia adalah bagi-Ku dan Aku lah 

yang membalasnya, dia telah meninggalkan syahwatnya (hawa nafsunya), makan 

dan minumnya karena Aku’, bagi orang yang shaum itu ada dua kebahagiaan yang 

pertama ketika dia bertemu dengan Allooh, dan benar-benar mulutnya orang yang 

shaum itu di sisi Allooh lebih harum dari wanginya misik.” 

2. Al-Qiyam (menegakkan sholat malam / taroowih), Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم 

bersabda:  

Artinya : 

"Barang siapa yang melakukan qiyam pada bulan Romadhoon dengan penuh 

keimanan dan mengharap ridha dari Allooh maka dia akan diampuni dosanya baik 

yang terdahulu maupun yang akan datang”
10
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3. Bershodaqoh, adalah Rosuulullooh    صـلى اهللا عليـه وسـلم itu manusia yang paling suka 

memberi, terlebih lagi pada bulan Romadhoon, maka dia lebih suka memberi dalam 

kebaikan melebihi dari udara yang tertiup, dan adalah Rosuulullooh    صـلى اهللا عليـه وسـلم 

telah bersabda : 

"Sebaik-baik shodaqoh adalah shodaqoh yang dikeluarkan pada bulan Romadhoon" 
11

  

4. Membaca al-Qur'an, bulan Romadhoon adalah bulan al-Qur'an maka kita harus 

memperbanyak membaca al-Qur'an pada bulan Romadhoon ini, sebagaimana 

demikianlah keadaan para as-salafush-shoolih; dan adalah Jibril itu mengulang-ulang 

membaca al-Qur'an bersama Nabi  صلى اهللا عليه وسـلم di dalam bulan Romadhoon; maka 

sekali lagi perbanyaklah membaca al-Qur'an dengan disertai kehadiran hati dan ber-

tadabbur (merenungkan) tentang kandungan-kandungan ayat-ayatnya. 

5. I'tikaf, adalah Rosuulullooh   صلى اهللا عليـه وسـلم itu ber-i'tikaf setiap Romadhoon selama 

sepuluh hari, maka ketika tahun dimana pada tahun itu Rosuulullooh   صلى اهللا عليـه وسـلم 

meninggal, beliau ber-i'tikaf dua puluh hari lamanya. Telah diriwayatkan yang 

demikian itu oleh Imam Al Bukhoory dan sesungguhnya i'tikaf itu adalah termasuk 

ibadah yang didalamnya terdiri atas banyak ibadah, baik membaca al-Qur'an, sholat, 

dzikir berdo'a dan lain-lainnya. 

6. Umroh, Rosuulullooh   وسلمصلى اهللا عليه telah bersabda: 

 }حجة معي: عمرة رمضان تعدل حجة ويف رواية {

Artinya : 

"Melakukan umroh pada bulan Romadhoon itu sebanding dengan pahala ibadah 

haji dan -dalam riwayat lain- pahala haji bersamaku"
12

 

Ketiga: Adapun yang ketiga - wahai ukhti - yang ingin saya wasiatkan adalah ber-

tafaqquh fiddin (mencari ilmu Islam) dan mengetahui hukum-hukum syar'i, barang kali 

anti bisa melihat betapa jahil (bodoh)-nya kebanyakan kaum mu'minat terhadap dien 

mereka, maka wajiblah atas kita semuanya untuk mempelajari dien kita sendiri dengan 

membaca al-Qur'an dan hadits-hadits Rosuulullooh    صـلى اهللا عليـه وسـلم dan juga bertanya 

kepada orang-orang yang berilmu tentang apa-apa yang menjadi kesulitan bagi kita, 

Allooh سبحانه وتعاىل telah berfirman : 

{ إِنْ كُنتم لَا تعلَمونَ فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ } 

Artinya : 
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"Maka bertanyalah kalian kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu"
13

 

Mungkin saja ada sebagian wanita yang mengalami ketidak-tetapan dalam datang 

bulan-nya maka ragu dan berat rasanya untuk menanyakan hal itu, begitu pula tentang 

sholat dan shoum maka mungkin saja dia beribadah kepada Allooh  سبحانه وتعـاىل atas dasar 

kebodohan maka sudah menjadi kewajibannya untuk bertanya tentang masalah-

masalah dien-nya dengan tanpa malu dan keberatan - contolah dalam hal ini wanita 

terbaik - yaitu para wanita shohabiyah ketika 'Aisyah   رضـي اهللا عنـها menceritakan tentang 

mereka : 

"Sebaik-baik wanita adalah wanita kaum Anshor yang malu mereka tidak menghalangi 

mereka untuk mempelajari dien".  

Dan tidaklah mengapa jika dia menulis pertanyaannya secara rinci dan memaparkannya 

kepada para ulama melalui saudaranya yang laki-laki atau suaminya atau ayahnya atau 

dengan melalui telepon dan disini saya mengatakan : “Sesungguhnya hadirnya wanita di 

masjid-masjid untuk menunaikan sholat taroowih itu adalah merupakan kesempatan 

yang baik untuk bertanya kepada para ulama dan mengingatkan apa-apa yang mungkin 

diantara saudari-saudari wanitanya itu mungkin terjadi kesalahan.” 

Keempat : Dan saya beralih kepada masalah yang keempat yaitu -wahai ukhti- sungguh 

atas anti itu ada suatu kewajiban yang besar terhadap rumahmu yang oleh karenanya 

setiap kita harus berupaya dengan segala kesungguhan untuk memperbaiki rumah-

rumah kita dan menebarkan kebaikan dengan berbagai jenisnya dan menumpas 

kejahatan di dalamnya sejak dari akarnya di dalam hadits Rosuulullooh    صـلى اهللا عليـه وسـلم 

telah bersabda : 

  }كلكم راع ومسؤل عن رعيته{ 

Artinya : 

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang 

dipimpinnya (sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya -pent-)” 

Kita merasa prihatin melihat sebagian orang-orang shoolih yang tidak mementingkan 

dalam perbaikan rumahnya juga tidak mempunyai perhatian terhadap keistiqomahan 

(ketegaran) keluarga dan anak-anaknya, maka dari itu atas kita wajib untuk 

mengingatkan mereka yang lalai dengan mendorong dan membimbing mereka 

sebagaimana juga atas anti —wahai ukhti muslimah— untuk mengingatkan saudari-

saudarimu yang muslimat dari terjadinya perbuatan-perbuatan mereka yang haroom 

atau meninggalkan yang wajib; dan tidak lupa saya katakan kepadamu : “Sedih rasanya 

dalam hati ini bahwa para musuh Islam, baik dari kalangan Yahudi, Nashoro maupun 

orang-orang yang sekuler dan para pengekor mereka; mereka semua berupaya dengan 

segala apa yang mereka miliki baik berupa harta maupun kemampuan, dan mereka itu 

mengorbankan waktu dan jiwanya di jalan menuju perusakan terhadap anti dan 
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menghalangi anti dari dien anti dan melucuti hijab anti; maka waspada dan waspadalah 

dari semua rencana dan perencanaan, yang secara lahir mungkin berupa perbaikan dan 

kasih saying, padahal batinnya adalah perusakan dan penjajahan. Karenanya kita harus 

sadar dan mengetahui kenyataan hidup yang anti hidup di dalamnya, supaya anti dapat 

menghadapi kicauan-kicauan / seruan propaganda dan gelombang-gelombang yang 

menghancurkan itu. Waspadalah dan jangan lalai dan dungu, dan jadilah anti teladan 

bagi wanita muslimah, penuh kesadaran dengan kenyataan hidupnya, dalam kehidupan 

anak-anak, wanita dalam masyarakatnya.” 

Dan hal berbahaya yang ingin saya ingatkan saudari-saudari akhwat di sini, yaitu mengisi 

waktu, terutama dalam bulan yang penuh berkah ini yang waktunya ternilai paling 

berharga dan paling mahal dari yang lainnya, hati-hati ukhti dari menyia-nyiakan siang 

dan malamnya kepada apa-apa yang tidak ada manfaatnya, baik perkatan yang tidak 

ada isinya atau percakapan-percakapan kosong. Sebagaimana pula saya ingatkan anti 

dari banyak tidur yang membunuh waktu, demikian pula tekun terhadap hal-hal yang 

haroom baik berupa film-film, sandiwara-sandiwara dan nyanyian-nyanyian. 

Dan sebagai penutup dari surat ini saya bisikkan dalam telingamu wahai ukhti : “Apabila 

anti benar-benar giat menunaikan sholat taroowih di masjid maka anti harus menjaga 

hukum-hukum syar'i ketika anti pergi (menuju ke masjid, pent.-).”  

 

Pertama, anti harus menjauhkan diri dari memakai perhiasan, anti harus mengenakan 

hijab syar'i yang sempurna sehingga tidak tampak sesuatu apa pun dari tubuhmu, anti 

harus menghindari make-up dan wangi-wangian sebab yang demikian itu adalah 

haroom, anti harus menundukkan pandangan dan jangan menjadi orang yang datang 

untuk menunaikan yang sunnah kemudian melakukan hal yang haroom; seperti datang 

untuk menunaikan shalat taroowih sedangkan dia datang dengan penuh perhiasan dan 

wewangian atau datang sendirian dengan supir mobil. Maka hindarilah hal-hal yang 

seperti itu wahai hamba-hamba Allooh. Sebagaimana pula anti harus hati-hati dari 

mengeraskan suara di dalam masjid agar engkau tidak menjadi fitnah bagi kaum laki-

laki, hati-hati juga dengan anak-anakmu yang mengganggu orang-orang yang sholat, 

hindari berdesak-desakan dengan laki-laki di pintu dan selalulah ada keyakinan bahwa 

Allooh   سـبحانه وتعـاىل menyaksikan anti, baik dalam sholat maupun dalam seluruh amal 

ibadah anti. 

 

Semoga Allooh  سبحانه وتعـاىل senantiasa memberikan taufiq kepada saya dan seluruh kaum 

muslimin untuk selalu bergegas dengan waktu yang ada dan melakukan kebaikan dan 

meninggalkan segala bentuk kemungkaran agar Allooh   سـبحانه وتعـاىل menerima seluruh 

amalan shoolih kita. 

نبينا حممد وعلى آله وصحبه وسلموصلى اهللا على   

  



 

IV. Sebagian Dari Tata Krama  

Keluar Rumah Bagi Wanita 

 

 

  :وبعد . احلمد هللا والصالة والسالم على من ال نيب بعده

aidah dasarnya wanita itu adalah tinggal di rumah adalah firman Allooh. Allooh 

 : telah berfirman سبحانه وتعاىل

 

 }كَاةَ والز نيَءاتلَاةَ والص نمأَقالْأُولَى و ةيلاهالْج جربت نجربلَا تو كُنوتيي بنَ فقَرو اللَّه نعأَط
 تيلَ الْبأَه سجالر كُمنع بذْهيل اللَّه رِيدا يمإِن ولَهسراوطْهِريت كُمرطَهيو{  

Artinya : 

"Dan tinggallah kalian (para wanita) di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah 

bertabarruj (memperlihatkan perhiasannya) seperti tabarruj pada zaman jahiliah yang 

dulu dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan taatlah pada Allooh dan Rosuul-

Nya"
14

 

Juga Allooh سبحانه وتعاىل telah berfirman : 

 

 }قُلُوبِهِنو قُلُوبِكُمل رأَطْه كُمابٍ ذَلجاِء حرو نم نأَلُوها فَاساعتم نوهمأَلْتإِذَا سو{  

Artinya : 

“Dan apabila kalian hendak bertanya tentang sesuatu maka tanyakanlah kepada 

mereka dari balik hijab (tabir). Yang demikian itu lebih suci bagi hati-hati kalian dan hati 

mereka”
15

 

Di dalam ayat yang mulia ini terdapat nash yang jelas terhadap wajibnya berhijab bagi 

wanita dan keterlindungan mereka dari laki-laki. Dan Allooh   سـبحانه وتعـاىل dalam ayat ini 

telah menjelaskan bahwa hijab itu lebih suci bagi hati kaum laki-laki maupun wanita 

dan lebih jauh dari perbuatan keji dan sebab-sebabnya; dan Allooh   سـبحانه وتعـاىل telah 

mengisyaratkan bahwa sufur (membuka muka) dan tidak berhijab itu merupakan 

perlakuan kotor dan najis dan bahwa berhijab itu adalah kesucian dan keselamatan. 

Sungguh Islam telah membatasi keluarnya wanita dari rumahnya hanya untuk 

keperluan-keperluan yang mendesak dengan syarat : 
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1. Keluarnya itu adalah untuk keperluan yang bukan untuk hal-hal yang tidak 

bermanfaat dan menyia-nyiakan waktu, sebagaimana Rosuulullooh    صـلى اهللا عليـه وسـلم 

telah bersabda: 

 }أذن لكم يف اخلروج حلاجتكن{

Artinya : 

"Telah diizinkan bagi kalian keluar rumah untuk keperluan kalian (wanita)"
16

 

2. Keluar dengan seizin suami atau wali; baik bapak, ibu, saudara atau pun paman. 

Sungguh Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم bersabda : 

أيما امرأة خرجت من بيتها بغري إذن زوجها كانت يف سخط من اهللا تعاىل حىت ترجع { 
 }  زوجها عنهاأىل بيتها أو يرضى 

Artinya :  

"Siapa saja wanita yang keluar rumah tanpa seizin suaminya, maka dia dalam 

murka Allooh sampai dia kembali pada suaminya atau sampai suaminya 

merelakannya"
17

 

3. Hendaknya wanita muslimah itu memanjangkan pakaiannya sampai menutupi kedua 

kakinya dan menjulurkan khimar (kerudung)-nya dari atas kepalanya sehingga 

menutupi leher dan dadanya dan wajahnya sebab wajah itu adalah kumpulan 

kecantikan. Dan hijabnya itu tidak tipis, sempit dan pendek bahkan harus tebal dan 

harus bebas dari warna-warni yang merangsang dan bebas dari perhiasan 

dzahirnya dan tidak berwangi-wangian dan tidak pula memakai pakaian laki-laki 

ataupun yang lainnya yang merupakan kekhususan bagi mereka karena telah banyak 

diriwayatkan hadits-hadits yang shohiih tentang la'nat bagi mereka, kaum laki-laki 

yang menyerupai kaum wanita dan sebaliknya. Allooh سبحانه وتعاىل telah berfirman : 

 } لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاِء الْمنِسو كاتنبو اجِكوأَزقُلْ ل بِيا النهاأَيي{ 

Artinya : 

"Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para 

wanita mu'minat hendaknya mereka itu menjulurkan jilbabnya keatas tubuhnya"
18

 

4. Dan hendaknya mereka itu menundukkan pandangannya di dalam perjalanannya 

maka tidaklah dia itu menoleh kesana kemari tanpa ada keperluan, dan apabila 

terpaksa harus bercakap dengan laki-laki maka hendaknya berbicara dengan nada 
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biasa tidak mengalunkan suaranya dan tidak merendahkan suara kepadanya agar 

mereka (laki-laki) yang imannya lemah, tidak condong kepadanya. Allooh   سـبحانه وتعـاىل 

telah berfirman : 

 }قَلْبِه مرض وقُلْن قَولًا معروفًاإِن اتقَيتن فَلَا تخضعن بِالْقَولِ فَيطْمع الَّذي في {

Artinya : 

"Maka janganlah kamu merendahkan percakapanmu, sehingga condong kepadamu 

orang-orang yang didalam hatinya ada penyakit dan berkatalah dengan perkataan 

yang baik"
19

 

Allooh سبحانه وتعاىل telah berfirman : 

{نهوجفُر فَظْنحيو نارِهصأَب نم نضضغي اتنمؤلْمقُلْ لو} 

Artinya : 

"Dan katakanlah kepada wanita-wanita mu'minat agar mereka itu menundukkan 

pandangan mereka dan memelihara kemaluan mereka"
20

 

5. Meninggalkan wangi-wangian dan memakai perlengkapan perhiasan ketika akan 

keluar rumah dan agar orang-orang mencium wanginya make-up yang dipakainya. 

Sebagaimana Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم bersabda : 

  }فهي زانيةأيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من رحيها { 

Artinya : 

"Wanita siapa saja yang bermake-up kemudian berlalu terhadap suatu kaum agar 

tercium wanginya oleh mereka, maka dia itu adalah pelacur (tukang zina)"
21

 

6. Berjalan dengan tawadhu', dengan penuh adab, malu dan tidak menjadikan gelang 

kaki dan sepatunya dipukulkan pada tanah dengan keras agar didengar ketukan 

sepatunya itu, sebab yang demikian itu bisa saja akan mendatangkan fitnah. Allooh 

 : telah berfirman سبحانه وتعاىل

{  نم نيفخا يم لَمعيل هِنلجبِأَر نرِبضلَا يوهِنتزِين } 

Artinya : 
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 H.R. An-Nasaai, Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban di dalam shohiih mereka dan juga al-hakim dan beliau 

berkata hadits ini sanadnya shohiih. 

 



"Dan janganlah (para wanita mu'minah itu) memukulkan kaki-kaki mereka agar 

diketahui apa-apa yang tersembunyi dari perhiasannya"
22

 

Tidak mengangkat cadar mereka dari wajahnya baik di jalan, di pasar maupun di tempat-

tempat dimana laki-laki berkumpul disana; kecuali kalau ada keperluan yang mendesak 

dan itupun sekadar dengan keperluannya. 

Apabila masuk dan berkunjung pada kawannya maka janganlah menanggalkan 'abaa'ah 

(pakaian luar selain jilbab -pent) dan jilbabnya; barangkali saja di rumah itu ada laki-laki 

yang mencuri-curi pandangan atau di majelis itu ada wanita jahat yang akan 

menggambarkan kepada sesorang yang berminat kepadanya yang tidak dapat diragukan 

lagi bahwa yang demikian itu adalah haroom bagi wanita yang menggambarkan wanita 

lain kepada suaminya, bahkan mungkin saja hal itu menyeret kepada perbuatan dosa 

sebagaimana Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم bersabda :  

 }ال تباشروا املرأة املرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها{

Artinya :  

"Janganlah seorang wanita itu melihat langsung wanita yang lain, kemudian 

menggambarkan yang demikian itu kepada suaminya; sehingga seolah-olah dia 

(suminya) melihatnya (wanita itu) secara langsung"
23

 

Tidak melakukan perjalanan jauh (safar) sehari semalam, kecuali dengan disertai 

mahrom-nya sebagaimana Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم bersabda : 

 }ال حيل المرأة أن تسافر مسرية يوم وليلة إال مع ذي حمرم عليها{

Artinya : 

"Dilarang bagi sesorang wanita itu mengadakan suatu perjalanan sejarak sehari 

semalam, kecuali disertai mahromnya"
24

 

Mahromnya yaitu suaminya atau yang haroom baginya.  

Dan berkata seorang laki-laki: “Wahai Rosuulullooh sesungguhnya istriku telah keluar 

untuk menunaikan ibadah haji sedangkan aku ikut serta dengan para mujahidin pada 

suatu peperangan”, maka Rosuulullooh لى اهللا عليه وسلمص  menjawab: “Kembalilah dan 

tunaikan haji beserta istrimu”.
25

 

Dan telah diriwayatkan bahwa ada seorang istri salafush-shoolih berkata pada suaminya 

apabila dia keluar menuju pekerjaannya:  
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“Bertaqwalah kamu kepada Allooh dan waspadalah kamu dari usaha yang haroom; 

sesungguhnya aku akan bersabar terhadap lapar dan cobaan, tetapi aku tidak akan 

sabar terhadap api neraka”.
26

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
 



V.Karakteristik Wanita  

 
 
anita itu berbeda dengan laki-laki dalam beberapa hukum diantaranya: 
 

1. Dilarang bagi wanita untuk menggunduli rambut kepalanya, karena larangan 

Nabi صلى اهللا عليه وسلم tentang itu sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh An-Nasaai. 

2. Bahwa wanita itu bertambah tanda-tanda balighnya dengan haid dan hamil. 

3. Dimakruhkan melakukan adzan dan qomat karena menarikkan suaranya itu adalah 

aurot karena hal itu akan menjadikan adanya fitnah. 

4. Bahwa seluruh badannya itu adalah aurot kecuali muka dan telapak tangannya 

apabila tidak ada orang lain (bukan mahrom) yang melihatnya. 

5. Bahwa suaranya adalah aurot yang karenanya Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم bersabda: 

 }التسبيح للرجال والتصفيق للنساء{

 

Artinya:  

"Bertasbih bagi laki-laki dan tepuk tangan bagi wanita"
27

 

6. Tidak mengangkat kedua tangannya setinggi telinganya dalam sholat, apabila hal itu 

menjadikannya terbukanya kedua ketiak. 

7. Tidak menzaharkan (meninggikan) suara bacaannya dalam sholat-sholat jahar. 

8. Apabila mengingatkan sesuatu dalam shalatnya, maka dengan cara menepukkan 

tangannya dan bukan dengan bertasbih. 

9. Tidak sah hukumnya menjadi imam bagi kaum laki-laki, karena diantara syarat 

sahnya imam itu adalah laki-laki. 

10. Diperbolehkan mengikuti sholat berjama'ah dengan kaum laki-laki, walaupun 

demikian sholat di rumahnya adalah lebih utama baginya. 

11. Tidak wajib baginya melaksanakan shalat Jum'at.  

12. Tidak diperbolehkan mengadakan perjalanan jauh (safar) kecuali dengan disertai 

oleh suaminya atau mahromnya dan tidak wajib pula menunaikan ibadah haji 

kecuali kalau ada satu diantara keduanya (mahrom atau suaminya) dan tidak 

melakukan talbiyah dengan suara jahar, tidak disyaratkan melucuti pakaian yang 

berjahit, tidak melakukan lari kecil antara dua lampu hijau (ketika sa'i), tidak 
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 Dari risalah "Nasho'ih diiniyyah" 

 

 

 



menggundul rambut kepalanya kecuali hanya dengan memendekkannya saja dan 

apabila semakin jauh dari Ka'bah ketika melakukan thawaf maka itu adalah lebih 

baik baginya. 

13. Secara mutlak tidak diperbolehkan berkhutbah, baik Khutbah Jum'at atau yang 

lainnya, kecuali untuk kalangan khusus wanita. 

14. Tidak memakai kaos kaki di dalam melakukan ihromnya. 

15. Meninggalkan thawaf wada' apabila berhalangan (haid) dan mengakhirkan thawaf 

ifaadhah sampai dia suci. 

16. Dikafani dengan lima baju sarung, hijab, rida' dan dua helai yang dilipatkan 

(dianjurkan). 

17. Tidak disyari'atkan, bahkan dilarang mengantarkan jenazah. 

18. Tidak bisa diterima kesaksiannya dalam huduud dan qishas. 

19. Diperbolehkan memakai pacar, baik pada kedua tangan maupun kakinya, sedangkan 

laki-laki maka tidak boleh (memakai pacar) kecuali jika dalam keadaan terpaksa. 

20. Didalam warisan, persaksian, diyat, aqiqah dan pemerdekaan hamba sahaya; 

mendapatkan setengah dari laki-laki. 

21. Didahulukan dari laki-laki dalam hadhonah (asuhan). 

22. Didahulukan dari kaum laki-laki dalam bertolak ke Muzdalifah dan Mina dan ketika 

berpaling, selesainya dari shalat. 

23. Dibelakangkan posisi barisan shalatnya; sebab sebaik-baik shaf (barisan) shalat bagi 

wanita itu adalah yang paling belakang. 

24. Lebih dijauhkan dalam kumpulan jenazah dari imaam yaitu bahwa jenazah wanita itu 

diletakkan diarah Kiblat; sedangkan jenazah laki-laki dihadapkan ke imaam. 

25. Tidak masuk bersama 'aqilah (keluarga dekat dari arah bapak yang berhak diberi 

diyat orang yang membunuhnya secara salah -pent)
28

; maka dia tidak mendapatkan 

apa-apa, lain halnya dengan laki-laki 

26. Haroom hukumnya berkholwat dengan orang ajnabiah (wanita kafir) sedang 

berbincang-bincang dengannya adalah makruh hukumnya
29

 

27. Boleh menggunduli jenggotnya apabila tumbuh, berbeda dengan laki-laki. 
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 Lihat: Mukhtaaushihah, hal. 393-394. 
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 Lihat: Khusnul bima tsabata 'anillahi warrasuulihi fi niswah tulisan Siddiq Hasan Khoon al-Hindy hal. 

294-300. 

 



 

VI.Wanita Shoolihah Dan Sifat-sifatnya Yang Terpuji 
 

 

:احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وآله وصحبه وبعد   

Ukhti muslimah : 

 السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته 

llooh سبحانه وتعاىل memuji wanita-wanita yang muslimah yang mu'minah, yang sabar 

dan yang khusyu'; bahkan Allooh سبحانه وتعاىل  mensifati mereka dengan para 

pemelihara, sebagaimana Allooh  وتعاىلسبحانه  memelihara mereka dan ketika Allooh 

 berfirman  سبحانه وتعاىل menyebutkan sifat-sifat orang-orang yang shoolih, Allooh سبحانه وتعاىل

: 

 }نم كُمضعثَى بأُن ذَكَرٍ أَو نم كُمنلٍ ماملَ عمع يعي لَا أُضأَن مهبر ملَه ابجتضٍ فَاسعب{  

Artinya: 

"Maka Allooh mengabulkan permintaan mereka seraya berkata: ‘Bahwa sesungguh-nya 

Aku tidak menyia-nyiakan amalan seorangpun diantara kalian, baik dari kalangan laki-

laki maupun wanita; sebagian kalian itu adalah dari sebagian yang lain"
30

 

Dan bertepatan dengan bulan yang menyambut anti, wahai pemudi Islam hamba Allooh 

 semoga سبحانه وتعاىل kita sambut bulan ini dengan berdo'a kepada Allooh ,سبحانه وتعاىل

mengampuni saya dan anti dan membukakan pintu taubatnya dan terimalah dengan 

kesempatan seperti ini sepercik nasihat dalam sepuluh bunga segar: 

Pertama : 

Wanita muslimah adalah yang beriman bahwa Allooh سبحانه وتعاىل sebagai Robb-nya, dan 

Muhammad صلى اهللا عليه وسلم sebagai Nabinya, serta Islam sebagai pedoman hidupnya 

yang nampak jelas dampak itu semua dalam perkataan, perbuatan dan amalannya. 

Dia akan menjauhi apa-apa yang menyebabkan murkanya Allooh سبحانه وتعاىل dan takut 

dengan siksa-Nya yang teramat sangat pedih dan jauh dari menyimpang dari aturan-

Nya. 

 

 

Kedua : 

Wanita muslimah adalah yang menjaga sholatnya yang lima waktu dengan khudhu, 

khusyu' dalam menunaikannya, didirikan tepat pada waktunya sehingga tidak ada 
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sesuatu apapun yang menyibukkannya dari sholat itu, tidak ada sesuatupun yang 

melalaikan dari beribadah kepada Allooh سبحانه وتعاىل; sehingga nampak jelas padanya 

buah sholat itu sebab sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar dan dia adalah 

benteng yang besar dari perbuatan ma'shiyat. 

Ketiga : 

Wanita muslimah adalah yang menjaga hijabnya dan dengan rasa senang hati untuk 

selalu demikian sehingga dia tidak keluar kecuali dalam keadan berhijab rapih mencari 

perlindungan Allooh سبحانه وتعاىل, dan bersyukur kepada-Nya atas kehormatan yang 

diberikan bagi dirinya dengan adanya hijab ini, yang dengannya Allooh سبحانه وتعاىل 

menginginkan kesuciannya. Allooh سبحانه وتعاىل berfirman: 

}لَابِيبِهِنج نم هِنلَيع نِنيدي نِنيمؤاِء الْمنِسو كاتنبو اجِكوأَزقُلْ ل بِيا النهاأَيي{ 

Artinya : 

“Wahai Nabi katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita 

mu'minat hendaknya mereka itu menjulurkan jilbabnya ke atas tubuhnya”
31

 

Keempat : 

Wanita muslimah adalah selalu menjaga ketaatan kepada suaminya dan mengajak 

suaminya kepada kebaikan, menasihatinya dan memelihara kesejahteraannya, tidak 

pernah mengeraskan suaranya dan tidak pula perkataannya menyakitkan bagi hati 

suaminya. Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم bersabda : 

 }إذا صلت املرأة مخسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة را{

Artinya : 

"Apabila wanita itu mendirikan sholat lima waktu, melakukan shoum sebulan lamanya 

dan ta'at kepada suaminya maka dia akan masuk syurga Allooh"
32

 

Kelima : 

Wanita muslimah adalah yang mendidik anak-anaknya terhadap ketaatan kepada 

Allooh  وتعاىلسبحانه , mengajarkan kepada mereka ‘aqidah yang benar serta menanamkan 

kedalam hati mereka cinta kepada Allooh سبحانه وتعاىل dan Rosuul-Nya dan menjauhkan 

dari mereka segala jenis kemaksiatan dan akhlak perilaku yang tercela. Telah berfirman 

Allooh  وتعاىلسبحانه  : 
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 H.R. Ahmad dan thabrany. 



ةٌ غلَاظٌ ياأَيها الَّذين َءامنوا قُوا أَنفُسكُم وأَهليكُم نارا وقُودها الناس والْحجارةُ علَيها ملَائكَ{
 }شداد لَا يعصونَ اللَّه ما أَمرهم ويفْعلُونَ ما يؤمرونَ

Artinya : 

"Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka 

yang bahan bakarnya manusia dan batu. Padanya terdapat para malaikat yang bengis 

dan kejam, yang mereka itu tidak menyalahi apa yang diperintahkan oleh Allooh kepada 

mereka, sedangkan mereka itu menjalankan apa saja yang diperintahkan oleh Allooh 

kepada mereka"
33

 

Keenam : 

Wanita muslimah adalah yang tidak berkholwat (berdua-duaan) dengan laki-laki yang 

bukan mahrom. Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم telah bersabda : 

 }ثالثهماما خلت امرأة برجل إال كان الشيطان {

Artinya : 

"Tidaklah seorang wanita itu berkholwat dengan seorang laki-laki, kecuali setan menjadi 

fihak yang ketiganya"
34

 

Dan dia dilarang bepergian jauh (safar) kecuali dengan mahrom-nya, sebagaimana pula 

dia tidak boleh menghadiri pasar-pasar dan tempat-tempat umum, kecuali karena 

darurat. Itupun harus mengenakan hijab yang tertutup rapih. 

Ketujuh: 

Wanita muslimah adalah yang tidak menyerupai laki-laki dalam hal-hal yang khusus 

bagi mereka (kaum laki-laki). Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم telah bersabda : 

 }لعن اهللا املتشبهني من الرجال بالنساء واملتشبهات من النساء بالرجال{

Artinya : 

"Allooh melaknat orang-orang yang menyerupai wanita dari kalangan laki-laki dan 

melaknat orang-orang yang menyerupai laki-laki dari kalangan wanita"
35

 

Juga tidak menyerupai wanita-wanita kafir dalam hal-hal yang menjadi ciri khusus 

bagi mereka baik berupa seragam maupun gerak-gerik dan tingkah laku, telah 

bersabda Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم:  

                                                 
33 Q.S. At-Tahrim: 6. 

 
34

 H.R. Ahmad, Timidzy dan Al-Hakim dan ia (Al-Hakim) menshohiihkannya 
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 Hadits shohiih 



  }من تشبه بقوم فهو منهم{
Artinya : 

"Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk mereka (kaum itu)"
36

 

Kedelapan : 

Wanita muslimah adalah yang menyeru ke jalan Allooh   سـبحانه وتعـاىل diantara kalangan 

wanita dengan kata-kata yang baik; antara lain dengan berkunjung kepada para 

tetangganya, hubungan telepon dengan saudara-saudaranya, dengan kitab-kitab kecil 

maupun dengan kaset-kaset (da’wah) dan dia mengamalkan apa yang dia katakannya 

dan berusaha untuk menyelamatkan dirinya dan saudara-saudaranya dari adzab Allooh 

 :صلى اهللا عليه وسلم Telah bersabda Rosuulullooh .سبحانه وتعاىل

 }ألن يهدي اهللا بك رجال وحدا خري لك من محر النعم{

Artinya : 

"Dan benar-benar apabila dengan melaluimu, Allooh menunjuki satu orang; itu adalah 

lebih baik bagi kamu dari dunia beserta isinya"
37

 

 

Kesembilan : 

Wanita muslimah adalah yang memelihara hatinya dari syubhat maupun syahwat dan 

matanya dari yang haroom dan telinganya dari nyanyian dan perbuatan dosa serta 

semua anggota tubuhnya dari penyelewengan. Dan ketahuilah, bahwa yang demikian 

itu adalah taqwa. Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم telah bersabda : 

استحيوا من اهللا حق احلياء ومن استحي من اهللا حق احلياء حفظ الرأس وما وعى والبطن وما {
 }حوى ومن تذكر املوت والبلي ترك زينة احلياة الدنبا

Artinya : 

"Malulah kalian kepada Allooh dengan sebenar-benarnya malu. Maka barang siapa 

yang malu kepada Allooh dengan sebenar-benarnya malu, berarti dia telah menjaga 

kepala dan apa yang ada disekitarnya, dan perut dan apa yang dimuatnya. Dan barang 

siapa yang mengingat kematian dan kebinasaan, dia akan meninggalkan perhiasan 

kehidupan dunia"
38

 

Kesepuluh : 
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 H.R. Ahmad, Abu Daud dll 
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 Muttafaqqun 'alaihi. 

 
38

 H.R. Ahmad, Tirmidzy dan Al-Hakim dan ia (Al-Hakim) menshohiihkannya 



Wanita muslimah adalah yang memelihara waktunya dari sia-sia pada siang hari serta 

malamnya dari terobek-robek. Maka dia menjauhkan diri dari ghibah (membicarakan 

orang) dan namimah (mangadu domba) atupun mencaci dan hal-hal yang tidak 

berguna lainnya. Allooh سبحانه وتعاىل telah berfirman : 

وذَرِ الَّذين اتخذُوا دينهم لَعبا ولَهوا وغَرتهم الْحياةُ الدنيا  } } 

Artinya : 

"Dan jauhilah orang-orang yang menjadikan dien mereka sebagai permainan dan senda 

gurau, dan (mereka yang) kehidupan dunia telah memperdayakan mereka"
39

 

  }نَقَالُوا ياحسرتنا علَى ما فَرطْنا فيها وهم يحملُونَ أَوزارهم علَى ظُهورِهم أَلَا ساَء ما يزِرو {

Artinya : 

"Mereka berkata: ‘Betapa ruginya kami, karena apa-apa yang telah kami lalaikan di 

dalamnya (dunia)’"
40

 

Ya Allooh, tunjukilah pemudi-pemudi Islam kepada apa-apa yang Engkau cintai dan 

Engkau ridhoi, dan bimbinglah hati-hati mereka dengan iman. 

  

                                                 
39

 QS. Al-An'am: 70 

 
40
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VII.Qo'idah: "Hukum-hukum Kewanitaan" 

 

 

1. Warisan, Allooh سبحانه وتعاىل berfirman : 

 

يوصيكُم اللَّه في أَولَادكُم للذَّكَرِ مثْلُ حظِّ الْأُنثَيينِ  } } 

Artinya : 

"Allooh berwasiat kepadamu dalam hal anak-anak kalian itu, bagian anak laki-laki 

itu dua (kali) bagian dari bagiannya anak perempuan …"
41

 

2. Diyat. Maka diyatnya wanita muslimah yang merdeka itu adalah setengah dari 

diyatnya seorang laki-laki yang merdeka. Berkata Ibnul Mundzir dan Ibnu 'abdil Bar:  

"Telah berijma' (sepakat) para ahli ilmu bahwa diyatnya wanita itu adalah setengah 

dari diyatnya laki-laki".
42

 

3. Aqiqah, yaitu sembelihan bagi si anak yang baru dilahirkan. Bagi anak laki-laki dua 

kambing dan bagi anak perempuan satu kambing. Dari 'Aisyah   رضـي اهللا عنـها, bahwa 

Nabi صلى اهللا عليه وسلم memerintahkan mereka : 

أيعق عن الغالم شتان مكافأتان وعن اجلارية شاةأمرهم   } } 

Artinya : 

"Nabi  صلى اهللا عليه وسـلم memerintahkan mereka untuk menyembelih dua kambing bagi 

anak laki-laki dan satu bagi anak perempuan” (Hadits Riwayat Imaam Tirmidzy dan 

ia  menshoohihkannya). 

Dan yang dimaksud ( التكـافو) adalah sesuai dengan umur yang disyari'atkan dalam 

kurban. 

4. Persaksian, Allooh سبحانه وتعاىل berfirman : 

}  ننَ موضرت نمم انأَتراملٌ وجنِ فَرلَيجا ركُوني فَإِنْ لَم كُمالرِج ننِ ميهِيدوا شهِدشتاسو
هى الشرا الْأُخماهدإِح ذَكِّرا فَتماهدلَّ إِحضا أَنْ تماهدلَّ إِحضاِء أَنْ تد{ 

Artinya : 

"Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang laki-laki diantara kamu dan 

jika tidak ada dua orang laki-laki, maka bisa dengan seorang laki-laki dan dua 
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orang perempuan dari saksi-saksi yang kalian ridhoi, (yang demikian itu) agar 

apabila yang satu lupa maka yang lainnya mengingatkannya …"
43

 

5. Al-Itqu, yaitu memerdekakan dan membebaskan hamba sahaya dari perbudakan. 

Dari Abi Hurairah  اهللا عنهرضي  berkata, “Telah bersabda Rosuulullooh صلى اهللا عليه وسلم: 

 }أيما امرئ مسلم أعتق امرءا مسلما استنقذ اهللا بكل عضو منه عضوا منه من النار{

Artinya : 

"Barang siapa yang memerdekakan seorang hamba yang muslim, maka Allooh 

selamatkan setiap anggota tubuhnya dari api neraka"
44

 

Dan dari Abi Umamah رضي اهللا عنه : 

 }وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتني مسلمتني كانتا فكّاكه من النار{

Artinya : 

"Barang siapa yang memerdekakan dua orang hamba muslimah, maka dua orang 

itu akan menjadi pembebas api neraka baginya"
45

 

Maka memerdekakan dua perempuan itu sama dengan memerdekakan seorang 

laki-laki dalam membebaskan diri dari api neraka, sebagaimana yang telah 

ditunjukkan oleh hadits ini. 

6. Pemberian terhadap anak ketika hidup itu yang masyru', adalah dengan cara warisan 

yaitu bagi anak laki-laki dua bagian dari bagiannya anak perempuan. 

7. Sholat, Maka sesungguhnya wanita itu jauh dari kewajiban sholat ketika haid. Dan 

masa haid itu paling banyak menurut sebagian ‘ulama adalah 15 hari, yaitu setengah 

bulan; dan pendapat yang benar adalah bahwa tidak ada batasan untuk batas paling 

sedikit atau paling banyak dari haid itu, sebagaimana ini dipilih oleh Syaikhul Islam 

Ibnu Taimiyah.
46
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 Muttafaqqun 'alaihi 
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 H.R. Tirmidzy dan ia menshohiihkannya. 
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 Lihat: Al-Qowaa'id tulisan Ibnu Rojab hal 322 kaidah ke 148 



VIII.Diantara penyimpangan-penyimpangan Wanita 

 

 

1. Memutuskan hubungan dari salah satu keluarga. 

2. Mengadakan safar (bepergian jauh) tanpa mahrom. 

3. Berjabat tangan dengan selain mahrom. 

4. Merasa berat melakukan ihram, apabila ada sesuatu yang berasal dari emas 

padanya.  

5. Menerlambatkan 'iddah dan hidad (menjauhkan diri dari mengenakan perhiasan 

setelah wafat suaminya -pent) tanpa adanya alasan. 

6. Anak perempuan kecil mengenakan pakaian yang mini. 

7. Merasa berat untuk mengenakan kaos tangan ketika melakukan sholat. 

8. Mengenakan pakaian yang sempit. 

9. Menyanggul rambut di atas kepala. 

10. Adanya keyakinan tidak bolehnya mengadakan aqad pernikahan disaat datang bulan 

(haid). 

11. Mengenakan pakaian hitam ketika haid. 

12. Melakukan hidad setahun penuh. 

13. Adanya keyakinan: tidak bolehnya bagi wanita untuk menyembelih qurban. 

14. Mendo'akan sakit atau mati terhadap anak. 

15. Adanya keyakinan: tidak bolehnya bagi wanita mengenakan pacar ketika datang 

bulan (haid). 

16. Melakukan shoum sunnah tanpa seizin suami. 

17. Menghukumi tidak bolehnya melakukan wudhu, apabila ternyata dalam kukunya ada 

kutek karena hal itu menghalangi sampainya air kedalam kulit.  

18. Mengakhirkan mandi besar setelah bersih dari haid. 

19. Mengakhirkan sholat fardhu kecuali setelah kaum laki-laki melakukannya. 

20. Menutupi rambut kepala ketika melakukan mandi besar. 

21. Meninggalkan sholat di awal suci dari haid, melalaikan sholat pada waktu datangnya 

haid setelah masuk waktunya. 

22. Mengakhirkan mandi sampai terbit matahari.  

23. Bermalas-malasan menjaharkan bacaan shalat ketika tidak ada kekhawatiran adanya 

laki-laki yang mendengarkan suaranya. 

24. Keluar untuk menunaikan sholat taroowih tanpa seizin suami. 

25. Melarang anak perempuan yang masih kecil untuk melakukan shoum. 

26. Merasa keberatan untuk mengenakan pacar ketika melakukan shoum. 

27. Merasa keberatan untuk mencicipi makanan ketika shoum. 

28. Tidak menyempurnakan sholat fardhu. 

29. Meninggalkan shoum dan sholat dari nifas yang sudah bersih, sebelum sempurna 

empat puluh hari. 

30. Barang siapa yang suci sebelum fajar dan belum mandi, apakah ada shoum baginya 

jawabnya adalah “ya”, dan dia harus mandi setelahnya. 

31. Shoum bagi yang berlangsung darah haid bersamanya setelah hari-hari haidnya. 

32. Berwangi-wangian untuk sholat taroowih. 



33. Adanya keyakinan adanya pakaian khusus ihrom. 

34. Tidak melakukan ihrom dari miqot apabila sedang haid. 

35. Berdesak-desakan di Hajar Aswad. 

36. Adanya keharusan bagi muhiddah atas suaminya dari hukum tinggal di rumah dan 

meninggalkan pakaian-pakaian yang bagus, minyak wangi dan celak. 

37. Menjauhkan pakaian yang terkena haid. 

38. Merasa keberatan untuk melakukan sholat jenazah. 

39. Ber-tabarruj dan sufur dan keluar dari rumah tanpa seizin suami. 

 

 



IX. Daftar rujukan 

 

 

  املغين والشرح الكبري البن قدامة - ١
  القواعد للشيخ عبد احلمن بن رجب - ٢
  حسن األسوة مبا ثبت عن اهللا ورسوله يف األسوة للشيخ صديق حني خان - ٣
  ثالثون درسا للصائمني للشيخ عائض القرين  - ٤
  نصائح دينية تأليف دخيل بن مفرج احلجيلي  - ٥
  األبيات اجلامعة للمسائل النافعة للمؤلف  - ٦
  من خمالفات النساء للشيخ عبد العزيز بن حممد السدحان  - ٧
 الزوجة الصاحلة يف الكتاب والسنة للشيخ عبد اهللا بن يوسف اجلديع - ٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 


