
 





‘
’

Penulis : 

  

Edisi Indonesia : 



Penerjemah:
‘’




Design Sampul : 





Kantor Atase Agama Kedutaan Besar Saudi 
Arabia di Jakarta
 
 
 
 
 



 

 DAFTAR ISI 
 
   


  

  

    
 


  

 

  



   
   
 


  
   
 
  

 
  

   



 

 

   

  


 


   



   
    
    
   
 
   
 
  

 
   

 
   

    
 


 

   

   
   



 

   
 


   

   


   



   
 


    



  
 
  

 
  




  
    
    
   
    



 

    
    

 

 
 
 

 
   
 
 

 
  

   
  
 
  

 

 

 
  



  
   
   
    
 
   



 

 
  

 
   

 
   

 

  

 
  

   
   
 

   

 

   

 

   

 
   

 
   

 
   

 
   



 

 


  
    
 

  

 
 

 
   

 

   

 
  

 


 

 

   

 

   

 
  



 

 
 

 
 

 

   

 

   




  

   

 
  

 
 

 
  

 


  

 
 



 

 

   

 

  

 
   

  







 1 

MUQADDIMAH 













    
    
     

       
      
      
     
     
    
   
     
      




 2 



     

     
      
       
    
   
      
     
     
   
    
    
      


       
    
      


    
     
      
     
     


       

  



 3 

   


     


    


 


      


  
  


  




    
    


          
















 4 











     
     
      
       
       
      

    
     
    
       
      
    
      
     
       
    


 



 5 











“Dan apabila seseorang di antara mereka dikarunia 
(kelahiran) anak perempuan, murunglah wajahnya 
dan ia sangat jengkel penuh kemarahan. Ia 
menyembunyikan dirinya dari orang banyak, 
lantaran buruknya apa yang diterimanya. Adakah 
ia akan memeliharanya dengan menanggung 
kenistaan, ataukah akan menguburkannya (hidup-
hidup) ke dalam tanah? Ketahuilah, betapa 
buruknya apa yang mereka tetapkan itu.” 







 6 





“Apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-
hidup ditanya, karena dosa apakah ia dibunuh
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“Hai segenap manusia, sesungguhnya Kami 
menciptakan kamu dari seorang lelaki dan seorang 
perempuan.”
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“Barangsiapa yang melakukan amal shaleh, baik 
lelaki maupun perempuan, sedang ia beriman, maka 
sesungguhnya Kami akan mengaruniakan 
kepadanya kehidupan yang baik, dan Kami pun 
benar-benar akan menganugerahi mereka balasan 
dengan pahala yang terbaik dari apa yang telah 
mereka lakukan.”












“(Setelah manusia menyanggupi untuk memikul amanah 
itu, namun ia melakukan tindak kezhaliman dan 
kebodohan), karenanya Allah mengazab orang-orang 
munafik lelaki dan perempuan dan orang-orang musyrik 
lelaki dan perempuan, dan Allah menerima taubat orang-
orang mu’min lelaki dan perempuan. Dan adalah Allah 
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”  
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“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi 
kamu, dengan paksa, mempusakai wanita1. 
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“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta 
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi 
wanita ada hak bagian (pula) dari harta 
peninggalan bapak-ibu dan kerabatnya, baik sedikit 
atau banyak menurut hak bagian yang telah 
ditetapkan.”











“Allah mensyari’atkan bagi kamu tentang 
(pembagian harta waris untuk) anak-anakmu. Yaitu: 
hak bagian seorang anak lelaki sama dengan hak 
bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu 
semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi 
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mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. 
Dan jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia 
memperoleh separo harta.”

 



     
   
     
    





“Dan pergaulilah mereka (isteri-isterimu) secara 
ma’ruf (baik menurut Agama).”
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“Berikanlah mahar (maskawin) kepada wanita 
(yang kamu nikahi) sebagai pemberian wajib. Lalu, 
jika mereka, dengan senang hati, merelakan untuk 
kamu sebahagian dari mahar itu, maka makanlah 
dari pemberian itu yang ia adalah makanan yang 
enak lagi baik (sehat).”

      
     
    


   


“Wanita adalah pemimpin di rumah suaminya dan 
akan dimintai pertanggungjawabannya tentang yang 
dipimpinnya.” 
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“Sedangkan orang-orang yang menuruti hawa 
nafsunya bermaksud supaya kamu berpaling sejauh-
jauhnya (dari kebenaran).”
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“Rasulullah  melarang wanita mencukur (memo-
tong) rambutnya
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“Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah 
dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selama-
lamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan 
itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah.”
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“Dari Abu Hurairah dalam hadits panjang, ia 
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berkata: Rasulullahberkata: ”Dua jenis manusia 
penghuni neraka yang tidak pernah kulihat: 
(Pertama): Orang-orang yang senantiasa membawa 
cemeti seperti ekor sapi, yang dengan cemeti itu 
mereka mencambuk orang-orang. (Kedua): 
Wanita-wanita yang berbusana tapi telanjang, 
berperilaku menyimpang dari Agama dan kesusilaan 
sekaligus mengajak orang lain untuk meniru 
dirinya; dandanan rambut kepala mereka bagaikan 
punuk onta yang bergoyang ke kanan-kiri. Mereka 
tidaklah masuk surga dan tidak pula dapat mencium 
aroma wewanginya. Sesungguhnya aroma wewangi 
surga itu dapat tercium dari jarak perjalanan sekian 
dan sekian”
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“Rasulullahmelaknat wanita yang menyambung 
rambutnya dengan rambut lain dan wanita yang 
meminta agar rambutnya dibuat seperti itu.”


      


    
   






 

 



“Imam al-Bukhari, Muslim dan lainnya 
meriwayatkan, bahwa Mu’awiyah , sesampainya 
di Madinah, ia berpidato dan mengeluarkan seikat 
rambut yang tertata –atau seikat jambul–, lalu 
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berkata: Mengapa wanita-wanita kamu memasang 
di kepala mereka semacam ini? Saya mendengar 
Rasulullah  bersabda: ”Tidaklah seseorang 
wanita memasang di kepalanya rambut dari rambut 
lainnya kecuali hal itu adalah suatu pemalsuan”.

     
      
     
  
    

    

    
   
    

     
    
    


 

“Dan akan aku suruh mereka merobah ciptaan 
Allah, dan mereka pun benar-benar melakukannya.”
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“Dari Ibn Mas’ud  bahwasanya ia berkata: 
Allah melaknat wanita yang menato bagian-bagian 
dari tubuh (punggung telapak atau pergelangan 
tangan atau di dekat bibir atau bagian lain dari 
tubuhnya) dan wanita yang meminta dilakukan itu 
untuknya, dan wanita yang membuang seluruh 
atau sebagian alisnya dan wanita yang meminta 
dilakukan itu untuknya, dan wanita yang mengikir 
sela-sela gigi depannya untuk kecantikan, yang 
merobah ciptaan Allah ’Azza wa Jalla. Kemudian 
Ibn Mas’ud berkata: Tidakkah aku melaknat orang 
yang dilaknat oleh Rasulullah? Dan, larangan ini 
ada di dalam Kitab Allah ’Azza wa Jalla. Yaitu 
firman Allah: Apa yang diberikan Rasul kepadamu, 
terimalah ia. Dan apa yang dilarangnya bagimu, 
tinggalkanlah.”    
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“Bahwasanya seseorang wanita bertanya kepada 
’Aisyah tentang mewarnai kulit dengan serbuk daun 
pacar. Dia menjawab: Tidak apa-apa. Hanya saja 
aku tidak suka, karena Rasulullah  , tumpuan 
kasihku, tidak menyukai baunya.”
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“Dari ’Aisyah berkata: Seseorang wanita me-
ngacungkan tangan dari balik tabir –sedang di 
tangan wanita itu ada sebuah kertas bertulis– 
kepada Rasulullah  Lalu Nabi  mengepalkan 
tangan beliau dan bersabda: “Aku tidak tahu, 
tangan seorang lelakikah (di balik tabir itu) atau 
tangan seorang perempuan?” Wanita itu menjawab: 
“Tangan seorang perempuan”. Rasulullah 
bersabda: “Andaikan kamu perempuan, tentu kamu 
ubah warna kukumu”. Maksudnya, dengan pewarna 
dari serbuk daun pacar.”
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