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KEUTAMAAN 

UMMAHATUL MUKMININ 
  

 

Isteri-istri Nabi a adalah wanita yang 

mulia, yang berbeda dengan wanita-wanita 

yang lainnya. Allah q berfirman; 

 


ِّ �ِ�َ�  َ�א �ٍَ�  �َ َء א���ِ�ّ�ِ َ�ْ�ُ��� َכ�ََ ِء ِ�ِن �א�ّ�ِ
 ُ��ْ�  �� א��َ

“Wahai isteri-isteri Nabi, kalian tidaklah 

seperti wanita-wanita yang lainnya, jika 

kalian bertaqwa.”
1
 

 

Isteri-isteri Nabi a mendapatkan 

pahala dua kali lipat dibandingkan dengan 

wanita-wanita lain selain mereka. Allah q 

berfirman; 

                                                 
1
 QS. Al-Ahzab : 32. 
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 ِ
  ْ�ُ�ْ�َ �ْ
ِ َوَرُ#"ْ َوَ ِ�ِ* َوَ�ْ(َ)ْ' ْ�ُכ�� ِ%�
�ِ� َو-َْ,َ�ْ�َ�א َ�َ+א ْ�َ �.
4َא3ً�ِא 1ْ�ُِ�َ+א -0ََْ.َ/א َ

 .ً)אِرْز5ًא َכِ.�ْ 

 

“Dan barang siapa di antara kalian (wahai 

isteri-isteri Nabi a) tetap taat kepada 

Allah q dan Rasul-Nya dan mengerjakan 

amalan shalih, niscata Kami akan 

memberikan kepadanya pahala dua kali 

lipat dan Kami menyediakan baginya rezki 

yang mulia.”
2
 

 

Isteri-isteri Nabi a merupakan 

Ummahatul Mukminin (Ibunda orang-orang 

yang beriman), yang harus dihormati dan 

dimuliakan. Allah q berfirman; 

 

                                                 
2
 QS. Al-Ahzab : 31. 
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ِ��ْ א�

ْ� -َْ�ُ>ِ�ِ+ْ; ��ِ��: -َْو9�َ 8ِאْ�ُ)1ِِْ �َ
َ+אُ�ُ+;ْ  �
 َو-َْزَوא0ُُ* -ُ

 

“Nabi a lebih utama bagi orang-orang 

yang beriman daripada diri mereka sendiri 

dan isteri-isterinya adalah ibu-ibu 

mereka.”
3
 

 

Sehingga orang yang beriman tidak 

diperbolehkan untuk menikahi isteri-isteri 

Nabi a selama-lamanya. Allah q 

berfirman; 

ِ َوَ< َوَ
א َכאَن َ�ُכْ; -َْن ُ�1ُْذوא َرُ#"ْ  َل א%�
א -َْزَوא0َُ* ِ
ْ� 8َْ(ِ�ِه -8ًََ�א ِ�ن� -َْن َ�ْ�ِכ3ُ"ْ 

 ْ�Aِ,َ ِ  .ً)אَذِ�ُכْ; َכאَن ِ,ْ�َ� א%�

                                                 
3
 QS. Al-Ahzab : 6. 
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“Dan tidak boleh kalian menyakiti (hati) 

Rasulullah a dan tidak boleh (pula) 

menikahi isteri-isterinya selama-lamanya 

sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan 

tersebut sangat besar (dosanya) di sisi 

Allah q.”
4
 

 

Berkata Imam Al-Qurthubi 5; 

 

 Bَ َ. َف  ُ �ِّ �ِ ��  אجَ وَ زْ 9 -َ א�َ (َ �َ  א%� ِ*  4َ �E ُ  9 א%�
 َ, َE ْ� אُت +َ 
� -ُ  �� +ُ Eَ (َ 0َ  ن� �َ �E َ;  ِ8 َ# وَ  *ِ 

ِ 1ْ )ُ א�ْ  ِ� ْ��ْ Aِ (ْ א���  ِب "ْ 0ُ وُ  ْ� Iِ  ْي -َ  ،�َ  ِ; 
ُ وَ  لِ Mَ 0ْ אLِْ وَ  ةِ .� �َ )ُ א�ْ وَ  ْ. َ
 ِN  ِّאحِ כَ א��  َ, َE 9

 אلِ 0َ א�.ِّ 

 

                                                 
4
 QS. Al-Ahzab : 33. 
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“Allah q memuliakan isteri-isteri Nabi a 

dengan menjadikan mereka sebagai 

Ummahatul Mukminin (Ibunda orang-orang 

yang beriman), yaitu atas wajibnya 

memuliakan, berbuat baik, dan 

mengangungkan (mereka), serta kaum laki-

laki diharamkan untuk menikahi 

(mereka).”
5
 

 

Berikut ini adalah isteri-isteri Nabi a 

dan biografi singkat mereka : 

 

1. Khadijah binti Khuwailid i 

Khadijah i merupakan ibu bagi 

anak-anak Nabi a, selain Ibrahim. 

Rasulullah a menikahinya setelah ia 

dinikahi dengan dua orang, yaitu; ‘Atiq bin 

‘Abid dan Abu Halah At-Tamimi. 

Rasulullah a tidak menikah dengan wanita 

lain sampai ia meninggal dunia. Khadijah 

i meningal dunia di kota Makkah pada 

                                                 
5
 Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, 14/54. 
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tahun 10 kenabian sebelum Isra’ mi’raj, 

pada usia 65 tahun. 

 

Di antara keutamaan Khadijah i, 

adalah bahwa Allah q dan Malaikat Jibril 

j mengirimkan salam kepadanya, dan ia 

dijanjikan akan Surga yang tidak ada suara 

teriakan di dalamnya. Sebagaimana 

diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

berkata; 

 

ُ �E 4َ  �� �ِ א���  ُ' �ْ .ِ �ْ 9 0ِ �َ -َ   ;َ �E َ# وَ  *ِ �ْ Eَ ,َ  9 א%�
 َI َ� ْ  �َ -َ  �ْ Q ِ� ْ� َR ُN  َ5َ  هِ Pِ /َ  א%�ِ  َل "ْ #ُ א رَ �َ  אَل 
 َ
 َ) َ+ ِ��ْ Iِ  אءٌ �َ א  ِ*  ِ� אٌب .َ Bَ  وْ -َ  אمٌ (َ Vَ  وْ -َ  אمٌ دَ 
 َI ِW ََ -َ  َ� א /ِ ذ�َכ �ْ   َI ْ5א َ. ْ-  َ, َE ْ�
ِ  مَ Mَ א א��� +َ  ْ� 



- 7 - 

�ْ �َ א Yّ ْ. َ/ ِ8ِ 8َ وَ  ْ� �ِّ 
ِ א وَ +َ 8ِّ رَ   ٍ  ِI ْא� � َR �� ِN  ِ
 ْ� 
 َ5 Zَ [ٍ  >َ 4َ  ْ\ [َ  ِI ْ�  .َ] Zَ  �َ َ< وَ  *ِ 

 

“(Pada suatu hari) Jibril j datang 

menemui Nabi a dan berkata, “Wahai 

Rasulullah, inilah Khadijah i yang 

datang membawa wadah berisi lauk, 

makanan, atau minuman, apabila ia datang 

kepadamu, maka sampaikanlah salam dari 

Rabb-nya dan salam salam dariku. 

Berikanlah kabar gembira kepadanya 

dengan sebuah rumah di Surga dari bambu 

yang indah, yang tidak ada suara teriakan 

dan tidak ada keletihan di dalamnya.”
6
 

 

 

 

 

                                                 
6
 HR. Bukhari Juz 3 : 3609, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 4 : 2432. 



- 8 - 

2. Saudah binti Zam’ah i 

Selang beberapa hari setelah wafatnya 

Khadijah i, Rasulullah a menikah 

dengan Saudah binti Zam’ah i. Rasulullah 

a menikahinya setelah ia dinikahi oleh 

seorang laki-laki muslim yang bernama As-

Sukran bin ‘Amr, saudara laki-laki Suhail 

bin ‘Amr. Saudah i meninggal dunia di 

Madinah pada masa pemerintahan ‘Umar 

y, yaitu pada tahun 54 H. 

 

Di antara keutamaannya Saudah i 

adalah ia memberikan jatah giliran 

bermalamnya kepada ‘Aisyah i, sebagai 

bentuk rasa cintanya kepada Rasulullah a. 

Sebagaimana diriwayatkan dari ‘Aisyah i; 


ْ زَ  َ  �ْ 8ِ  ةَ دَ "ْ َ#  ن� -َ  َ) َN  َو َ/ َ�  ْ  َ� ْ" َ
א +َ 
ُ �E 4َ  �: �ِ א���  אنَ כَ وَ  Y َNَ א[ِ (َ �ِ   ;َ �E َ# وَ  *ِ �ْ Eَ ,َ  9 א%�
 َ� ْ��َ Y َN  ِ8َ א[ِ (َ �ِ  ;ُ ِ�  ْ" ِ
 ةَ دَ "ْ َ#  مِ "ْ �َ א وَ +َ 
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“Bahwa Saudah binti Zam’ah i 

memberikan hak gilirnya kepada ‘Aisyah 

i. (Sehingga) Nabi a bergilir pada 

‘Aisyah i (dua kali, yaitu); hari ‘Aisyah 

i dan hari Saudah i.”
7
 

 

3. ‘Aisyah binti Abu Bakar i 

Rasulullah a bermimpi melihat 

‘Aisyah i dua atau tiga kali, dikatakan 

kepada beliau dalam mimpi tersebut, “Ini 

adalah isterimu.” Lalu Rasulullah a 

menikahi ‘Aisyah i pada bulan Syawwal 

di kota Makkah, sekitar dua atau tiga tahun 

sebelum hijrahnya Nabi a ke Madinah, 

ketika ‘Aisyah i usia enam tahun. 

Rasulullah a tinggal serumah dengannya 

ketika ‘Aisyah i berusia sembilan tahun. 

‘Aisyah i telah meriwayatkan sebanyak 

2.210 hadits. Dan ‘Aisyah i menempati 

peringkat keempat sahabat yang banyak 

                                                 
7
 HR. Bukhari Juz 5 : 4914, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1463. 
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meriwayatkan hadits Nabi a. ‘Aisyah i 

meninggal dunia di Madinah pada tahun 58 

H, pada usia 66 tahun. 

 

Di antara keutamaan ‘Aisyah i 

adalah bahwa pernah turun wahyu kepada 

Rasulullah a ketika beliau sedang bersama 

‘Aisyah i dalam satu selimut. 

Diriwayatkan dari ‘Aisyah i ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 *ُ �� Y َN  َI ِWَ א[ِ ,َ  ْ� Iِ  ْ� �ِ �ْ ذِ ُ  ْ1� E َ( َN  >ََ َ#  م� א -ُ �َ 
 אِف 3َ �ِ  ْ� א Iِ �َ -َ وَ  ُ� ْ "َ א�ْ  �� Eَ ,َ  َل َ̂ א �َ 
َ  א%�ِ وَ 
 ْ
 .א/َ .ُ �ْ _َ  �� כُ �ْ 
ِ  ةٍ -َ .َ א
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“Wahai Ummu Salamah, janganlah engkau 

menyakitiku dengan keberadaaan ‘Aisyah 

i. Demi Allah, wahyu wahyu tidak pernah 

turun kepadaku ketika aku sedang berada 

dalam satu selimut dengan salah seorag 

dari isteri-isteriku, kecuali ketika aku 

sedang bersama ‘Aisyah i (dalam satu 

selimut).”
8
 

 

Isteri Rasulullah a yang paling mulia 

adalah Khadijah dan ‘Aisyah i. Kedua 

memiliki keutamaan yang tidak dimiliki 

oleh yang lainnya. Khadijah i memiliki 

keutaaman menjadi orang yang pertama 

masuk Islam dan membantu perjuangan 

pada awal-awal Islam. Sedangkan ‘Aisyah 

i memiliki keutamaan bahwa ia 

membantu penyebaran ilmu pada masa 

penyebaran Islam. 

 

 

                                                 
8
 HR. Bukhari Juz 3 : 3564. 
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4. Hafshah binti ‘Umar i 

Rasulullah a menikahi Hafshah i 

pada tahun 3 Hijriyah. Rasulullah a 

menikahinya setelah ia dinikahi oleh 

seorang laki-laki muslim yang bernama 

Khunais bin Khudzafah yang meninggal 

pada perang Uhud. Hafshah i telah 

meriwayatkan sebanyak 60 hadits. Hafshah 

i meninggal dunia di Madinah pada tahun 

41 H. 

 

5. Zainab binti Khuzaimah i 

Rasulullah a menikahi Zainab binti 

Khuzaimah i setelah suaminya ‘Abdullah 

bin Jahsy y mati syahid pada perang Uhud. 

Zainab binti Khuzaimah i digelari Ummul 

Masakin (Ibunya orang-orang miskin), 

karena banyak memberi makan kepada 

orang-orang miskin. Zainab binti 

Khuzaimah i meninggal dunia di 

Madinah pada tahun 4 H, selang dua bulan 

dari pernikahannya bersama Rasulullah a. 
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6. Ummu Salamah Hindun binti Abu 

Umayyah Al-Makhzumiyyah i 

Rasulullah a menikahi Ummu 

Salamah i pada tahun 4 hijriyah. 

Rasulullah a menikahinya setelah 

suaminya Abu Salamah ‘Abdullah bin 

‘Abdul Asad meninggal dunia karena luka 

yang didapatinya ketika perang Uhud. 

Ummu Salamah i meninggal dunia di 

Madinah pada tahun 61 H. 

 

7. Zainah binti Jahsy Al-Asadiyyah i 

Zainab binti Jahsy i adalah putri 

bibi Rasulullah a. Ia dinikahi oleh 

Rasulullah a setelah diceraikan oleh anak 

angkat Rasulullah a, yaitu Zaid bin 

Haritsah y pada tahun 5 H. Zainab binti 

Jahsy i telah meriwayatkan sebanyak 11 

hadits. Zainab binti Jahsy i meninggal 

dunia pada tahun 20 H. 
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Di antara keutamaan Zainab binti 

Jahsy i, adalah bahwa ia dinikahkan 

langsung oleh Allah q dari atas tujuh lapis 

langit, sehingga dengan ini Zainab binti 

Jahsy i berbangga di hadapan isteri-isteri 

Nabi a yang lainnya. Sebagaimana firman 

Allah q; 

 

0َْ�אَכَ+א 9 َزْ�ٌ� ِ
ْ�َ+א َوVًَ.א َزو� َ̀ א 5َ �(EَIَ 

 

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri 

keperluan terhadap istrinya 

(menceraikannya), Kami nikahkan engkau 

(Wahai Rasulullah a) dengannya.”
9
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9
 QS. Al-Ahzab : 37. 
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Diriwayatkan dari Anas y, ia berkata; 

 

 َI َزَ  ْ  א�َ כ ْ� َ� [ُ  َ� ْ< َ\ ُ.  َ, َE َ- 9 ْא���  אجِ وَ ز ِ� ِ�ّ 
 4َ �E ُ  �� כُ 0َ و� زَ  لُ "ْ �ُ �َ  ;َ �E َ# وَ  *ِ �ْ Eَ ,َ  9 א%�

ُ  َ� �ِ 0َ و� زَ وَ  �� כُ �ْ א�ِ /َ -َ  
ِ א�َ (َ �َ  א%� 9 ْ�  َI ْ" َق 
 #َ ْ� ِb  #َ َ( َאِت אو  

“Zainab i berbangga di hadapan isteri-

isteri Nabi a dengan mengatakan, “Kalian 

telah dinikahkan oleh keluarga-keluarga 

kalian, sedangkan aku dinikahkan oleh 

Allah q dari atas tujuh lapis langit.”
10

 

 

Zainab binti Jahsy i juga merupakan 

wanita yang suka bersedekah. Diriwayatkan 

dari ‘Aisyah i ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

                                                 
10

 HR. Bukhari Juz 6 : 6984. 
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 ْ  א�َ א 5َ �ً �َ  �� כُ ُ� "َ Vْ אَ  ْ� א 8ِ א5ً 3َ �ِ  �� כُ ,ُ .َ ْ# אَ 
 َI ُכ ��  َ� َ� َc َאو �ُ ��  َ- �� ُ� ُ+ ��  َ- ْV َ" ُא�َ א 5َ �ً �َ  ل  ْ 
 َI َאَ  ْ  א�َ כ ْV َ" �ُ َ� َ� א زَ �ً א ْ� َ� [َ  َdِ �� َ+ َאא כ َ�  ْ 
 َ� ْ) َ( 'ُ  ِ8 َ� ُق �� Zَ �َ א وَ /َ �ِ 

“Di antara kalian yang paling dahulu 

menyusulku (setelah aku wafat adalah) 

yang paling panjang tangannya di antara 

kalian.” Maka para isteri-isteri Nabi a 

saling (mengukur) panjang tangan mereka, 

(untuk mengetahui) siapakah yang paling 

panjang tangan(nya di antara mereka). 

‘Aisyah i berkata, “Yang paling panjang 

tangnnya di antara kami adalah Zainab binti 

Jahsy i, karena ia suka bekerja dan 

bersedekah.”
11

 

                                                 
11

 HR. Muslim Juz 4 : 2452. 
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8. Juwairiyyah binti Al-Harits Al-

Khuzaiyyah i 

Juwairiyyah binti Al-Harits Al-

Khuzaiyyah i adalah wanita tawanan 

perang pada perang Bani Musthaliq. Ia 

adalah bagian dari harta ghanimah untuk 

Tsabit bin Qais y, lalu Tsabit y 

menjualnya. Rasulullah a 

membebaskannya dan menikahinya pada 

tahun 6 Hijriyah. Nama aslinya adalah 

Barrah. Lalu Rasulullah a menggantinya 

dengan Juwairiyyah. Karena pernikahannya 

dengan Rasulullah a, maka kaum 

muslimin membebaskan seratus budak 

tawanan perang, karena mereka telah 

menjadi kerabat Nabi a. Ini adalah salah 

satu keberkahan Juwairiyah i bagi 

kaumnya. Juwairiyyah binti Al-Harits i 

meninggal dunia di Madinah pada tahun 56 

H. 
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9. Ummu Habibah Ramlah binti Abu 

Sufyan i  

Ummu Habibah i dinikahi oleh 

Rasulullah a ketika Ummu Habibah i 

berada di Habasyah, karena ia berhijrah ke 

kota tersebut. Ketika pernikahannya Raja 

Najasyi memberikan mahar kepada 

Rasulullah a untuk diserahkan kepada 

Ummu Habibah i sebesar empat ratus 

dinar. Ia dinikahi oleh Rasulullah a setelah 

suaminya yang awalnya masuk Islam 

kembali menjadi orang nashrani, yaitu 

‘Ubaidullah bin  Jahsy. Ummu Habibah i 

telah meriwayatkan sebanyak 65 hadits. 

Ummu Habibah i meninggal dunia di 

Madinah pada masa pemerintahan saudara 

laki-lakinya, yaitu Muawiyah bin Abi 

Sufyan p pada tahun 44 H. 
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10. Shafiyyah binti Huyay bin Akhthab 
i 

Shafiyyah binti Huyay i berasal dari 

Bani Nadhir dan ia adalah keturunan Nabi 

Harun bin Imran j. Rasulullah a 

membebaskannya dari status hamba sahaya, 

dan pembebasan ini dijadikan sebagai 

maharnya. Ia dinikahi oleh Rasulullah a 

setelah ia menikah dengan dua orang, yaitu 

Salam bin Misykam, lalu ia dicerai dan 

Kinanah bin Abil Haqiq yang terbunuh 

dalam perang Khaibar. Ia dinikahi oleh 

Rasulullah a setelah penaklukan Khaibar 

pada tahun 6 H. Shofiyah i telah 

meriwayatkan sebanyak 10 hadits. 

Shafiyyah binti Huyay i meninggal dunia 

di Madinah pada tahun 50 H. 
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11. Maimunah binti Al-Harits Al-

Hilaliyyah i 

Maimunah binti Al-Harits i adalah 

wanita terakhir yang dinikahi oleh 

Rasulullah a. Dahulu namanya adalah 

Barrah, lalu Rasulullah a menamakannya 

dengan Maimunah. Ia dinikahi oleh 

Rasulullah a di Sarif pada tahun 7 H, 

waktu umrah qadha’, setelah ia dinikahi 

oleh Ibnu ‘Abd Yalail dan Abu Rahm bin 

‘Abdul Uzza. Maimunah binti Al-Harits i 

meninggal dunia di Sarif pada tahun 51 H. 

 

Dari sebelas isteri-isteri Rasulullah a 

di atas, dua orang meninggal dunia sebelum 

meninggalnya Rasululah a, yaitu Khadijah 

binti Khuwailid dan Zainab binti 

Khuzaimah p. Sedangkan sembilan yang 

lainnya meninggal dunia setelah 

meninggalnya Rasulullah a. Masih ada dua 

orang wanita lagi yang pernah menikah 

dengan Rasulullah a, namun beliau belum 
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pernah berhubungan dengan keduanya dan 

keduanya tidak mendapatkan keutamaan 

sebagai isteri Rasulullah a. Berkata Ibnul 

Qayyim 5; 

“Siapa saja yang diceraikan oleh Nabi a 

ketika beliau masih hidup dan beliau belum 

menggaulinya, maka tidak dikatakan 

sebagai isteri Nabi a.”
12

 

 

Kedua wanita tersebut adalah : 

 

1. Asma’ binti An-Nu’man Al-Kindiyyah 

Rasulullah a menikahinya lalu 

menceraikannya. Para ulama’ berbeda 

pendapat tentang sebab perceraiannya. Ibnu 

Ishaq 5 mengatakan bahwa karena 

Rasulullah a mendapati warna putih pada 

bagian tubuhnya antara perut dengan tulang 

rusuknya. Setelah diceraikan oleh 

                                                 
12

 Jalaul Afham fi Shallati was Salami ‘ala Khairil 

Anam, 172. 
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Rasulullah a, ia dinikahi oleh Al-Muhajir 

bin Abi Umayyah. 

 

2. Umainah binti An-Nu’man bin 

Syurahil Al-Jauniyyah 

Ketika Rasulullah a menikahinya, 

maka ia mengatakan kepada Rasulullah a, 

“Aku berlindung kepada Allah darimu.” 

Lalu Rasulullah a menceraikannya. 
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TELADAN YANG TERAMBIL DARI 

BIOGRAFI ISTERI-ISTERI NABI a 

 

Setelah mengetahui secara ringkas 

biografi para Isteri-isteri Nabi a, maka ada 

beberapa teladan dan pelajaran yang dapat 

diambil, di antaranya adalah : 

1. Seorang muslimah haruslah 

menghormati dan memuliakan para 

isteri-isteri Nabi a. 

2. Seorang muslimah hendaknya berupaya 

untuk membesarkan anaknya dengan 

kasih sayang dan menjadikan rumahnya 

jauh dari teriakan dan kegaduhan. 

3. Seorang muslimah hendaknya 

senantiasa berupaya untuk mendapatkan 

keridhaan dari suaminya dan tidak 

menyakiti perasaan suaminya. 

4. Seorang muslimah hendaknya ikut andil 

dalam penyebaran dakwah Islam. 

5. Seorang muslimah hendaknya suka 

bersedekah, terutama kepada kerabatnya 

yang miskin. 



- 24 - 

 ُ �ٍ َو9�E4َ א%� �(3َ
َ�א ُ ِ�ّ�ِ�َ 9Eَ,َ  

 َوَ#�Eَ;، َوَ,9Eَ אَِ�ِ* َو3ْ4َِ�*ِ 

 َ��ْ(ِEَ)َ�َْرّبِ א ِ   .َوאQَُِ. َدْ,َ"אَ�א אَِن א3َ�ْْ)ُ� ِ%�
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. 

 

 

***** 

 



- 25 - 

MARAJI’ 

 

 

1. Al-Qur’anul Karim. 

2. Al-Jami’ li Ahkamil Qur’an, Abu 

‘Abdillah Muhammad bin Ahmad Al-

Anshari Al-Qurthubi. 

3. Al-Jami’ush Shahih, Muhammad bin 

Isma’il Al-Bukhari. 

4. Ikhtar Isma Mauludika min Asma’ish 

Shahabatil Kiram, Muhammad 

‘Abdurrahim. 

5. Shahih Muslim, Muslim bin Hajjaj An-

Naisaburi. 

6. Ta-amulat fi Qaulihi Ta’ala, “Wa 

Azwajuhu Ummahatuhum,” 

‘Abdurrazaq bin ‘Abdul Muhsin Al-

Badr. 


