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PERANAN WANITA 

DI MASA NABI a 

 

 

Keberadaan seorang wanita muslimah 

memiliki andil besar dalam membantu 

kemajuan agama Islam. Sejarah telah 

mencatat beberapa peran penting para 

wanita di masa Nabi a dalam 

perkembangan Islam. 
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Peran wanita di masa Nabi a antara 

lain adalah : 

 

1. Sebagai Pendukung Dakwah Nabi a 

Di antara bentuk dukungan yang 

dilakukan oleh para Ummahatul Mukminin 

kepada Rasulullah a adalah : 

 

a. Menenangkan Rasulullah a, ketika 

beliau mendapatkan permasalahan 

Ketika Rasulullah a merasa 

ketakutan setelah betemu dengan Jibril j 

dan menerima wahyu yang pertama, maka 

Khadijah i segera menenangkan dan 

menghibur Rasulullah a, dengan 

mengatakan; 
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ََ�ً�א، ِ���َכ  ُ ِ َ�א ُ�ْ�ِ�ْ�َכ א�� ، َوא�� َכ��
�ُ� אْ�כَ ِ�ْ�ِ َ�، َوَ ، َوَ�ْכِ%ُ$ َ�َ#ِ"ُ� א�!� ��

 &'َ(َ )ُ*ْ+ُِ�ْ*َ,، َو אْ�َ�ْ+ُ�ْوَم َوُ�ْ/ِ!ي א�-�
 ِ2ّ� . 4َ�َא$ِ3ِ אْ�َ

 

“Sekali-kali tidak. Demi Allah, Allah q 

tidak akan menghinakanmu selamanya. 

Engkau adalah orang yang suka 

menyambung hubungan silaturrahim, 

meringankan beban orang lain, membantu 

orang yang lemah, menghormati tamu, dan 

suka menolong dalam kebenaran.”
1
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Ar-Rahiqul Makhtum. 
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b. Memberikan saran kepada Nabi a 

Ummu Salamah i pernah 

memberikan saran yang brilian kepada 

Rasulullah i, ketika para sahabat tidak 

mengindahkan perintah beliau agar mereka 

bertahallul setelah terjadi perjanjian 

Hudaibiyah (pada tahun 6 H). Rasulullah a 

bersabda kepada para sahabatnya; 

 

א �َ  א��ِ 4َ 7َ  אَل א 6َ 4ْ /ُ 'َ א ْ  �� א 8ُ وْ !ُ �َ א�ْ א 7َ 4ْ �ُ 4ْ 6ُ 
 َث َ� 8َ  َכ �ِ ذَ  אَل & 6َ #�  َ  ٌ� =ُ رَ  �ْ ;ُ :ْ �ِ  אمَ 6َ 
 َ� Dَ دَ  �ٌ  َ َ  �ْ ;ُ :ْ �ِ  �ْ /ُ �َ  �ْ א �َ �� 'َ 7َ  אٍت !� �َ 
 َ( َ' ُ�َ 'َ Eَ  مِّ &  َF  َ7 َG َא �َ א �َ ;َ �َ  !َ כ ِ/ Hَ  ِ� َ) 
ُ  Jْ א�َ /َ 7َ  אِس א�:�  Kم  Eَ َ' َ� َF  َ� َ� א ِL Hَ  ِא��  َ �ُ ِ� K$ 
�َ 'ِ כَ  �ْ ;ُ :ْ א �ِ �ً  َ َ  �َ '� כَ  �َ Nَ  جْ !ُ אDْ  َכ �ِ ذَ  ًF 
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 َ  �# َ� & ْ: َ� َכ /َ א�ِ  َ  4ْ )ُ �ْ �َ وَ  َכ �َ �ْ �ُ  !ُ 
 َ7 ُ* َ� �ْ ;ُ :ْ א �ِ �ً  َ َ  �ْ '� כَ �َ  �ْ 'َ 7َ  جَ !َ �َ 7َ  َכ /َ 'ِ 

�ْ �َ  َכ �ِ ذَ  َ� +َ & 7َ #�  َ  ُ!  ُ� ْ� ِ� ِO  َא�ِ א  َ )َ دَ و َ/ ُO 
 َ7 َ� َ' َ/ ُO  َ7 َ' ��א وْ !ُ �َ :َ א 7َ 4ْ א�ُ 6َ  َכ �ِ א ذَ وْ َ رَ א 
 אدَ & כَ #� א  َ ً- +ْ �َ  2ُ 'ِ �ْ �َ  �ْ ;ُ ُ- +ْ �َ  َ� +َ =َ وَ 
  אً- +ْ �َ  ُ� #ُ /ْ �َ  �ْ ;ُ ُ- +ْ �َ 

 

“Berdirilah kalian semua dan sembelihlah 

(dam) kalian, lalu bercukurlah.” Maka demi 

Allah, tidak ada seorang pun yang bangkit, 

meskipun perintah tersebut telah diulang 

sampai tiga kali. Ketika tidak ada 

seorangpun dari mereka yang mau berdiri, 

(maka) Rasulullah a menemui Ummu 

Salamah i dan menceritakan kejadian 

tersebut. Ummu Salamah i berkata, 

“Wahai Nabiyallah, jika engkau bersedia 
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keluarlah dan jangan berbicara dengan 

mereka sepatah kata pun, hingga engkau 

menyembelih unta(mu) dan memerintahkan 

orang untuk mencukur rambut(mu). Ketika 

para sahabat yang melihat hal itu, mereka 

langsung bangkit, mereka menyembelih 

(dam mereka), dan mereka saling 

menggundul kepala mereka hingga hampir-

hampir mereka saling membunuh yang 

lainnya.”
2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 HR. Bukhari Juz 2 : 2581. 
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c. Menyebarkan hadits Nabi a 

Para isteri-isteri Nabi a telah 

mendapatkan ilmu dan hadits secara 

langsung dari Nabi a. Sehingga melalui 

mereka pula banyak tersebar hadits-hadits 

Nabi a. Di antara isteri Nabi a yang ikut 

membantu penyampaian dan penyebaran 

hadits Nabi a adalah :  

� ‘Aisyah i telah meriwayatkan 

sebanyak 2.210 hadits. Bahkan ‘Aisyah 

i menempati peringkat keempat 

sahabat yang banyak meriwayatkan 

hadits Nabi a. 

� Ummu Habibah i telah meriwayatkan 

sebanyak 65 hadits. 

� Hafshah i telah meriwayatkan 

sebanyak 60 hadits. 

� Zainab binti Jahsy i telah 

meriwayatkan sebanyak 11 hadits. 

� Shofiyah i telah meriwayatkan 

sebanyak 10 hadits.
3
 

                                                 
3
 Ikhtar Isma Mauludika. 
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2. Sebagai Sarana Turunnya Ayat Al-

Qur’an 

Di antara ayat Al-Qur’an yang turun 

melalui kejadian yang berkaitan dengan 

para Ummahatul Mukminin adalah : 

 

a. Ayat tayammum 

Disyari’atkannya tayammum 

merupakan kemudahan dan keberkahan 

bagi umat Muhammad a. Turunnya ayat 

tayammum berkenaan dengan kisah 

hilangnya kalung Ummul Mu’minin 

‘Aisyah i. ‘Aisyah i berkata; 

 

 َ7 َP ْر Eَ �َ  َر ُE ْ4 ُא��ِ  ل  Qَ �' ُ  �َ '� Eَ وَ  Oِ *ْ 'َ )َ  & א��
 َ� Eًא �ِ א ْ)  َ Qْ َ� �ُ ;ُ #ْ כَ رَ دْ Pَ א O  ِ7 Hْ  َR َ' ِL َ; َ7ِ א�ِ 

�� 'َ 7َ  ءٍ Uُ ْ4 وُ  !ِ *ْ Tَ א �ِ K' ْ4 َ" 7َ  ةَ َ� א�"�  َא 4ْ �َ א 
ُ '� L �H  Qَِ א�:�   َכ �ِ א ذَ 4ْ כَ   Wَ�Eَ �' َ وَ  Oِ *ْ 'َ )َ  & א��
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 ِ� َ� ْ* ِO  َ7 َ: َ� َ� Jْ  َ�X ُF  �#א� َ* K�ُ  אَل /َ 7َ  �ِ  Eَ ْ* ُ�  ْ� ُ) 
ِ َ�א َ�َ�َل ِ�ِכ  !ٍ *ْ َ-  ُ  ُ Dَْ*ً!א 4َ7َא�� َ=َ�אِכ א��

ُ َ�ِכ ِ�ْ:Oُ َ�ْ�َ!ً=א  َْ�ٌ! �N�ِ Z[6َ َ=َ+َ� א��
 ِ7 )َ*ْ�ِ'ِ%ْ� ْ*Oِ َ�َ!َכFً َوَ=َ+َ� ِ�ْ'ُ

 

”Rasulullah a mengutus seseorang dari 

para sahabatnya untuk mencari (kalung 

yang hilang). Maka ketika tiba waktu 

shalat, mereka shalat dengan tanpa 

berwudhu. Ketika mereka datang kepada 

Nabi a, mereka mengabarkan kejadian 

tersebut kepada beliau, sehingga turunlah 

ayat tayammum.” Sehingga berkatalah 

Usaid bin Hudhair y kepada ‘Aisyah i, 

“Semoga Allah membalasmu dengan 

kebaikan. Sungguh demi Allah, tidaklah 

setiap kali engkau mendapat permasalahan, 

kecuali Allah selalu memberikan jalan 
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keluar bagimu dan sekaligus memberikan 

berkah kepada kaum muslimin.”
4
 

 

b. Ayat takhyir 

Ketika para isteri-isteri Rasulullah a 

meminta kenaikan nafaqah (uang belanja),
5
 

maka Rasulullah a meng-ila’ mereka 

selama satu bulan.
6
 Dan turunlah ayatut 

takhyir (Surat Al-Ahzab : 28 - 29). 

Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah i, 

ia berkata; 

 

 َ7 َP ْ� َ� َ� Jْ  َ�X ُF  َ#7َ  !ِ *ْ *ِ �ْ א� َL َ� َ  ِ� Hْ  َ ةٍ َ !َ א�ْ  لُ و� 
 Nَ  نْ َ  ِכ *ْ 'َ  )َ Nَ א وَ !ً �ْ َ  ِכ �َ  !َ אכَ ذَ  Hْ ّ�ِ �ِ  אَل /َ 7َ 
 َ� ْ+ َ] ِ' Hْ  َ  �# َ� & %ْ َ# ْP َ� َ! َ �ْ Jْ  َ6 א�َ 6َ  ِכ �ْ 4َ �َ ي 

                                                 
4
 HR. Bukhari Juz 1 : 329 dan Muslim Juz 1 : 367, 

lafazh ini miliknya. 
5
 HR. Ahmad. 

6
 Ila’ adalah sumpah seorang suami untuk tidak 

menjima’i isterinya dalam jangka waktu tertentu. 
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 َ ْ( َ' ُ�  َ َכ אHْ  ِ� َ̂ َ! َ6 א�ِ !َ �ُ Pْ א �َ �َ 4ْ כُ �َ  �ْ �َ  ي� 4َ �َ َ  ن� 
َ  `�َ { אَل 6َ  א��َ  ن� �ِ  אَل 6َ  �� 8ُ  K� َ; �:א א� ْL KH  ُ6 �ْ 

 َaِ َْכ א=ِ وَ ز{  ِ� َ� َ4ْ & 6 ِ� ِO } َ( ِd ْ* ً� Jُ 'ْ 6ُ } א
 َ ِ7 Hْ  َe َG َ א��َ  �ُ �ْ رِ ُ  f ِّ� Hِْ 7َ  ي� 4َ �َ َ  !َ �َ Eْ َ# ْP א 
 هُ אءَ َ% �ِ  !َ *� Dَ  �� 8ُ  ةَ !َ Dِ אgْ  אرَ א��� وَ  E ْ4 َ� ُOُ رَ وَ 
 َ7 ُ/ ْ' َ)  ِ� ْi �َ  َ� َ6 א�َ א Jْ  َ( ِ3א َj ُF 

 

“Maka turunlah ayatut takhyir (ayat 

pilihan). Dan aku merupakan wanita yang 

pertama kali (diberikan tawaran pilihan 

tersebut). Rasulullah a bersabda. 

“Sesungguhnya aku akan menyampaikan 

sesuatu kepadamu dan janganlah engkau 

terburu-buru (menjawabnya) hingga 

engkau bermusyawarah dengan kedua 

orang tuamu.” Aisyah i berkata, “Aku 

mengetahui bahwa kedua orang tuaku tidak 
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menginginkan aku bercerai denganmu.” 

Kemudian Rasulullah a bersabda, 

“Sesunguhnya Allah q berfirman, “Wahai 

Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu ... –

hingga ayat- … pahala yang besar.”
7
 

‘Aisyah i berkata, “Apakah untuk perkara 

yang seperti ini aku harus bermusyawarah 

dengan kedua orang tuaku? Sungguh aku 

lebih memilih Allah dan Rasul-Nya serta 

negeri akhirat.” Kemudian Rasulullah a 

menawarkan (pilihan tersebut) kepada 

isteri-isterinya (yang lain), dan mereka 

memberikan jawaban seperti jawaban 

‘Aisyah i.”
8
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7
 QS. Al-Ahzab : 28 - 29. 

8
 HR. Bukhari Juz 2 : 2336. 
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c. Ayat tahrim 

Surat At-Tahrim ayat pertama turun 

karena dua sebab, yang pertama karena 

Rasulullah a mengharamkan Mariyah (Al-

Qibtiyah) i baginya dan yang kedua 

karena Rasulullah a mengharamkan 

meminum madu di rumah Zainab binti 

Jahsy i.
9
 Allah q berfirman; 

 

ُ َ�َכ  `�َ  ُم َ�א ََ �� א�� ِ!ّ�َ�ُ �َ�ِ KHLِ�:א א�;َK�َ
4ٌْر  َ�Uَ!ْ�َ HْTِ#َLْאَت  ُ̂ kَ ُ َْزَوאِ=َכ َوא��

 .َرِ ْ*�ٌ 

“Wahai Nabi, mengapa engkau 

mengharamkan apa yang Allah halalkan 

bagimu, engkau mencari kesenangan hati 

isteri-isterimu? Dan Allah Maha 

Pengampun lagi Maha Penyayang.”
10

 

                                                 
9
 HR. Nasa’i Juz 6 : 3421. 

10
 QS. At-Tahrim : 1. 
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3. Sebagai Teladan Dalam Pelaksanaan 

Fiqih Islam 

Beberapa permasalahan fiqih di 

dalam Islam –khususnya yang berkaitan 

dengan wanita- dijelaskan oleh para 

shahabiyah, di antaranya adalah : 

 

a. Bolehnya wanita yang sedang haidh 

tidur bersama suaminya 
Diriwayatkan dari Ummu Salamah 

i; 

 

 �َ�'Eََو Oِ*ْ'َ(َ ُ َ�ْ*َ:א ََ�א lَ�َ א�:�Qَ ِHّLِ'�& א��
 Jُ-ْ ِ ِ�ْذ Fٍ"َ*ْ�ِDَ Hْ7ِ Fٌ+َ]ِmَ-ْ�ُ

َ%َ'ْ'GْDََP7َ Jُُت 8َِ*אَب َ ْ*َ-ِ#Hْ 6َאَل 7َא�ْ 
 Jُ+ْ]َmَUْ7َא Hْ�َِ)א�7ََ �ْ+َ�َ Jُ'ْ6ُ Jِ%ْ ِ̂ �َُ

 ِF'َ*ْ� .َ�َ+H7ِ Oُ אْ�َ�ِ
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“Ketika aku bersama Nabi a tidur di dalam 

sebuah selimut tebal tiba-tiba aku haidh, 

lalu aku keluar dengan perlahan, kemudian 

aku mengambil pakaian (yang biasa aku 

pakai ketika) haidh. Beliau bersabda, 

“Apakah engkau sedang haidh?” Aku 

menjawab, “Ya.” Kemudian beliau 

memanggilku dan aku pun tidur bersama 

beliau di dalam selimut yang tebal.”
11

 

 

 

b. Perintah untuk menghadiri Shalat 

‘Ied bagi wanita yang sedang haidh 

Diriwayatkan dari Ummu Athiyyah 

i, ia berkata; 

 

 

 

 

                                                 
11

 HR. Bukhari Juz 1 : 294, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 296. 
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 �َ�'Eََو Oِ*ْ'َ(َ ُ ِ Qَ'�& א�� ُِ�ْ!َ�א َر4ْEُُل א��
 &�َUَْaَْوא !ِmْ ِ̂ َْن ُ�ْ�ِ!َ=ُ;(� H7ِ אْ�

 oَ�*�א  אْ�َ+4َאِ�2َ َوאْ�ُ ��َP7َ ْوِر�َوَذَوאُت אْ�ُ�ُ
َ�َة َوjْ�ََ;ْ�َن אْ�َ�ْ*َ!  אْ�ُ�*�oُ 7ََ*ْ+َ#ِ�ْ�َ( א�"�

 َ)*ْ�ِ'ِ%ْ� َوَدْ)4ََة אْ�ُ

 

“Kami diperintahkan oleh Rasulullah a 

ketika (‘Idul) Fitri dan (‘Idul) Adh-ha agar 

mengajak keluar para gadis, para wanita 

yang sedang haidh, dan para wanita yang 

berhalangan hadir. Adapun para wanita 

yang sedang haidh mereka menjauh (dari 

tempat) shalat, namun mereka (tetap) 

menyaksikan kebaikan dan doa kaum 

muslimin.”
12

 

                                                 
12

 Muttafaq ‘alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 318 dan 

Muslim Juz 2 : 890, lafazh ini miliknya. 
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c. ‘Iddah
13

 dengan satu kali haidh bagi 

wanita yang mengajukan khulu’
14

 

Diriwayatkan dari Rabi’ binti 

Muawwidz i, ia berkata; 

 

�אَن َiْ)ُ Jُpْ=ِ ��ُ8 Hْ=ِ( َزْوْ�ِ Jُ+ْ'َ#َDِْא
ُة  ��(ِ Nَ ِة 7ََ/אَل Oُ#ُ�َْP%َ7َ َ�אَذא َ)َ'�H ِ�َ( אْ�ِ+��

 َFiَ�ْ�ِ َ Hْ�ِ4ُْכ�َْن َ �N�ِ ِכ*ْ'َ(َ  Oِ�ِ �ٍ;ْ(َ
�ْ*ِ-Fً-َ*ْ َ Hْ 6َאَل َوََ�א ِ�َ &�# َ Hْiُِכ�ْ#َ7َ

 ُEَذِ�َכ 6ََ-אَء َر Hْ7ِ lٌLِ�#�ُ ُ ِ Qَ'�& א�� 4ِْل א��
 Jْ�ََכא Fِ�*�ِאTَ�َ)َ'ْ*Oِ َوَ�'Eَ� Hْ7ِ َ�ْ!َ�َ� אْ�َ

                                                 
13

 ’Iddah adalah masa wanita menunggu dan 

menahan diri dari menikah setelah wafatnya suami 

atau perpisahan dengannya. 
14

 Khulu’ adalah perceraian antara suami dan isteri 

dengan tebusan yang diberikan oleh isteri kepada 

suaminya. 
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אٍس  ��Wَ )ِ�ْ qِ*ْ6َ )ِ�ْ Jِ�ِ8َא Jَ�ْ�َ
 ُO:ْ�ِ Jْ+َ'َ#َDْ7َא.  

 

“Aku mengajukan khulu’ kepada suamiku. 

Kemudiaan aku mendatangi ‘Utsman y, 

lalu aku bertanya kepadanya, “Apakah ada 

kewajiban ‘iddah padaku?” Ia menjawab, 

“Tidak ada kewajiban ‘iddah padamu, 

kecuali engkau telah jima’ dengan 

(suamimu), (maka ‘iddahnya adalah) 

hingga satu kali haidh. Dan (putusan)ku 

(ini) mengikuti apa yang telah diputuskan 

oleh Rasulullah a kepada Maryam Al-

Mughaliyyah. Ia adalah isteri Tsabit bin 

Qais bin Syammas yang mengajukan khulu’ 

dari (suami)nya.”
15

 

 

 

                                                 
15

 HR. Nasa’i Juz 6 : 3498, lafazh ini miliknya dan 

Ibnu Majah : 2058, dengan sanad yang shahih. 
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4. Sebagai Pencetak Regenerasi Umat 

Wanita di masa Nabi a berperan 

dalam mencetak dan mendidik keturunan 

yang unggul untuk regenerasi umat Islam di 

masa mendatang. Di antara mereka adalah : 

 

a. Khadijah binti Khuwailid i 

Khadijah i telah melahirkan putra-

putri Rasulullah a, antara lain lain; Zainab, 

Ruqayyah, Ummu Kutsum, dan Fathimah 

i. Rasulullah a pernah bersabda tentang 

Khadijah i; 

 

 َ�X َ: ،א�:�אُس Hَ�ِ !َ َ̂ Hْ�ِ Jْ ِ ْ*َ( َכ
َ�ِ:Hَ א�:�אُس،  �Gَכ )َ*ْ ِ Hْ:ِ#ْ6َ�َQََو

 Hَ :ِ �َ !�  َ  (َ *ْ  ِ َوWََْ!َכْ#ِ:Hْ7ِ Hْ َ�אِ�َ;א 
َم َوَ�َ� אُس א�:�  ُ َوَ�َ�eَא، َوَ !� ، َوَرَزHَ:ِ6َ א��

 .eَ!ِ*ْkَא
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“Ia beriman kepadaku ketika orang-orang 

kufur kepadaku, ia membenarkanku ketika 

orang-orang mendustakanku, ia 

memberikan hartanya untukku ketika 

orang-orang menahan hartanya untukku, 

dan Allah q memberikan keturunan 

melaluinya sedangkan aku tidak 

mendapatkan keturunan dari (isteri-isteriku) 

yang lainnya.”
16

 

 

 

b. Isteri ’Umar bin Khaththab i 

Isteri ’Umar bin Khaththab i telah 

melahirkan anak-anak yang hebat, seperti; 

Hafshah, Ibnu ’Umar, Ashim o, dan yang 

lainnya. ’Umar y pernah menyebutkan 

tentang isterinya; 

 

 

 

                                                 
16

 Ar-Rahiqul Makhtum. 
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 ِ� �� َ; َR א �L َDא ٌF  ِ� َm َ+ ِא� Hْ ، ُD َL َةٌ אز  ِ� ُ� ْL ِ� ْي ،
 َk %َ َא� ٌF  ِ� ِi َ* ِ�א Hْ ، ُ� ْ! Uِ َ+ ٌF  ِ� َ4 َ� ِ� وَ ، ْي َ� ْ* qَ 
 L Hِْ 'ْ 6َ  (ُ כُ ْ% �َ وَ ، א;َ *ْ 'َ )َ  ٍ$ א=ِ K' ُO  ِ� َ4 כُ  َכ �ِ ذَ 
  אمِ !َ �َ א�ْ  (ِ א )َ ;َ �ِ 

 

“Isteriku adalah juru masak (yang telah 

menyiapkan) makanan (untuk)ku, ia telah 

membuatkan roti untukku, ia yang 

mencucikan bajuku, ia adalah wanita yang 

telah menyusui anak-anakku. Padahal itu 

semua tidak wajib baginya. Dan dialah 

yang menenangkan hatiku dari perbuatan 

haram.”
17

 

 

 

 

 

                                                 
17

 Al-Kaba’ir. 
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5. Sebagai “Penjaga di Lini Belakang” 

Dalam sejarah perjuangan Islam, para 

wanita di masa Nabi a turut berperan 

dalam menjaga lini belakang ketika 

Rasulullah a dan para sahabatnya sedang 

berkonsentrasi di medan peperangan. Di 

antaranya adalah : 

 

a. Ketika perang Khandaq, Shafiyah binti 

Abdul Muththalib i melihat seorang 

yahudi yang masuk ke tempat 

perlindungan kaum wanita. Shafiyyah 

i meminta kepada Hassan bin Tsabit 

y agar membunuhnya. Namun Hassan 

y masih ragu-ragu. Shafiyyah pun i 

segera mengambil tiang dan turun, lalu 

membuka pintu dengan tenang, 

kemudian menyerang mata-mata 

tersebut dan membunuhnya.
18

 

Tindakan tersebut memberikan dampak 

yang besar dalam melindungi wanita 

                                                 
18

 Ikhtar Isma Mauludika. 
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muslimah. Karena orang-orang Bani 

Quraizhah mengira bahwa kaum wanita 

muslimah dijaga oleh pasukan yang 

kuat (padahal saat itu tidak ada pasukan 

yang menjaganya).
19

 

 

b. Ketika perang Uhud, Ummu Sulaim i 

memberi minum kepada tentara kaum 

muslimin yang kehausan dan 

mengobati orang yang terluka. 

 

c. Ketika perang Hunain, Ummu Sulaim 

dan ‘Aisyah p selalu bersiap siaga 

membawa kendi-kendi dan 

memberikannya kepada kaum 

muslimin.
20
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 Ar-Rahiqul Makhtum. 
20

 Ikhtar Isma Mauludika. 
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Demikianlah gambaran beberapa peran 

penting para wanita di masa Nabi a, 

semoga kita dapat mengambil hikmah dan 

pelajaran darinya. Akhirnya shalawat dan 

salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita 

Muhammad, kepada keluarganya, dan para 

sahabatnya. Dan penutup doa kami, segala 

puji bagi Allah Rabb semesta alam. 

 

***** 
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MARAJI’ 
 

 

1. Al-Qur’anul Karim 
2. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah 

Al-Bukhari. 

3. Al-Kabair, Syamsyuddin Muhammad 

bin ‘Utsman bin Qaimaz Ad-Dimasyqi 

4. Ar-Rahiqul Makhtum, 

Shafiyurrahman Al-Mubarakfuri. 

5. Asy-Syafi’i Adz-Dzahabi. 

6. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish 
Shahabatil Kiram, Muhammad 

‘Abdurrahim. 

7. Musnad Ahmad, Ahmad bin 

Muhammad bin Hambal Asy-Syaibani. 

8. Sunan An-Nasa’i, Ahmad bin Syu’aib 

An-Nasa’i.  

9. Sunan Ibni Majah, Muhammad bin 

‘Abdillah Ibnu Majah Al-Qazwini. 

10. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj 

An-Naisaburi. 


