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Bab 35 Apakah perlu dibuat untuk Wanita Pelajaran 

Khusus pada Hari Tertentu 

 

Penjelasan : 

 

Para wanita dalam kaitanya sebagai hamba Allah � tentu 

berkewajiban menjalankan syariat agama ini, sama seperti kaum laki-laki. 

Syariat hanya mengkhuskan mereka dalam beberapa kasus, seperti pada 

saat sedang Haidh maka wanita tidak boleh melakukan sholat dan puasa 

misalnya. Oleh karenanya mereka pun wajib tahu tentang syariat agama ini, 

apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus ditinggalkan. Terlebih dalam 

masalah akidah yang merupakan pondasi dasar yang harus ditanamkan oleh 

setiap Muslim. Berdasarkan hal inilah, Imam Muhammad bin Abdul Wahab 

ketika menulis bukunya “Ushul Tsalasah” beliau berkata : 
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“Ketahuilah, semoga Allah merahmati anda, bahwa wajib bagi setiap Muslim laki-laki 

dan Muslim wanita untuk mempelajari 3 masalah ini dan beramal dengan 3 

permasalahan tersebut”. 

 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa  Adam ia berkata haddatsanaa Syu’bah ia berkata haddatsanii Ibnul 

Ashbahaaniy ia berkata aku mendengar Abu Sholih Dzakwaan mengahditskan dari Abu Said 

Al Khudriy �, para wanita berkata kepada Nabi � : ‘para pria telah mendominasi (ta’lim) 

engkau, maka berikan untuk kami pada hari tertentu (ta’lim khusus) darimu?’, maka Nabi � 

pun menjanjikan untuk mereka hari khusus, lalu (pada hari tersebut) Nabi � menasehati dan 



memerintahkan kepada mereka. (salah satu isinya) Nabi � bersabda kepada mereka : “tidak 

seorang wanita pun yang ditinggal mati oleh ketiga anaknya, kecuali itu akan menjadi 

pelindungnya dari api neraka kelak”. 

Seorang wanita berkata : ‘bagaimana kalau dua anak?’. Maka Nabi � menjawab : “(begitu 

juga) dua anak”. 
 

Berkata Imam Bukhori : 
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“Haddatsanaa Muhammad bin Basyar ia berkata, haddatsanaa Ghundar ia berkata, 

haddatsanaa Syu’bah dari Abdur Rokhman ibnul Ashbahaan dari Dzakwaan dari Abu Sa’id 

Al Khudriy dari Nabi � idem. 

Dari Abdur Rokhman ibnul Ashbahaaniy ia berkata, aku mendengar Abu Haazim dari Abi 

Huroiroh �, Nabi � bersabda : “tiga anak yang belum baligh (dewasa) “. 

Dikeluarkan juga oleh Imam Muslim no. 2634. 

 

Penjelasan biografi perowi hadits : 

 

Semua perowinya telah berlalu keterangannya. Kecuali : 

 

1.   Nama : Abdur Rokhman bin Abdullah ibnul Ashbahaaniy 

 Kelahiran : Wafat pada masa kepempinan Kholid di Irak 

 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I shoghir. Ditsiqohkan oleh Imam Ibnu Ma’in, Imam 

Abu Zur’ah, Imam Nasa’I, Imam Al’ijli dan Imam Ibnu 

Hibban. Imam Abu Hatim menilainya, Laa ba’sa bih, 

Sholihul Hadits. 

 Hubungan Rowi : Dzakwan dan Abu Hazim adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

2.   Nama : Abu Haazim Salmaan Al Asjaa’i 

 Kelahiran : Wafat 100 H 



 Negeri tinggal : Kufah 

 Komentar ulama : Tabi’I Wasith. Ditsiqohkan oleh Imam Ahmad, Imam Ibnu 

Ma’in, Imam Abu Dawud, Imam Ibnu Sa’ad, Imam Al’ijli 

dan Imam Ibnu Hibban. Imam Ibnu Abdil Bar 

mengatakan, bahwa para ulama sepakat mentautsiqnya. 

 Hubungan Rowi : Abu Huroiroh �  adalah salah seorang gurunya, 

sebagaimana ditulis oleh Imam Al Mizzi. 

 

(Catatan : Semua biografi rowi dirujuk dari kitab tahdzibul kamal Al Mizzi dan Tahdzibut Tahdzib Ibnu 

Hajar) 

Kedudukan sanad : 

 

Lafadz lengkap hadits dari Abu Huroiroh � diriwayatkan oleh Imam 

Bukhori secara Mua’alaq pada kitab shahihnya ini yaitu : 
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“Barangsiapa yang memiliki 3 anak yang meninggal dunia yang belum baligh maka itu sebagai 

perisai dari api neraka atau akan dimasukkan kedalam Jannah”. 

Imam Ahmad dalam “Al Musnad” (no. 10923) meriwayatkan dengan 

sanadnya sampai kepada Shahabat Abu Huroiroh �, bahwa beliau � berkata 

: 
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“Datang seorang wanita kepada Rasulullah � dengan membawa anaknya yang sedang sakit, 

ia ingin minta didoakan supaya anaknya sembuh dan afiat, wanita tadi berkata : ‘wahai 

Rasulullah, 3 orang anakku telah meninggal (sebelumnya)’. Nabi � berkata : ‘dalam Islam?’ 

wanita tadi menjawab : ‘dalam Islam’. Nabi � bersabda : “tidak seorang Muslimpun yang 

ditinggal mati ketiga anaknya dalam Islam yang belum baligh yang ia berharap kepada 

mereka, kecuali itu akan mencegahnya dari sentuhan api neraka” (Syaikh Syu’aib menyatakan 

sanadnya kuat). 

Barangkali kisah yang ada di Musnad Ahmad ini lebih sesuai dengan bab ini, 

kemudian dapat kita rangkaikan dengan hadits no. 101nya dalam bab ini, 

setelah Nabi � menyampaikan hal tersebut, maka ada seorang wanita yang 



menambahi: “bagaimana kalau 2 anak?”. Maka Nabi � pun menjawab : “dua 

anak juga”. Maksudnya sama mendapatkan keutamaan seperti itu. 

 

Penjelasan Hadits : 

1. Dianjurkannya bagi pengajar pria untuk membuat kajian khusus bagi 

wanita. 

2. Keutamaan bersabar, sekalipun ia ditimpa musibah yang besar dengan 

kehilangan anak yang diharapkan menjadi penerus keturunannya, maka 

dengan kesabarannya ia akan mendapatkan jannah-Nya dan dibebaskan 

dari api neraka. Allah � berfirman : 
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“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 

kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-

orang yang sabar. (yaitu) orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka 

mengucapkan: "Inna lillaahi wa innaa ilaihi raaji'uun". Mereka itulah yang mendapat 

keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka dan mereka itulah orang-orang 

yang mendapat petunjuk” (QS. Al Baqoroh (2) : 155-157). 

Musibah ini adalah sesuatu yang telah dikehendaki Allah �, maka 

bersabarlah. Allah � berfirman : 
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“Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan ijin Allah; dan 

barangsiapa yang beriman kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada 

hatinya. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Ath-Thaghaabun (64) : 11). 

3. Kesungguhan para Shahabat � dalam menuntut ilmu yang tidak hanya 

dimiliki oleh kaum laki-lakinya saja, tapi merata juga kepada kaum 

wanitanya. Pantaslah kalau Allah � merekomendasikan mereka sebagai 

generasi terbaik yang patut diteladani. Allah � berfirman : 
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“Maka jika mereka beriman kepada apa yang kalian telah beriman kepadanya, sungguh 

mereka telah mendapat petunjuk” (QS. Al Baqoroh (2) : 137). 

 


