Perempuan Antara Hak dan Kewajiban

o.c
om

02
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ُ ُ ْ َو َﻧ ُﻌﻮ ُذ ِﺑﺎﻟ ﱠﻠ ِﻪ ِﻣﻦ،ُ َﻧ ْﺴ َﺘ ِﻌﻴ ُﻨ ُﻪ َو َﻧ ْﺴ َﺘ ْﻐ ِﻔ ُﺮه،إِ ﱠن ا ْﻟ َﺤ ْﻤ َﺪ ﻟِ ﱠﻠ ِﻪ
 َﻣﻦْ َﻳ ْﻬ ِﺪ ِه،ﺎت أَ ْﻋ َامﻟِﻨَﺎ
ِ  َو َﺳ ﱢﻴ َﺌ،ﴍو ِر أَ ْﻧ ُﻔ ِﺴﻨَﺎ
َ ﴍ
ُ َوأَ ْﺷ َﻬﺪ،ُﻳﻚ ﻟَﻪ
ِ َ َ َوأَ ْﺷ َﻬﺪُ أَ ْن ﻻَ إِﻟَ َﻪ إِ ﱠﻻ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َو ْﺣ َﺪ ُه ﻻ،ُ َو َﻣﻦْ ُﻳ ْﻀ ِﻠ ْﻞ َﻓ َﻼ ﻫَ ﺎ ِدىَ ﻟَﻪ،ُاﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻓ َﻼ ُﻣ ِﻀ ﱠﻞ ﻟَﻪ
.ُأَ ﱠن ُﻣ َﺤ ﱠﻤﺪًا َﻋ ْﺒﺪُ ُه َو َر ُﺳﻮ ُﻟﻪ

ar
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ُ ﴍ
 َو َ ﱠ، َو َﺧ ْ َري ا ْﻟ َﻬﺪ ِْي ﻫَ ﺪْيُ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ ٍﺪ َﺻ ﱠﲆ اﻟ ﱠﻠ ُﻪ َﻋ َﻠ ْﻴ ِﻪ َو َﺳ ﱠﻠ َﻢ،َﺎب اﻟﻠ ِﻪ
اﻷ ُﻣﻮ ِر
ُ ﻳﺚ ِﻛﺘ
ِ أَﻻ َﻓﺈِ ﱠن أَ ْﺻﺪ ََق ا ْﻟ َﺤ ِﺪ
َ َ  اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. َو ُﻛ ﱠﻞ َﺿ َﻼﻟَ ٍﺔ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر، َو ُﻛ ﱠﻞ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٍﺔ َﺿ َﻼﻟَ ٌﺔ، َو ُﻛ ﱠﻞ ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛ ٍﺔ ِﺑ ْﺪ َﻋ ٌﺔ،ُﻣ ْﺤ َﺪ َﺛﺎ ُﺗ َﻬﺎ
ﻋﲆ ﻫَ َﺬا
. ُ أ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.أﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
ْ اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َو
:َﻗ َﺎل اﻟﻠ ُﻪ َﺗ َﻌ َﺎﱃ

mi
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Kaum Muslimin yang berbahagia…
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w.

Topik pembicaraan kali ini adalah masalah yang banyak menjadi buah bibir
dan pemikiran berbagai kalangan dari dulu hingga saat ini. Sebuah topik yang
karenanya Islam dan orang-orang yang komitmen dengan Islam dituduh sebagai
agama dan orang-orang terbelakang, dan berbagai tuduhan keji lainnya. Topik
ini pula yang dijadikan oleh orang-orang zhalim dan para penebar kerusakan
sebagai batu loncatan dalam upaya mereka menebar kesesatan dan mencegah
orang-orang dari ajaran yang mulia ini. Topik tersebut tidak lain adalah wanita,
peran, dan kedudukannya dalam pandangan Islam.
Kaum Muslimin yang berbahagia…
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Untuk mengetahui sejauh mana Islam memuliakan kaum wanita, tentu kita
harus mengetahui terlebih dulu bagaimana perlakuan orang-orang jahiliyah
dan umat-umat terdahulu terhadap wanita sebelum datangnya Islam.

Wanita di masa jahiliyah adalah sosok yang dipinggirkan dan tidak
dihargai. Hal itu digambarkan dengan rasa malu yang melingkupi mereka
ketika dikaruniai seorang anak wanita. Malu, penyesalan, dan kebencian, yang
selanjutnya digambarkan oleh Allah lewat firman-Nya,
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“Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan (kelahiran) anak
perempuan, hitamlah (merah padamlah) mukanya, dan ia sangat marah. Ia
menyembunyikan dirinya dari orang banyak, disebabkan buruknya berita yang
disampaikan kepadanya (hingga ia pun berpikir) haruskah dia memeliharanya
dengan menanggung kehinaan ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah
(hidup-hidup)? Ketahuilah, alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu.”
(An-Nahl: 58-59)

ar

Jamaah yang dirahmati Allah…

nb

Tetapi ketika ada di antara mereka yang membiarkan anak-anak perempuan
hidup hingga dewasa, mereka dihina, dieksploitasi dan dijadikan sebagai harta
waris setelah suaminya meninggal. Hal itu disampaikan oleh Imam Bukhari,
yang diriwayatkannya dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhuma,

mi

َ ” َﻛﺎ ُﻧﻮا إذاً › َﻣ
 َوإِ ﱠن َﺷﺎ َء ْوا،  إِ ﱠن َﺷﺎ َء َﺑ ْﻌ ُﻀ ُﻬ ْﻢ َﺗ َﺰ ﱡو َﺟ َﻬﺎ، ﺎت اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ › َﻛ َﺎن أوﻟﻴﺎؤه أَ َﺣﻖﱠ ﺑﺈﻣﺮأﺗﻪ
} | { z) : َﻓ َﻨ ﱠﺰﻟَ ْﺖ،  َوإِ ﱠن َﺷﺎ َء ْوا ﻟَ ْﻢ ُﻳ َﺰ ﱠو ُﺟﻮﻫَ ﺎ َﻓ ُﻬ ْﻢ أَ َﺣﻖﱠ ِﺑ َﻬﺎ ِﻣﻦْ أَﻫَ ﱢﻠ َﻬﺎ، َز ﱠو ُﺟﻮﻫَ ﺎ
.[١٩:( ]اﻟﻨﺴﺎءÂ ¤ £ ¢ ¡ ~ ﮯ
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“Dahulu jika seorang suami meninggal maka keluarga sang suami adalah yang
paling berhak atas sang istri daripada keluarga sang wanita itu sendiri. Apabila di
antara mereka ingin menikahinya, maka ia akan melakukannya. dan bila mereka
ingin menikahkannya, maka mereka pun berkuasa untuk melakukannya. Demikian
hal itu terus berlangsung hingga Allah berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman,
tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa.” (An-Nisaa’: 19)

ww

di masa jahiliyah, orang-orang menikahi wanita dengan jumlah yang tidak
terbatas, dan memperlakukan mereka secara tidak manusiawi. Namun ketika
Islam datang, diharamkanlah berpoligami lebih dari empat, dan bolehnya
berpoligami itu pun dibatasi dengan syarat kemampuan berlaku adil kepada
seluruh istri. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang
kamu senangi; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat
berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki.”
(An-Nisaa’: 4)

ind

Di masa jahiliyah, wanita-wanita yang ditinggal wafat oleh suaminya
tetap berstatus sebagai istri, dan tidak boleh keluar dari rumahnya selama
setahun. Kedatangan Islam yang menghapuskan aturan itu menjadi berkah
dan pembelaan terhadap hak-hak asasi mereka sebagai manusia. di sisi lain,
seorang laki-laki di masa jahiliyah, bebas mentalak (mencerai) dan rujuk kembali
dengan istrinya sebelum tiba batas ‘iddah-nya. Hingga datanglah Islam yang
membatasi talak raj’ii (talak yang masih memungkinkan bagi suami untuk rujuk)
hingga dua kali talak.

ar

Demikianlah jamaah sekalian, gambaran kehidupan wanita di masa jahiliyah
sebelum datangnya Islam. Mereka termarginalkan dan tidak dimanusiakan.
Namun setelah kedatangan Islam, mereka pun terselamatkan, dimuliakan,
dijamin hak-haknya, dan diangkat kedudukannya setara dengan laki-laki dalam
syariat. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,
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“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
(An-Nahl: 97)

w.
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“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang Muslim,laki-laki dan perempuan
yang mukmin, laki-laki dan perempuan yang tetap dalam ketaatannya, lakilaki dan perempuan yang benar, laki-laki dan perempuan yang sabar, laki-laki
dan perempuan yang khusyu’, laki-laki dan perempuan yang bersedekah, lakilaki dan perempuan yang berpuasa, laki-laki dan perempuan yang memelihara
318
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kehormatannya, laki-laki dan perempuan yang banyak menyebut (nama) Allah,
Allah telah menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.” (AlAhzab: 35)
Allah melebihkan kaum lelaki atas kaum wanita pada beberapa keadaan
dan hikmah tertentu, seperti dalam masalah waris, saksi, kepemimpinan, talak
dan beberapa masalah lainnya. Allah berfirman,
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“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka.” (An-Nisaa’: 34)
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah…

Islam memberikan hak waris bagi wanita yang tidak mereka terima di
zaman jahiliyah. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

ar
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nb

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan
kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta
peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut
bahagian yang telah ditetapkan.” (An-Nisaa’: 7)

mi

Hak kepemilikan mereka (kaum wanita) pun diakui dalam Islam, demikian
juga hak bersedekah dan memerdekakan budak. Allah Subhanahu wa Ta’ala
berfirman,

[٣۵:( ]اﻷﺣﺰاب² ¡ )ﮯ

w.

“Sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang bersedekah (Allah telah
menyediakan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar).” (Al-Ahzab: 35)

ww

Islam memberikan kebebasan kepada wanita untuk memilih pasangan
hidupnya. Islam menjaga mereka dari gangguan tangan-tangan usil dan dari
pandangan-pandangan khianat yang ingin menghancurkan kehormatan
diri mereka. Islam memuliakan wanita sebagai seorang ibu, istri, kerabat dan
saudara seiman. Mereka mulia dengan segala aktivitasnya, baik sebagai ibu
rumah tangga atau ketika mereka bekerja di luar rumah karena adanya hajat
dan dengan tetap menjaga norma dan ketentuan agama, seperti mengenakan
busana Muslimah, tidak berdua-duaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya
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dan tidak melakukan safar kecuali dengan mahram.
Demikianlah kedudukan wanita di dalam Islam, bahkan Rasulullah
Shallallahu ‘alaihi wasallam secara khusus telah berwasiat ketika melaksanakan
haji wada’ agar senantiasa menjaga wanita, “Bertakwalah kepada Allah dengan
menjaga secara baik para wanita.”
Hadirin yang berbahagia…

ind

Pantaskah setelah penjelasan ini, seorangyang berakal sehat menuduh Islam
sebagai agama yang menghinakan, merendahkan dan mendiskriminasikan
perempuan? Karena itu, wajiblah takut kepada Allah, mereka yang gemar
membantu musuh-musuh Allah dengan menebarkan isu-isu miring yang
sengaja dilontarkan oleh musuh-musuh Allah untuk merusak citra Islam.

Coba kita bandingkan konsep Islam mengenai wanita dengan pendapat
orang-orang yang menyatakan bahwa Islam telah mengekang, menzhalimi
dan membatasi kebebasan perempuan? Bagaimana mereka memperlakukan
perempuan saat ini?

mi
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Mereka memperdaya para wanita dengan iming-iming kosong ketenaran,
kebebasan, kekayaan, kemewahan, dan berbagai mimpi semu lainnya. Mereka
menampilkan wanita-wanita itu dalam berbagai kegiatan dengan busana yang
sangat terbuka, bahkan dengan tanpa busana. Mereka tampilkan wanita-wanita
itu sebagai artis di televisi, model di cover-cover majalah, pramugari, pelayan
restoran, pegawai kantor, dan pembantu di rumah-rumah. Tujuannya adalah
eksploitasi. Eksploitasi perempuan untuk kepentingan bisnis dan pemuas hawa
nafsu. Mereka menjauhkan para wanita dari tuntunan Islam yang benar. Dengan
dalih emansipasi, mereka menuntut para wanita untuk bekerja di luar rumah
seperti laki-laki, melakukan safar tanpa harus ditemani mahram, bebas dari
pengawasan suami, meski dengan itu semua mereka harus mempertaruhkan
keselamatan dan harga dirinya.

ww

w.

Selain itu, mereka juga telah mengharamkan sesuatu yang dihalalkan
Allah kepada hamba-Nya. Mereka haramkan poligami yang sesungguhnya
memiliki nilai sosial yang sungguh sangat baik, terlebih karena populasi wanita
jauh lebih besar daripada populasi laki-laki. Dengan pengharaman ini, lagilagi mereka memaksa sejumlah wanita untuk hidup sebagai perawan tua,
tidak ada yang menaungi, tidak ada tempat berbagi, tidak ada mediasi untuk
menyalurkan hasrat biologis, tidak ada yang menafkahi. Hal demikianlah yang
memicu munculnya berbagai penyakit sosial dan berbagai tindak kekerasan
serta pelecehan terhadap perempuan.
Demikianlah makar dari musuh-musuh Allah, mereka menjadikan wanita
sebagai alat perusak dan penghancur moralitas, akhlak, dan agama. Namun hal
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yang mengherankan, ternyata dengan kejahatan yang dilakukannya, mereka
menganggap dirinya sebagai pejuang hak asasi wanita. Tetapi yang lebih
mengherankan, ternyata corong-corong mereka pun ada di tengah-tengah
orang yang mengaku Islam.

ُ أَ ُﻗ
ني ِﻣﻦْ ُﻛ ﱢ
َ ﻮل َﻗ ْﻮ ِﱄ ﻫَ َﺬا َوأَ ْﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮ اﻟﻠ َﻪ ِﱄ َوﻟَ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺴـﺎ ِﺋ ِﺮ ا ْﻟ ُـﻤ ْﺴ ِﻠـ ِﻤـ
 َﻓ ْﺎﺳ َﺘ ْﻐ ِﻔـ ُﺮو ُه إِ ﱠﻧ ُﻪ ﻫُ َﻮ،ـﻞ َذ ْﻧ ٍﺐ
ـﻴﻢ
ُ ا ْﻟ َﻐ ُﻔﻮ ُر اﻟ ﱠﺮ ِﺣ
Khutbah Kedua

ind

 ﱡ، إﺣﺴﺎ ِﻧ ِﻪ
 وأﺷﻬﺪُ ْأن ﻻ إﻟ َﻪ إﻻ اﻟﻠ ُﻪ َوﺣ َﺪ ُه ﻻ، واﻟﺸﻜ ُﺮ ﻟَ ُﻪ َﻋ َﲆ َﺗﻮ ِﻓﻴ ِﻘ ِﻪ واﻣ ِﺘﻨَﺎ ِﻧ ِﻪ
َ
َ اﻟﺤ ْﻤﺪُ ﻟﻠ ِﻪ َﻋﲆ
َ ﴍ
 اﻟﻠﻬﻢ َﻓ َﺼ ﱢﻞ َو َﺳ ﱢﻠﻢ. وأﺷﻬﺪُ ﱠأن ُﻣﺤ َﻤﺪاً ﻋﺒﺪُ ُه ورﺳﻮ ُﻟ ُﻪ اﻟﺪﱠا ِﻋﻲ إﱃ رﺿﻮا ِﻧ ِﻪ، ﺗﻌﻈﻴ ًام ﻟِ َﺸﺄ ِﻧ ِﻪ
ِ ﻳﻚ ﻟَ ُﻪ
َِ
ََ
. ُ أَ ﱠﻣﺎ َﺑ ْﻌﺪ.ﻋﲆ ﻫَ َﺬا اﻟ ﱠﻨ ِﺒﻲ اﻟ َﻜ ِﺮ ْﻳ ِﻢ َو َﻋ َﲆ آﻟِ ِﻪ َوأَ ْﺻ َﺤﺎ ِﺑ ِﻪ َو َﻣﻦ َﺗ ِﺒ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑﺈِ ْﺣ َﺴ ِﺎن إِ َﱃ َﻳ ْﻮم اﻟ ﱢﺪ ْﻳﻦ
Hadirin yang berbahagia…

nb
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Hendaknya kita semua senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjaga
wanita yang merupakan satu di antara amanah terbesar Allah. Kelak, sekecil
apapun penyimpangan yang dilakukan, akan kita pertanggungjawabkan di
hadapan Allah. Sungguh merupakan hal yang memiriskan hati, ketika melihat
berbagai pelanggar syar’i yang dilakukan oleh kaum Muslimah. Mereka keluar
dengan tidak mengenakan busana Muslimah, cuma mengenakan sekerat
busana sempit yang menonjolkan seluruh lekuk tubuhnya.
Hadirin yang dimuliakan Allah…

mi

Sesungguhnya Allah telah menyediakan pahala yang besar bagi para ibu
yang berhasil mendidik dan membina anak-anak wanitanya. Jabir bin Abdillah
berkata, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

َ ” ِﻣﻦْ َﻛ َﺎن ﻟَ ُﻪ َﺛ
 َﻓ َﻘ َﺎل،  َﻓ َﻘ ْﺪ َو َﺟ َﺒ ْﺖ ﻟَ ُﻪ ا ْﻟ ِﺠ ﱠﻨ َﺔ أَﻟِ َﺒ ﱠﺘ ِﺔ،  َو َﻳ ْﺮ َﺣ ُﻤ ُﻬﻦﱠ،  َو َﻳ ْﻜ ِﻔﻴ ُﻬﻦﱠ، ﱠﺎت ُﻳ َﺆ ﱢوﻳ ُﻬﻦﱠ
ٍ ﻼث ُﺑﻨ
َ َني ﻳﺎ › َر ُﺳ
 أَ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ ا ْﻟ ُﺒ َﺨﺎرِيﱠ ِﰲ » اﻷدب. َني
ِ ْ  َوا ِﺛ َﻨﺘ: ﻮل اﻟﻠ ِﻪ ›؟ َﻗ َﺎل
ِ ْ َر ُﺟ ِﻞ ِﻣﻦْ َﺑ ْﻌ ُﺾ ا ْﻟ ُﻘ ﱠﻮ ِم َوا ِﺛ َﻨﺘ
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tiga orang anak wanita yang dengan tekun dan penuh kesabaran dibimbing,
dirawat dan dikasihinya, niscaya wajiblah surga baginya. Beberapa orang setelah
mendengar hadits ini berkata, ‘Bagaimana jika ia hanya memiliki dua orang anak
wanita ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, ‘Dua pun demikian.” (HR. Al-Bukhari,
dalam Al-Adab)
Sekali lagi, para orangtua hendaknya bertakwa kepada Allah dengan
menjaga anak-anak wanita mereka. Didiklah mereka dengan sebaik-baiknya,
niscaya mereka akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jagalah wasiat Allah dan
321
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Rasul-Nya berkenaan dengan mereka. Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita.”
Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,
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َ )) إذاً أَ ﱠﺗﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣﻦْ َﺗ ْﺮ ُﺿ
،  ّإﻻ َﺗ ْﻔ َﻌ ُﻠﻮ ُه َﺗ ِﻜﻦُ ِﻓ َﺘ َﻨ ُﺔ ِﰲ اﻻرض َو َﻓ َﺴﺎ َد َﻛ ِﺒ ِري، ﻮن َد ﱢﻳ َﻨ ُﻪ َوﺧﻠ َﻘ ُﻪ َﻓﺎِ ْﻧ َﻜ ُﺤﻮ ُه
َ ﻮن َد ﱢﻳ َﻨ ُﻪ َوﺧﻠ َﻘ ُﻪ َﻓﺄَ ْﻧ َﻜ ُﺤﻮ ُه َﺛ
َ  ﻳﺎ › َر ُﺳ: َﻗﺎ ُﻟﻮا
َ  إذاً َﺟﺎ َء ُﻛ ْﻢ ِﻣﻦْ َﺗ ْﺮ ُﺿ:  َﻗ َﺎل، ﻮل اﻟﻠ ِﻪ › َوإِ ﱠن َﻛ َﺎن ِﻓﻴﻪ
ﻼث
. ات (( َر ْوا ُه اﻟﱰﻣﺬي
ٍ َﻣ ﱠﺮ

Jamaah yang dirahmati Allah…

ar
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“
“Apabila
seorang yang kamu ridha terhadap agama dan akhlaknya datang
meminang anak wanitamu, maka nikahkanlah ia dengannya. Jika kamu tidak
melakukannya, niscaya akan timbul fitnah di muka bumi dan kerusakan yang
besar. Mereka berkata, ‘Wahai Rasulullah, bagaimana jika si laki-laki itu begini dan
begitu?’ Rasulullah kembali mengulang perkataannya sebanyak 3 kali, ‘Apabila
seorang yang engkau ridha terhadap agama dan akhlaknya datang meminang
anak wanitamu, maka nikahkanlah ia dengannya.” (HR. At-Tirmidzi)

nb

Dari mimbar ini pula, kami berseru kepada para saudariku wanita Muslimah,
hendaknya senantiasa komitmen menjalankan agama yang telah memuliakan
dan meninggikan kedudukan kalian. Agama yang telah menyelamatkan kalian
dari kehancuran dan kebinasaan. Ingatlah selalu kejahatan kemanusiaan yang
telah dan tengah dilakukan terhadap Anda hari ini di negara-negara kafir.

mi

Ketahuilah, bahwa kebebasan dan emansipasi yang saat ini selalu
didengung-dengungkan, sama sekali tidak membawa kebaikan. Padahal yang
baik bagi Anda adalah taat kepada Dzat yang telah menciptakan seluruh alam.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman,

w.

g f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z Y)
[٩٧:( ]اﺠﺤﻞl k j i h

ww

“Barangsiapa yang mengerjakan amal shalih, baik laki-laki maupun perempuan
dalam keadaan beriman, maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya
kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada
mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
(An-Nahl: 97)

[١٩۵:( ]آل ﻋﻤﺮانO 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $)
322

www.minbarindo.com

o.c
om

“Sesungguhnya aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang yang beramal di
antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) sebagian kamu adalah
turunan dari sebagian yang lain.” (Ali Imran: 195)

Ingatlah wahai saudariku, betapa Allah telah memuliakan wanita ketika
ia taat kepada-Nya dan patuh kepada Rasul-Nya. Demikianlah Khadijah binti
Khuwailid Radhiyallahu Anha ketika Allah mengirim salam kepadanya. Abu
Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata,

ind

َ  َﻓ َﻘ َﺎل َﻳﺎ َر ُﺳr ﻳﻞ اﻟ ﱠﻨ ِﺒ ﱠﻲ
ُ أَ َىت ِﺟ ْ ِﱪ
ﻃﻌﺎم أَ ْو
ٌ  َﻣ َﻌ َﻬﺎ إِ َﻧﺎ ٌء ِﻓﻴﻪ إِد ٌَام أَ ْو، ﻳﺠ ُﺔ َﻗ ْﺪ أَ َﺗ ْﺖ
َ ﻮل اﻟ ﱠﻠ ِﻪ ﻫَ ِﺬ ِه َﺧ ِﺪ
ََ
ْ  َو ِﻣ ِْﻨﻲ َو َﺑ ﱢ، اﻟﺴ َﻼ َم ِﻣﻦْ َر ﱢﺑ َﻬﺎ
ﴩﻫَ ﺎ ِﺑ َﺒ ْﻴ ٍﺖ ِﰲ ا ْﻟ َﺠ ﱠﻨ ِﺔ ِﻣﻦْ َﻗ َﺼ ٍﺐ َﻻ
ٌ ﴍ
 َﻓﺈذاً ِﻫﻲ أَ َﺗﺘ َْﻚ َﻓﺎِ ْﻗ َﺮأْ َﻋ َﻠﻴ َﻬﺎ ﱠ، اب
.  أَ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻪ ا ْﻟ ُﺒ َﺨﺎرِيﱠ َو َﻏ ْ َريه. ﻧﺼﺐ
َ َﺻ َﺨ َﺐ ِﻓﻴﻪ َو َﻻ

ar

“Jibril pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam dan berkata,
‘Wahai Rasulullah, sebentar lagi Khadijah akan datang membawa sebuah bejana
yang berisi makanan, lauk atau minuman. Maka bila ia telah tiba, sampaikanlah
bahwa bahwa Allah dan juga saya memberi salam kepadanya. dan berilah kabar
gembira padanya bahwa Allah telah menyiapkan baginya sebuah rumah di Surga
yang terbuat dari batu permata. Ia tidak akan pernah merasa lelah dan susah di
dalamnya.” (HR. Bukhari dan lainnya)
Hadirin yang dimuliakan Allah…

nb

Dari penjelasan ini diketahui bahwa Islam adalah agama yang mulia,
sempurna dan telah memberikan hak kepada setiap orang yang berhak
menerimanya. Tidak satu pun celah dari ajaran agama ini yang memuat satu
pun bentuk kezhaliman kepada satupun makhluk. Namun Islam adalah ajaran
yang memuliakan dan meninggikan martabat manusia.

mi

Karena itu, wajib bagi setiapulama untuk menjelaskan dan mensosialisasikan
kepada segenap manusia tentang keutamaan Islam, khususnya mengenai
masalah kewanitaan sebagaimana pemaparan yang telah disampaikan. Karena
sesungguhnya banyak di kalangan wanita yang terjerumus ke dalam lembah
hitam yang dimurkai Allah karena ketidaktahuannya terhadap Islam.
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َﻓﺎِ ْﻋ َﻠ ُﻤﻮا أَ ْن اﻟﻠ َﻪ أَﻣ ﱠﺮ ُﻛ ْﻢ ﺑﺄﻣﺮ َﺑﺪَأَ ِﻓﻴﻪ ِﺑ َﻨ ْﻔ ُﺴﻪ َو َﺛﻨَﻰ ِمبَ َﻼ ِﺋ َﻜ ِﺘ ُﻪ ا ْﻟ َﻤ ْﺴ َﺒ َﺤ َﺔ ِﺑ ُﻘﺪُ ِﺳ ُﻪ َو ُﺛـ ْﻠ َﺚ ِﺑ ُﻜ ْﻢ أَ ﱡﻳ َﻬﺎ
َ ﻮن َﻓ َﻘ
َ ا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ُﻤ
L K J I H G F E D C B) ﺎل ِﻋ ﱢﺰ ِﻣﻦْ َﻗﺎ ِﺋﻞ
.[۵٦:]اﻷﺣﺰاب

(P O N M

اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ِﺻ ﱢﻞ َو َﺳ ْﻠ َﻢ َﻋ َﲆ َﻧ ِﺒ ﱢﻴﻨَﺎ ُﻣ َﺤ ﱠﻤ َﺪ َو َﻋ َﲆ آﻟﻪ َوﺻﺤﺎ َﺑ َﺘ ُﻪ َو ِﻣﻦْ اِِﻫْ َﺘﺪَى ِﺑ ُﻬﺪ ِﻳ ُﻪ واﺳنت ِﺑ َﺴ َﻨ ِﺘ ُﻪ إِ َﱃ َﻳ ْﻮ ِم
َ  َﺛ ﱠﻢ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ ُا ْر ُض ﻋَﻦْ ا ْﻟ ُﺨ َﻠ َﻔﺎ ِء اﻟ ﱠﺮ ِاﺷ ِﺪﻳﻦَ ا ْﻟ َﻤ ْﻬ ِﺪ ﱢﻳ. ﱢﻳﻦ
ني أَ ِيب َﺑ َﻜ َﺮ َو َﻋ َﻤ َﺮ وﻋﺜامن َو َﻋ َﻠ ِﻴﻲ َو َﻋ َﲆ َﺑ ِﻘ ﱠﻴ َﺔ
ِ اﻟﺪ
323

www.minbarindo.com

o.c
om

رﺣﻢ اﻟ ﱠﺮ ِﺣ ِﻤ َ
ني َو َﺗﺎ ِﺑ َﻊ اﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
اﻟﺼ َﺤﺎ َﺑ ِﺔ َواﻟﺘﱠﺎ ِﺑ ِﻌ َ
ني .
ﱠ
ني َو َﻋ َﻠﻴﻨَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ِﺑ َﺮ ِﺣ َﻤ ِﺘ َﻚ ﻳﺎ أَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ِﺑ ُﻜ ﱠﻞ اِ ْﺳ َﻢ ﻫَ ْﻮﻟِ َﻚ َﺳ ﱠﻤ ْﻴ ُﺖ ِﺑ ِﻪ َﻧ ْﻔ ُﺴ ِﻚ أَ َوأَ ْﻧ َﺰﻟَ ْﺘ ُﻪ ِﰲ ُﻛﺘﱠﺎ ِﺑ َﻚ أَ ْو ُﻋ ْﻠ َﻤ َﺘ ُﻪ أَ ﱠﺣﺪَا ِﻣﻦْ ُﺧ ُﻠ ِﻘ َﻚ
ﻴﻊ ُﻗ ُﻠﻮ ِﺑﻨَﺎ َو ُﻧﻮ َر ُﺻﺪُ و ِر َﻧﺎ وﺟﻼ َء أﺣﺰاﻧﻨﺎ
أواﺳﺘﺄﺛﺮﺗﺒﻪ ِﰲ ِﻋ ْﻠ ِﻢ ا ْﻟ َﻐ ْﻴ ِﺐ ِﻋ ْﻨﺪ َِك أَ ْن َﺗ ْﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻘﺮآن َر ِﺑ َ
ﺎب ﻫﻤﻮﻣﻨﺎ َو ُﻏ ُﻤﻮ َﻣﻨَﺎ
َو َذﻫَ َ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟِ ْﻠ ُﻤ ْﺴ ِﻠ ِﻤ َ
َﺎت اﻷﺣﻴﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻬ ْﻢ واﻷﻣﻮات .
ني َوا ْﻟ ُﻤ ْﺴ ِﻠ َام ِت واﳌﺆﻣني َوا ْﻟ ُﻤ َﺆ ﱠﻣﻨ ِ
ﱢﻳﻦ
ني َو ُأ ِﻫ ﱡﻠ َﻚ ا ْﻟ َﻜ َﻔ َﺮ َة واﳌﴩﻛني َو َد ﱠﻣ َﺮ أَ َﻋﺪﱠا َء َك أَ َﻋﺪﱠا َء اﻟﺪ ِ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋ ﱠﺰ اﻹﺳﻼم َوا ْﻟ ُﻤ َﺴ ﱠﻠ َﻤ ْ ِ
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ﺻﻠﺢ ﻟَﻨَﺎ َد ﱢﻳ َﻨﻨَﺎ ا ﱠﻟ ِﺬي ﻫﻮﻋﺼﻤﺔ أَﻣ ﱠﺮ َﻧﺎ َ ،وأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ دﻧﻴﺎَ َﻧﺎ ا ﱠﻟ ِﺘﻲ ِﻓﻴ َﻬﺎ َﻣ َﻌ َﺎﺷﻨَﺎ َوأَ ْﺻ َﻠ َﺢ ﻟَﻨَﺎ آﺧﺮﺗﻨﺎ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َ
ا ﱠﻟ ِﺘﻲ إِﻟَﻴ َﻬﺎ ُﻣ َﻌﺎ َد َﻧﺎ َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ َﺣ ﱠﻴﺎ ِﺗﻨَﺎ ِزﻳﺎ َد َة ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ُﻛ ﱠﻞ َﺧ ﱢ َري َواِ ْﺟ َﻌ ْﻞ ا ْﻟ َﻤ ْﻮ َت َر َاﺣ َﺔ ﻟَﻨَﺎ ِﻣﻦْ ُﻛ ﱠﻞ َ ﱠ
ﴍ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ أَ َﻋﻨﱠﺎ َﻋ َﲆ َذ َﻛ ِﺮ َك َوﺷﻜ َﺮ َك َو َﺣ َﺴﻦَ ِﻋ َﺒﺎ َد ِﺗ َﻚ
اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ إﻧﺎ َﻧ ْﺴﺄَ ُﻟ َﻚ ا ْﻟ ُﻬﺪى َواِ ْﻟ َﺘ َﻘﻰ َوا ْﻟ َﻌ َﻔ َ
ﺎف َوا ْﻟ ِﻐﻨﻰ َو َﺣ َﺴﻦَ ا ْﻟ َﺨ ِ َ
ﺎمت ِﺔ
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اﻟ ﱠﻠ ُﻬ ﱡﻢ اِ ْﻏ ِﻔ ْﺮ ﻟَﻨَﺎ واواﻟﺪﻳﻨﺎ َواِ ْر َﺣ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﻛ َام َر ْﺑ َﻮ َﻧﺎ ﺻﻐﺎ َرا

) ~ } | { z y x w v uﮯ ¡( ]اﻟﻔﺮﻗﺎن[٧٤:
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ﻋ َﺒﺎ ُد اﻟ ﱠﻠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟﻠ َﻪ َﻳ ْﺄ ُﻣ ُﺮ ُﻛ ْﻢ ِﺑﺎ ْﻟ ِﻌﺪْلِ واﻹﺣﺴﺎن وإﻳﺘﺎء ذى ا ْﻟﻘﺮىب َو َﻳ ْﻨ َﻬﻰ ﻋَﻦْ ا ْﻟ َﻔ ْﺤ َﺸﺎ ِء َوا ْﻟ ُﻤ ْﻨ ِﻜ ِﺮ
َوا ْﻟ َﺒ ْﻐﻲ َﻳ ِﻌ ُﻈ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌ ﱠﻠ ُﻜ ْﻢ َﺗ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ َ
ﻴﻢ َﻳ ﱠﺬ ِﻛ ُﺮ ُﻛ ْﻢ َواِ ْﺳﺄَ ُﻟﻮ ُه ِﻣﻦْ ُﻓ ُﻀ ِﻠ ُﻪ ُﻳ ْﻌ َﻄ ُﻜ ْﻢ َوﻟِ َﺬ َﻛ ِﺮ
ون َﻓﺎِ ﱠذ َﻛ ُﺮوا اﻟ ﱠﻠﻪ ا ْﻟ َﻌ ِﻈ َ
اﻟﻠ ُﻪ أَﻛ ِﱪ َواﻟﻠ َﻪ ُﻳ ْﻌ ِﻠ ُﻢ َﻣﺎ ُﺗ َﺼﻨ ُﱢﻌ َ
ﻮن .

