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BAB II 

 AKHLAK DALAM KISAH KH>ADI>>>><JAH RA. 

 

A. Biografi Khadi>jah RA. 

1. Riwayat Hidup 

Khadi>jah mempunyai nama lengkap Khadi>jah binti Khuwaylid 'ibn 

'Asad 'ibn 'al-‘Uzza> 'ibn Qus}ay.  Khadi>jah lahir di Makkah tahun 68 sebelum 

Hijrah, 15 tahun sebelum tahun gajah atau 15 tahun sebelum kelahiran Nabi 

Muhammad Saw. Ayahnya bernama Khuwaylid 'ibn 'Asad berasal dari 

kabilah Bani> 'Asad dari suku Quraysh. Ayahnya dikenal sebagai lelaki yang 

cerdas, kaya, terhormat, berakhlak mulia, jujur dan terpercaya. 

Ibunya bernama Fa>t}imah binti Za>'idah. Khadi>jah memiliki saudara sepupu 

bernama Waraqah 'ibnu Naufal 'ibn 'Asad. Neneknya bernama H}a>lah binti 

‘Abd Mana>f. ‘Abd Mana>f sendiri adalah kakek ketiga dari Rasu>lulla>h. 

Masing-masing silsilah ayah dan ibundanya berasal dari keturunan Quraysh 

yang terhormat dan mulia. Nasab Khadi>jah dari pihak ayahnya berhimpun 

dengan nasab Rasu>lullah Saw. pada kakeknya yang keempat, Qushay 'ibn 

Kila>b.1 

                                                           
1
 Ibra>hi>m Muh}ammad H}asan Al-Jamal, Khadi>jah Ummahatul Mukminin. Trj.Khalid Abdullah 

(Surakarta: al-Andalus, 2014), 12. 
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Khadi>jah muda adalah seorang gadis yang cantik dan berperilaku baik. 

Suami pertamanya adalah Abu> H}a>lah. Pernikahan ini berakhir ketika Abu> 

H}a>lah wafat meninggalkan dua anak yakni Hindu>n dan H}a>lah. Kemudian ia 

menikah dengan ‘Ati>q. Dari suami yang kedua ini, Khadi>jah memiliki seorang 

anak perempuan. Barulah Khadi>jah menikah dengan Nabi Muh}ammad Saw. 

Pernikahan itu berlangsung diwakili oleh paman Khadi>jah ‘Amr bin 

'Asad. Sedangkan dari pihak keluarga Muh}ammad diwakili oleh Abu> Tha>lib 

dan Hamzah.2  

Nabi Muh}ammad menikah dengan Khadi>jah pada usia dua puluh lima 

tahun, sedangkan Khadi>jah berusia empat puluh tahun.3 Khadi>jah adalah 

wanita yang pertama dinikahi oleh Rasu>lullah. Pada masa itu Khadi>jah 

merupakan wanita yang paling terpandang, cantik, pandai dan kaya. Selama 

membina rumah tangga dengan Khadi>jah, Rasu>lullah tidak menikah dengan 

perempuan lain. Dari pernikahan ini Khadi>jah dikaruniai putra dan putri. 

Tidak seorangpun dari putranya yang hidup. Adapun putri-putrinya adalah: 

Zaynab, Ruqayyah, ‘Umm 'al-Kulthu>m dan Fa>t}imah.4 Zaynab dinikahi anak 

bibinya yakni 'Abu al-As} bin al-Rabi’ sebelum hijrah. Ruqayyah dan Ummu 

                                                           
2
 Al-Jamal, Khadi>jah Ummahatul Mukminin, 46. 

3
 Isma>il bin Kathir, Al-Bida>yah wa al-Niha>yah, trj. Abu> Ih}san al-Athari (Jakarta: Darul Haq, 

2004), 293. 
4
 Muh}ammad Fua>d Abd al-Ba>qi, Mutiara Hadits Shahi>h Bukha>ri> Muslim, trj. Salim Bahreisy 

(Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt), 873. 
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Kulthu>m dinikahi Uthma>n bin ‘Affa>n (tidak secara bersamaan). Fa>t}imah 

dinikahi ‘Ali> ibn 'Abu> Tha>lib.5    

Kisah Khadi>jah selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Seluruh 

umat Islam tidak peduli sebesar apa pun perbedaan paham di antara mereka 

mencintai Khadi>jah sepenuh hati. Betapa tidak, ia adalah istri Rasu>lullah, istri 

yang menjadi rekan pada saat-saat paling sulit dalam hidup beliau, istri yang 

selalu menawarkan cinta dan kasih sayang dalam kondisi apapun.
6
 

Khadi>jah merupakan seorang pedagang sukses. Muhammad seorang 

pemuda yang kejujurannya terkenal seantero negeri dipilihnya untuk 

menangani urusan-urusan perdagangan. Sepasang suami istri sekaligus 

partner yang berkepribadian mulia. Mereka membangun bisnis atas dasar 

keadilan dan kedermawanan. Tidak mengherankan jika usaha mereka berjalan 

dengan baik dan menghasilkan keuntungan yang besar.
7
 

Riwayat hidupnya adalah prototipe wanita paling mulia yang pernah 

dikenal sejarah. Wanita yang menunaikan peran dengan sebaik-baiknya, 

menjaga hak-hak Allah, mengabdi kepadaNya, tunduk patuh terhadap segala 

aturanNya, dan sabar menapaki jalanNya dengan benar. Ia mengemban 

tanggung jawab yang besar mendampingi baginda Rasu>lullah Saw. Turut serta 

menanggung risiko dakwahnya, juga tanggung jawab terhadap keluarga dan 

                                                           
5
 S}afi> al-Rah}man al-Mu>ba>rakfu>ri>, Si>rah Nabawi>yah, trj. Agus Suwandi (Jakarta: Ummu Qura, 

2013), 829. 
6
Abd al-Mun‟im Muh}ammad, Khadi>jah Cinta Sejati Rasu>lullah (Jakarta: Tinta Abadi 

Gemilang, 2014), 2. 
7
 Ibid. 
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anaknya. Ia telah melaksanakan kewajiban yang dibebankan oleh Allah 

kepadanya sehingga ia menjadi teladan mulia, pelita dalam kegelapan, dan 

petunjuk dalam pengelolaan kehidupan.
8
 

Khadi>jah memiliki otak yang cerdas dan perilaku yang mulia. Ia pun 

memiliki ketabahan luar biasa  sesuatu yang memungkinkannya menghadapi 

segala rintangan  dan kesulitan tanpa mengeluh. Ia tak pernah mundur. 

Seluruh jiwa, raga, upaya, dan harta bendanya dipersembahkan bagi 

perjuangan meretas jalan menuju tegaknya agama Islam.
9
 

Setiap kali Rasu>lullah mengalami penolakan, celaan, atau hinaan, 

Khadi>jah menjadi orang pertama yang menghibur, menemani, dan 

meyakinkan beliau. Hal itu terus berlangsung hingga akhirnya Khadi>jah 

meninggal dunia. Masa-masa itu sungguh berat. Kekuatan fisik Khadi>jah 

semakin lama semakin turun, begitu pula kecantikannya. Tetapi ada sesuatu 

yang tidak pernah berubah dalam dirinya, yaitu kekuatan spiritual dan 

kejernihan cinta. Ia selalu dan selamanya beriman kepada Allah serta 

meyakini kebenaran risalah suaminya.
10

 

Pertama kali dalam sejarah bangsa Arab, seorang wanita diberi 

panggilan Ratu Mekkah dan juga dijuluki “'al-T}a>hirah‛ (wanita suci). Gelar 

tersebut diberikan tidak lain karena kesempurnaan sifat mulianya. Sifat lahir 

dari pada Khadi>jah sebagaimana batinnya, tidak ada sifat batin yang 

                                                           
8
 Al-Jamal, Khadi>jah Ummahatul Mukminin, 12-13. 

9
 Muh}ammad, Khadi>jah Cinta Sejati Ras>ulullah, 2-3. 

10 Ibid., 3. 
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disembunyikan dari manusia. Ia tidak diperbudak oleh perdagangan dan harta 

yang dimilikinya. Akan tetapi justru Khadi>jah yang menunudukkan semua apa 

yang dimilikinya. Ia  disifati dengan sifat ini karena setelah ditinggal 

suaminya meninggal, banyak sekali lelaki yang mencoba meminangnya 

dengan menawarkan sejumlah besar harta sebagai mas kawin. Namun,  

Khadi>jah menolak semua pinangan itu. Perhatiannya difokuskan pada upaya 

mengasuh anak dan mengelola perdagangan. Hebatnya, kondisi tersebut tidak 

menjadikan Khadi>jah berpangku tangan, ia memiliki banyak cara berdagang 

yang unik, jauh dari godaan hawa nafsu dan kehinaan. Ia tidak ikut serta 

langsung berdagang bersama kaumnya. Ia memiliki karyawan untuk 

mengelola perdagangannya.
11

 

Khadi>jah juga diberi gelar ‚'Umm 'al-Mu'mini>n‛. Gelar ini tidak akan 

pernah dicapai oleh wanita manapun, hanya wanita-wanita khusus saja yang 

mendapatkannya, karena tidak semua wanita mampu menikah dengan 

Rasulullah. Bahkan ia lebih dahulu mendapatkannya. Ia juga yang paling 

pertama secara urutan, kedudukan dan martabat, karena pengorbanan yang 

telah ia persembahkan dan keikutsertaannya dengan Rasulullah dalam setiap 

usaha untuk eksistensi dakwah.
12

 

Setelah berakhirnya pemboikotan kaum Quraysh terhadap kaum 

muslim, Khadi>jah sakit keras akibat beberapa tahun menderita kelaparan dan 

                                                           
11

 Muh}ammad, Khadi>jah Cinta Sejati Rasu>lullah, 3. 
12

 Ibid.  
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kehausan. Semakin hari kondisi kesehatan badannya semakin memburuk. 

Dalam sakit yang tidak terlalu lama, dalam usia 65 tahun, pada bula 

Ramadhan wafatlah seorang mujahidah suci yang sabar dan teguh imannya, 

Khadi>jah binti Khuwaylid.13    

2. Kondisi Lingkungan Khadi>jah RA. 

Menurut bahasa, kata Arab berati padang pasir: tanah gundul dan 

gersang yang tiada air dan tanamannya. Sebutan dengan istilah ini sudah 

diberikan sejak dahulu kepada Jazirah Arab (termasuk  Makkah).
14

 Makkah 

adalah tempat tinggal Khadi>jah. Tempat tersebut memiliki kedudukan 

istimewa bagi penduduknya, juga berpengaruh besar bagi siapa saja yang 

pernah tinggal di sana, tidak terkecuali Khadi>jah. Makkah memilki sejarah 

yang panjang, sejak dulu selalu dijaga oleh Allah. Dulu Makkah hanya 

dikenal sebagai tempat persimpangan jalan para kafilah dagang Arab dan non 

Arab, daerah tersebut mengarah ke Palestina jika ditempuh dari Yaman atau 

mengarah Yaman jika ditempuh dari Palestina. Para kafilah dagang sering kali 

istirahat di sana memanfaatkan sumber air yang ada. Saat itu belum ada 

bangunan di sana, para pedagang biasa mendirikan tenda untuk istirahat atau  

untuk tukar menukar dagangan.
15

 Kebiasaan tersebut menjadikan Makkah 

sebagai salah satu sentral perdagangan di Jazirah Arab.
16

 

                                                           
13

 Al-Mu>ba>rakfu>ri>, Si>rah Nabawi>yah, 223. 
14

 Ibid., 39. 
15

 Al-Jamal, Khadi>jah Ummahatul Mukminin, 27. 
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Makkah adalah kota yang dimuliakan dan disucikan sejak awal mula 

penciptaan sampai hari kiamat. Rumah Allah pertama kali dibangun di 

Makkah (Ka‟bah), tempat pertama yang dibangun di bumi adalah Makkah, 

sebagaimana organ yang pertama kali kelihatan dari manusia ketika lahir 

adalah kepalanya.
17

Dengan ini Makkah disebut dengan 'Umm al- Qura>  (pusat 

kota).
18

 Sebagaimana tempurung tempat otak disebut 'Umm 'ar-Ra’s pusat 

kepala, sumber asal anak-anak adalah ibunya ('Al-'Umm) dari sanalah ia 

bermula sumber atau inti badan adalah kepalanya, dan sumber atau inti kota 

adalah Makkah dari sanalah, kota-kota bermula.
19

 

Nabi sangat mencintai Makkah kecintaannya terbukti ketika beliau 

diusir oleh kaumnya dari Makkah. Beliau sangat sedih karenanya, kesedihan 

itu beliau ungkapkan dalam sabdanya ketika hendak menuju Madinah, 

                                                                                                                                                                      
16

 Jazirah Arab memiliki peranan yang sangat besar karena kondisi alam dan letak geografisnya. 

Sedangkan dilihat dari kondisi internalnya, Jazirah arab hanya dikelilingi pasir dan gurun dari segala 

sudutnya. Karena kondisi inilah Jazirah Arab seperti benteng pertahanan yang kokoh, yang tidak 

memperkenankan bangsa asing untuk menjajah. Oleh karena itu, penduduk Jazirah arab (termasuk 

Makkah) hidup merdeka dan bebas dalam segala urusan sejak zaman dahulu.  Al-Mu>ba>rakfu>ri, Si>rah 
Nabawi>yah, 40. 

17
 Ka’bah adalah tempat beribadah kepada Allah yang pertama kali didirikan di muka bumi. 

Bangunan ka’bah mendekati bentuk kubus yang terletak di tengah Masjidil Haram di Makkah. 
Bangunan ini merupakan tempat yang suci bagi kaum muslimin dan merupakan bangunan yang 
dijadikan Patoka arah kiblat atau arah patokan yang dijadikan untuk bersifat ibadah bagi umat islam 
diseluruh dunia seperti shalat. Selain itu Ka’bah adalah tempat yang ramai dikunjungi dikala musim 
haji dan umrah. Wikipedia, Ka’bah, http://id.m.wikipedia.org/ka’bah. diakses hari Sabtu tanggal 24 
Maret 2016. 

18
 Penamaan Makkah sebagai Umm al-Qura> sesuai dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah 

ayat 125 yang artinya: Dan (ingatlah), ketika Kami menjadikan rumah itu (Baitullah) tempat 

berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. dan jadikanlah sebagian maqam Ibrahim tempat 

shalat. dan telah Kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail: "Bersihkanlah rumah-Ku untuk 

orang-orang yang t}awa>f, yang i'tika>f, yang ruku' dan yang sujud". Departemen Agama Republik 
Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemah (Tafsi>r Ibn Kathir) , 19. 

19
 Al-Jamal, Khadij>ah Ummahatul Mukminin, 32. 

http://id.m.wikipedia.org/
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“Sungguh kamu adalah negeri yang paling saya cintai, jika saja kaumku tidak 

mengusirku saya tidak akan keluar darimu.”20
  

Makkah terletak  pada tempat yang sama sekali tidak ada tumbuhan, 

tidak banyak sumber air, dan tidak dikelilingi oleh kebun yang rindang. 

Makkah dikelingi oleh gunung-gunung yang sangat panas, terkadang 

panasnya seakan api yang membara. Dalam menggambarkan Makkah, Al-

Qazwaini berkata, “Makkah terletak disebuah lembah, dikelilingi gunung-

gunung menjulang tinggi, bangunannya disusun dari batu hitam yang halus, 

ada juga yang putih.” Tanahnya keputih-putihan, bersih, udaranya sangat 

panas ketika musim panas tiba, namun sejuk di malam harinya. Lembahnya 

membentang luas, air hujan menjadi sumber utama, tidak ada sungai atau 

sumur dan tidak ada pohon berbuah di sana. Namun setelah itu, Makkah 

menjadi tempat yang diberkahi, sumur dan mata air menjadi sumber utama, 

begitu juga pertanian dan perkebunan kurma, sedangkan makanan pokoknya 

diambil dari tempat lain.
21

 

Pada abad ke-6 Masehi, para pemuka Quraysh mulai berkonsentrasi 

membangun rumah-rumah mereka. Gambaran kodisi tersebut adalah 

gambaran Makkah masa lalu. Allah telah menghiasi Makkah dengan pakaian 

keimanan, menjadikan hati tertuju padanya dan jiwa yang suci selalu 

                                                           
20

 Abd al-Ba>qi>, Mutiara Hadits Shahi>h Bukha>ri> Muslim, 829. 
21

 Al-Jamal, Khadi>jah Ummahatul Mukminin, 36 
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merindukannya, didatangi manusia dari segala penjuru, menyambut seruan 

Allah untuk berhaji.
22

 

Inilah kondisi Makkah dan kondisi lingkungan di mana Khadi>jah 

tinggal. Kondisi lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap 

seseorang, mewarnai tabi‟at dan menghiasinya, mempengaruhi kebiasaan, 

akhlak, dan pergaulannya, menjadikannya tunduk pada adat istiadat dan 

fanatik padanya. Tunduk kepada apa yang seharusnya diberikan kepada 

adatnya, sampai akhirnya ia seakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

lingkungannya.
23

 

Penduduk yang tinggal di daerah yang ekstrim, terbiasa dengan salju, 

hujan, aliran air, sungai-sungai, angin ribut, petir dan guntur, berbeda dengan 

mereka yang tinggal di dataran rendah, berada di  tepian sungai dengan cuaca 

yang tropis yang selalu melihat terbit dan terbenamnya matahari. Tidak 

diragukan lagi bahwa tabi‟at mereka berbeda dengan masyarakat lainnya 

dalam berbagai hal, baik dalam sumber mata pencahariaannya, tokoh panutan, 

dan kesiapan penduduknya untuk mengahadapi realita kehidupan. Begitu juga 

dengan mereka yang tinggal di padang pasir, dengan cuaca yang sangat panas, 

berhadapan dengan padang pasir yang menguning, gunung-gunung besar, 

tinggi, sangat panas dan kejam. Kondisi tersebut akan membentuk siapa saja 

yang tinggal disana menjadi pribadi yang sabar menanggung ujian. Kuat 

                                                           
22

 Ibid., 37. 
23

 Ibid., 38. 
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membawa beban perjuangan, dan pengorbanan yang berkesinambungan. 

Mereka akan siap menghadapi kerasnya kehidupan, meneima segalanya 

dengan keimanan, sampai penderitaan usai.
24

  

Meskipun Makkah terletak pada tempat yang beriklim sangat panas, 

namun  Allah memberikan keistimewaan padanya karena posisinya yang lebih 

unggul dibanding tempat lainnya. Makkah ibarat pelabuhan di tengah padang 

pasir, ia adalah persinggahan para kafilah dagang yang membawa dagangan 

dari selatan ke utara, utara ke selatan, dan dari Asia menuju Afrika.
25

 Saat itu, 

perdagangan menjadi salah satu mata pencaharian yang berkembang. Maka 

tidak heran jika Khadi>jah merupakan figur yang unggul dalam lingkungan 

tersebut, perjalanan hidupnya, baik dalam tindakan dan pekerjaannya sarat 

dengan contoh yang sangat baik dan patut diteladani. Ia telah menghadapi 

beratnya ujian diawal menapaki bahtera kehidupan, suaminya meninggal 

ketika usianya masih muda, dengan meninggalkan empat orang anak. 

Khadi>jah menerima itu semua dengan hati yang lapang, kesabaran yang kuat, 

dan tekad yang tidak mengenal putus asa. Mental seperti ini sudah biasa 

dikenal oleh masyarakat yang tinggal dipadang pasir.
26

 

3. Agama Masyarakat Khadi>jah RA. 

Mayoritas bangsa Arab mengikuti dakwah Isma>il As. yaitu tatkala 

beliau menyeru kepada agama bapaknya Ibra>hi>m. Inti ajarannya menyembah 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Al-Mu>ba>rakfu>ri, Si>rah Nabawi>yah, 37. 
26

 Al-Jamal, Khadi>jah Ummahatul Mukminin, 40. 
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kepada Allah, mengesakanNya dan memeluk agamaNya. Waktu bergulir 

sekian lama, hingga banyak di antara mereka yang melalaikan ajaran agama 

yang pernah disampaikan kepada mereka. Meskipun demikian, masih ada 

sisa-sisa tauhid dan beberapa syiar dari agama Ibra>him. Kemudian muncul 

‘Amr bin Luh}ay, pemimpin bani Khuza>’ah. Suatu saat ia melakukan 

perjalanan ke Sha>m. Di sana ia melihat penduduk Sha>m menyembah berhala 

dan menganggap hal it sebagai sesuatu yang baik serta benar. Sebab 

menurutnya Sha>m adalah tempat para Rasu>l dan kitab. Karena itulah ia pulang 

membawa berhala Hubal dan meletakkanyya di dalam Ka‟bah. Setelah itu ia 

mengajak penduduk Makkah untuk menyembah berhala.
27

 

 Berhala tertua mereka adalah Mana>t, yang ditempatkan di tepi laut 

Merah. Kemudian mereka membuat Lata> dan ‘Uzza. Inilah tiga berhala yang 

paling besar. Setelah itu kemusyrikan semakin merebak dan berhala-berhala 

kecil-kecil semakin banyak bertebaran di setiap tempat. Begitulah kisah 

kemusyrikan dan penyembahan berhala yang menjadi fenomena terbesar dari 

agama Ibra>him. Mereka juga mempunyai beberapa tradisi dan upacara 

penyembahan berhala yang mayoritas diciptakan oleh ‘Amr bin Luh}ay. 

Orang-orang mengira apa yang diciptakannya itu merupakan sesuatu yang 

benar serta tidak mengubah agama Ibra>him. Di antara penyembahan berhala 

yang mereka lakukan adalah: 

                                                           
27

 Al-Mu>ba>rakfu>ri, Si>rah Nabawi>yah, 70. 
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a.  Mereka mengelilingi berhala dan mendatanginya sambil berkomat kamit 

di hadapannya. Mereka berdo‟a meminta pertolongan kepadanya tatkala 

kesulitan, berdo‟a untuk memenuhi kebutuhan dengan penuh keyakinan 

bahwa berhala-berhala itu bisa memberikan apa yang mereka kehendaki. 

b. Mereka menunaikan haji dan tawaf di sekeliling berhala, menunduk dan 

sujud di hadapannya. 

c. Mereka mengadakan penyembahan berbagai macam korban, 

menyembelih hewan piaraan dan hewan korban demi berhala dan 

menyebut namanya.  

d. Mereka mengkhususkan sebagian makanan dan minuman yang mereka 

pilih untuk disajikan kepada berhala. Selain itu mereka juga menyajikan 

hasil tanaman dan ternak untuk berhala-berhala. Allah berfirman: 

                     

                            

         

Artinya: Dan mereka mengatakan Inilah hewan ternak dan tanaman yang 

dilarang; tidak boleh memakannya, kecuali orang yang Kami kehendaki", 

menurut anggapan mereka, dan ada binatang ternak yang diharamkan 

menungganginya dan ada binatang ternak yang mereka tidak menyebut 

nama Allah waktu menyembelihnya, semata-mata membuat-buat 
kedustaan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas mereka terhadap 

apa yang selalu mereka ada-adakan. (Al-Qur‟an, 6:138)28
 

 

                                                           
28

 Al-Qur‟an, 6:138. 
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Orang-orang Arab juga mengundi nasib dengan menggunakan anak 

panah yang tidak ada bulunya. Anak panah yang digunakan untuk mengundi 

nasib tersebut diberi tiga tanda. Anak panah pertama diberi tanda “ya”, anak 

panah kedua diberi tanda “tidak”, anak panah ketiga tidak diberi apa-apa. 

Mereka mengundi nasib untuk untuk memastikan pelaksanaan suatu keinginan 

atau rencana. Mereka juga percaya kepada perkataan peramal, orang pintar 

dan ahli nuju>m.
29

  

Di kalangan mereka juga ada tradisi pesimis terhadap sesuatu. Pada 

mulanya mereka mendatangkan seekor burung atau biri-biri, lalu melepasnya. 

Jika burung atau biri-biri itu pergi kearah kanan, mereka jadi bepergian ke 

tempat yang hendak mereka tuju dan hal itu dianggap pertanda yang baik. 

Namun jika burung atau biri-biri itu terbang kearah kiri maka itu pertanda 

buruk atau kesialan akan menimpa mereka.
30

 

Sekalipun masyarakat sangat bodoh seprti itu, sisa-sisa agama Ibrahim 

tetap ada dikalangan mereka dan mereka sama sekali tidak meninggalkannya. 

Seperti pengagungan terhadap ka‟bah, t}awwa>f, haji dan lain sebagainya. Di 

antara orang-orang, tetap ada yang mengatakan “kami adalah anak keturunan 

                                                           
29

 Peramal adalah orang yang mengabarkan sesuatu yang bakal terjadi dikemudian hari. Ia 

mengaku bisa melihat mengetahui rahasia ghaib pada masa mendatang. Di antara mereka mengaku 
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Ibra>hi>m dan penduduk Tanah Suci, penguasa ka‟bah dan penghuni Makkah. 

Tidak ada seorangpun dari bangsa Arab yang mempunyai hak dan kedudukan 

seperti kami.
31

 

Semua ritual keagamaan tersebut adalah kesyirikan dan penyembahan 

terhadap berhala adalah keyakinan terhadap khayalan. Begitulah agama 

mayoritas bangsa Arab. Sebelum itu sudah ada agama Yahudi, Nasrani, 

Majusi, Shabi’ah yang masuk ke dalam Masyarakat Arab.
32

  

Seperti itulah kondisi agama yang ada pada saat kedatangan Islam. 

Namun, agama-agama itu sudah banyak disusupi penyimpangan dan hal-hal 

yang merusak. Orang-orang musyrik yang mengaku berada pada agama 

Ibrahim, keadaannya sangat jauh dari perintah dan larangan syari‟at Ibra>hi>m. 

Mereka mengabaikan tuntunan-tuntunan tentang akhlak yang mulia. 

Kedurhakaan mereka tak terhitung banyaknya dan seiring dengan perjalanan 

waktu, mereka berubah menjadi penyembah berhala, dengan tradisi dan 

kebiasaan yang menggambarkan berbagai macam fitnah dalam kehidupan 

agama.
33

   

4. Kondisi Sosial Masyarakat Khadi>jah RA. 

Ada beragam klasifikasi dalam tatanan masyarakat Arab, di mana 

antara satu dengan yang lainnya, kondisinya berbeda-beda. Hubungan seorang 

laki-laki dengan keluarganya di lapisan kaum bangsawan mendapatkan 
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kedudukan yang amat terpandang dan tinggi, kemerdekaan berkehendak dan 

pendapat yang pasti didengar mendapatkan porsi terbesar. Hubungan ini selalu 

dihormati dan dijaga sekalipun dengan pedang yang terhunus dan darah yang 

tertumpah.
34

 

Jika seorang laki-laki yang ingin dipuji karena kemurahan hati dan 

keberaniannya di mata orang Arab, hendaklah waktunya yang banyak hanya 

dipergunakan untuk berbicara dengan wanita. Jika seorang wanita 

menghendaki, dia dapat mengumpulkan suku-suku untuk kepentingan 

perdamaian, namun juga dapat menyulut api permusuhan di antara mereka. 

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa seorang laki-laki adalah 

kepala keluarga dan yang menentukan sikap di dalamnya. Hubungan antara 

laki-laki dan wanita yang berlangsung melalui akad nikah dan diawasi oleh 

para walinya (wanita). Seorang wanita tidak memiliki hak untuk menggurui 

mereka. Sementara kondisi kaum bangsawan demikian, kondisi yang dialami 

oleh lapisan masyarakat lainnya amat berbeda. Terdapat beragam gaya hidup 

yang bercampur baur antara kaum laki-laki dan wanita. Hal tersebut bisa 

dikatakan pelacuran, gila-gilaan, pertumpahan darah dan perbuatan keji. 
35

   

Imam Bukhari dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah bahwa 

pernikahan pada masa Jahiliyah terdiri dari empat macam yakni: 
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Pertama, pernikahan seperti pernikahan orang sekarang, yaitu seorang 

laki-laki mendatangi laki-laki yang lain dan melamar wanita yang di bawah 

perwaliannya atau anak perempuannya, kemudian dia menentukan maharnya 

dan menikahkannya. 

Kedua, seorang laki-laki berkata kepada istrinya ketika ia sudah suci 

dari haidhnya, “Pergilah kepada si fulan dan bersenggamalah dengannya”, 

kemudian setelah itu, istrinya ini ia tinggalkan dan tidak ia sentuh selamanya 

hingga tampak tanda kehamilanya dari laki-laki tersebut. Dan bila tampak 

tanda kehamilannya, bila si suaminya masih berselera kepadanya, maka dia 

akan menggaulinya. 

Ketiga , sekelompok orang dari jumlah yang kurang dari sepuluh 

berkumpul, kemudian mendatangi seorang wanita dan masing-masing 

menggaulinya. Jika wanita ini hamil dan melahirkan, kemudian setelah berlalu 

beberapa malam dari melahirkan, dia mengutus kepada mereka (sekelompok 

orang tadi), maka ketika itu tak seorangpun mengelak hingga semuanya 

berkumpul kembali dengannya. Kemudian si wanita itu berkata kepada 

mereka, ”Kalian telah mengetahui apa yang kalian lakuakan dan aku sekarang 

telah melahirkan, dan dia ini anakmu, wahai si fulan!”. Dia menyebut nama 

laki-laki yang dia senangi dari mereka, maka anaknya dinasabkan kepadanya. 

Keempat, banyak laki-laki mendatangi wanita sedangkan si wanita ini 

tidak menolak sedikitpun siapapun yang mendatanginya. Mereka ini adalah 

para pelacur. Di pintu-pintu rumah mereka ditancapkan bendera yang menjadi 
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simbol mereka dan siapapun yang menghendaki mereka maka dia bisa masuk. 

Jika dia hamil dan melahirkan, laki-laki yang pernah mendatanginya tersebut 

berkumpul lalu mengundang ahli pelacak. Kemudian ahli ini menetukan nasab 

anak tersebuat kepada siapa yang mereka cocokkan dan kemiripan terhadap si 

anak sebagai anaknya. Dalam hal ini si laki-laki tidak boleh menyangkal.
36

 

Perbuatan zina merajalela di lapisan masyarakat. Ada sekelompok 

laki-laki dan wanita terkecuali dari hal tersebut. Mereka adalah orang-orang 

yang memiliki jiwa besar dan menolak keterjerumusan dalam kehinaan. 

Wanita-wanita merdeka kondisinya lebih bagus dari kondisi para budak 

wanita. Kondisi mereka (budak wanita) sangat parah.
37

  

Mayoritas kaum Jahiliah sepertinya tidak merasakan keterjerumusan 

dalam perbuatan keji tersebut menjadi suatu aib bagi mereka. di antara  

mereka ada yang mengubur hidup-hidup anak wanita mereka karena takut 

malu dan enggan menafkahinya. Anak laki-laki di bunuh lantaran takut 

menjadi fakir dan melarat.
38

 

Di sisi lain hubungan antara suku yang berbeda benar-benar 

berantakan. Kekuatan yang ada mereka gunakan untuk berjibaku dan 

berperang. Hanya saja, adakalanya rasa sungkan serta rasa takut mereka 
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sebagai tradisi dan kebiasaan bersama mengurangi derasnya perseteruan 

tersebut. Dalam kondisi tertentu mereka saling merangkul dan bersatu.
39

   

Ringkasnya kondisi sosial yang berlaku di masyarakat Jahiliyah benar-

benar rapuh dalam kebutaan. Kebodohan mencapai puncaknya dan khurafat 

merajalela di mana-mana. Orang-orang hidup layaknya binatang ternak. 

Wanita diperjual belikan bahkan kadang-kadang diperlakukan bak benda mati. 

Hubungan antar umat sangat lemah, pertikaian dan permusuhan terjadi untuk 

mendapatkan kekuasaan.
40

 

B. Akhlak Khadi>jah RA. 

Khadi>jah telah mencurahkan semua kebaikan semasa hidupnya, cintanya 

sudah ditabiatkan hanya untuk Allah, dan semua amalannya hanya karena Allah. 

Memberikan bantuan dan pertolongan pada semua yang ia kenal, ia mengetahui 

kebutuhan dan kesulitan mereka entah di zaman Jahiliyah maupun setelah 

datangnya Islam.
41

 

Kejahatan tidak masuk ke dalam dirinya, bahkan ia tidak berpikir untuk 

berbuat jahat, akan tetapi ia hidup untuk kebaikan dan demi kebaikan. Ia adalah 

malaikat berwujud manusia, mempunyai keinginan dan himmah yang tinggi, 

tanpa sombong dan congkak yang membuatnya dihormati oleh semua orang.
42
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Ketika ia mengenal seorang Muhammad, yang tedapat pada diri beliau, 

alamat dan tanda bahwa ia adalah jalan menuju Allah. Maka ia benar-benar 

berpegang teguh dengannya, melayaninya dengan bermacam-macam bentuk, 

menyediakan baginya apa yang dibutuhkannya. Khadi>jah tidak penah 

meninggalkan satu bentuk perhatian pun untuk beliau kecuali ia laksanakan 

dengan ikhlas dan sesempurna mungkin. Khadi>jah telah merasa tidak ada 

keraguan sedikitpun padanya, bahwa Muhammad bukanlah manusia biasa, akan 

tetapi manusia yang telah diciptakan Allah untuk urusan yang besar. Oleh karena 

itu, penciptaan dan tabi‟at yang ada pada dirinya pasti untuk sesuatu yang agung. 

Inilah yang menjadi keyakinan Khadi>jah terhadap Muhammad.
43

 

Sampai ketika dikabarkan kepada Khadi>jah sebuah kabar besar, ia tak 

hanya berdiam diri. Sedetikpun ia tidak berfikir panjang dengan apa yang 

dikatakan padanya oleh utusan yang agung ini. Ia sangat tegas menjawab, 

mengutarakan dan menarik kesimpulan. Semua itu menunjukkan bahwa 

Khadi>jah adalah seorang yang memiliki jiwa dan hati yang kuat, akal yang 

terbuka, luasnya pemikiran.
44

 

Khadi>jah adalah orang yang pertama yang beriman pada Muhammad. 

Ketika Rasu>lullah diperintahkan untuk memberi peringatan kepada keluarga dan 

kerabatnya, beliau berfikir ragu atas apa yang diperintahkan Tuhannya tersebut. 

Siapa yang akan ia dakwahi? apakah mereka akan menaatiku dan 
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mempercayaiku? Apakah mereka mau meninggalkan keyakinan dan sesembahan 

mereka?. Ketika Rasu>lullah dalam kondisi seperti ini, Khadi>jah berkata 

kepadanya, “Dengarlah wahai anak pamanku.” Kemudian Rasu>lullah bergegas 

menemui Khadi>jah. Khadi>jah berkata, “Aku bersaksi bahwa tidak ada 'Ilah yang 

patut disembah kecuali Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan 

Allah.”45
  

Kemudian setelah bertemu malaikat Jibril, Rasu>lullah pulang ke 

rumahnya dengan gembira. Kini beliau tahu bagaimana cara beribadah dan 

berdo‟a kepada Allah. Hal pertama yang Rasu>lullah lakukan adalah mengajarkan 

tata cara berwudhu dan melakukan shalat. Khadi>jah pun mengikuti dan 

melakukan shalat di belakang Rasulullah. Dengan begitu ia menjadi orang 

pertama yang yang melakukan hal yang penting dalam Islam yakni beriman 

kepada Allah dan Rasul.
46

 

Khadi>jah menjadi orang yang pertama menolongnya dalam melangkahi 

rintangan-rintangan yang ada, sampai beliau mendapatkan dukungan dari 

kalangan kaum laki-laki, meski Allah telah melindunginya. Setiap Rasu>lullah 

mendengar sesuatu yang dibenci dari kalangan penentang, ataupun mendengar 

pendustaan mereka yang membuat beliau bersedih, maka Allah ringankan 

dengan Khadi>jah. Ia selalu mengokohkan langkah Nabi, mempercayai dan 
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meringankan beban beliau, sehingga apa yang Nabi dapatkan dari kaumnya  

menjadi terasa ringan.
47

    

Khadi>jah mendapat pemeliharaan dan bimbingan langsung dari Allah di 

sepanjang hidupnya. Allahlah yang mengarahkan Khadi>jah untuk menjadi teman 

hidup Rasu>lullah. Allah pula yang memunculkan tekad di hatinya untuk 

senantiasa membela, membangkitkan tekad dan mengobarkan semangat 

suaminya. Allah yang menganugerahkan kepadanya akal yang cerdas dan akhlak 

yang mulia. Allah pula yang menjaganya dari segala cela, sehingga penduduk 

Makkah menjulukinya dengan wanita suci.
48

 

Khadi>jah ditakdirkan untuk mengelola secara pribadi urusan-urusan 

perdagangannya, karena dengan hal itu ia belajar untuk bersabar dan bersikap 

tegas dalam mengambil keputusan. Pengalaman itu menjadikan Khadi>jah tidak 

pernah kehilangan semangat serta tidak pernah ragu harta dan jiwa raganya untuk 

membela agama Islam. Ia tetap  tegar menghadapi segala permusuhan dan 

intimidasi kaum  Quraysh. Imannya tidak pernah goyah dalam membantu 

Rasu>lullah melawan tipu daya mereka, ada kalanya Khadi>jah menggunakan 

pikirannya yang cerdik, tetapi, ada kalanya juga ia mencurahkan kasih sayang 

seorang ibu atau cinta seorang istri. Tak pernah ia gentar maupun gusar. Ia selalu 

tenang dan sabar.
49
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Bimbingan Allah pulalah yang menjadikannya menolak setiap lamaran 

dari para bangsawan Quraysh sebelum akhirnya ia menikah dengan Rasu>lullah. 

Allah yang memberinya petunjuk untuk memilih Muhammad sebagai pengelola 

urusan dagangnya ke Syam. Kekagumannya kepada integritas moral dan 

kemuliaan akhlak Muhammad juga bagian dari takdir Allah yang terencana. 

Dengan hal itu membuatnya mampu melampaui segenap adat kebiasaan 

masyarakat Jahiliyah, sehingga ia sendiri yang memutuskan untuk memilih 

Muhammad sebagai pendamping hidupnya. Pilihan itu, sebagaimana kita tahu, 

tidaklah didasarkan atas kekayaan materi dan otoritas sosial, melainkan atas 

dasar budi pekerti Muhammad yang luhur dan karakter yang membuat 

masyarakat Arab menjulukinya ‚'al-'ami>n‛ yang terpercaya.
50

 

Bagi Khadi>jah harta dan kekayaan materi merupakan sesuatu yang tidak 

permanen. Sementara adat dan tradisi Jahiliah, menurutnya adalah seperangkat 

konvensi yang diterapkan oleh para leluhur untuk menangani persoalan-

persoalan spesifik di zaman mereka sendiri. Ketika zaman telah berubah, 

sebagian dari adat istiadat tidak lagi memadai untuk dijadikan pedoman. 

Pertimbangan itulah yang membuat Khadi>jah menjadi pelopor bagi upaya 

memberikan hak pada kaum wanita untuk memilih rekan hidup mereka sendiri. 

Tidak seorangpun berhak memaksanya untuk duduk manis di rumah, menunggu 
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lelaki untuk melamarnya. Khadi>jah berpendapat bahwa wanita juga berhak 

melakukan pendekatan kepada lelaki yang ia inginkan untuk menjadi suaminya.
51

 

Siapa pula yang membimbing Khadi>jah untuk tidak menghalangi 

suaminya melakukan „uzlah di Gua Hira‟, menyendiri serta menjauhi praktik 

penyembahan berhala dan kehidupan hedonis Makkah selama sebulan penuh 

setiap tahun? Tentu saja Allah. Dalam kenyataannya Khadijah tidak membiarkan 

Muhammad suaminya, melakukan „uzlah. Ia bahkan berusaha mendorong dan 

menyipakan perbekalan untuk keperluan „uzlah suami tercintanya.
52

 

Setelah menikah dengan Muhammad, Khadi>jah menyerahkan semua 

urusan perdagangan finansial kepada suaminya yang terkenal cerdas dan jujur. Ia 

juga mendukung keputusan suaminya untuk bersedekah kepada fakir miskin dan 

membantu orang-orang yang tertimpa kemalangan. Khadi>jah memang sejak awal 

memiliki karakter yang mulia. Keputusan itu ternyata tidak salah, harta di tangan 

Muhammad selalu bertambah sebanyak jumlah yang ia sedekahkan. Tentu saja 

karakter dan keputusan Khadi>jah itu merupakan bagian dari rencana Allah yang 

Maha Agung.
53

 

Berkat segala kebaikan yang dilakukan, Allah pun menghormati 

Khadi>jah. Suatu hari, Malaikat Jibril mendatangi Rasulllah dan berkata, “Wahai 

Muhammad, sebentar lagi, Khadi >jah akan membawakan makanan dan minuman 
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untukmu. Kalau ia datang sampaikan kepadanya salam dari Allah dan dariku”.54
 

Cara Khadi>jah menjawab salam itu pun menunjukkan keluasan pandangan dan 

kedalaman perasaannya. Jawabannya itu mengandung pengagungan terhadap 

Allah, do‟a agar Allah menganugerahkan kepadanya kedamaian dan keselamatan 

serta untuk Jibril yang telah menyampaikan kepadanya salam dari Allah. 

Khadijah berkata, “Allahlah pemelihara kedamaian dan sumber segala damai. 

Salamku untuk Jibril”. 

Allah membimbing Khadi>jah untuk menyebarkan ketenangan dan cinta 

kasih di tengah-tengah rumah tangganya. Berbahagialah seluruh anggota 

keluarganya. Khadijah selalu berusaha agar perasaan Rasu>lullah tidak pernah 

terganggu di rumahnya sendiri. Tidak pernah kondisi rumah tangga menjadi 

penghalang Rasulu>llah untuk berdakwah. Khadijah merupakan istri dan sahabat 

yang ideal yang selalu setia mendampingi dan menghibur Rasu>lullah dalam 

setiap kesulitan. Karena itulah Allah berkenan memberinya kabar gembira 

tentang sebuah rumah terbuat dari permata yang dibangun untuknya di surga. 

Rasulullah Saw. bersabda, “Aku diperintahkan untuk memberi kabar gembira 

kepada Khadi>jah bahwa akan dibangun untuknya di surga sebuah rumah dari 

permata tak ada hiruk pikuk dan rasa lelah di dalamnya.”55
 

Allah juga berkenan untuk memberikan sebuah keistimewaan kepada 

Khadi>jah. Hanya darinyalah anak keturunan Rasu>lullah berasal. Keturunan itu 

                                                           
54

 Abd Ba>qi>, Mutiara Hadits Shahi>h Bukha>ri> Muslim, 872. 
55

  Muh}ammad, Khadi>jah Cinta Sejati Rasu>lullah, 292. 



65 

 

terus berkembang dari generasi ke generasi, menyebar ke seluruh penjuru dunia 

Islam hingga pada masa kita ini. Ketika Muhammad kemudian diangkat menjadi 

Rasul, Khadi>jah yang berperan penting dalam menghilangkan keraguan dan 

ketakutan dari diri Muhammad. Khadijah pula yang pertama kali mengimani dan 

mempercayainya. Di tengah kerasnya intimidasi dan tekanan dari kaum Quraysh 

kepada Khadi>jah, Khadi>jah juga yang dengan setia mendampingi dan 

membelanya.
56

 

Peran itu terus dijalankan Khadi>jah selama sepuluh tahun, sejak ia berusia 

55 tahun hingga ia meninggal dunia usia 65 tahun. Kekuatan fisik dan kecantikan 

Khadi>jah semakin lama semakin pudar dimakan usia. Tetapi ada sesuatu yang 

tidak pernah berubah di dalam dirinya yakni kekuatan spiritual dan kejernihan 

cinta. Ia selalu dan selamanya beriman kepada Allah serta meyakini kebenaran 

risalah suaminya. Itulah sebabnya mengapa Rasu>lullah pada masa hidup 

Khadi>jah tidak pernah berfikir untuk menikah dengan perempuan lain atau 

menjadikan hamba sahaya wanita sebagai istri. Begitu berarti Khadi>jah bagi 

beliau hingga tak ada seorang pun yang bisa menggantikan posisinya.
57

 

Khadi>jah juga tipe wanita yang menjaga harga diri. Sebagaimana 

diketahui, kehidupan malam di Makkah dipenuhi dengan foya-foya, pesta dan 

nyanyian oleh para kerabat di Makkah.Terutama rumah Abu> Lahab yang terkenal 

dengan hobi pesta yang diadakan hampir setiap malam. Memang rumahnya tidak 
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jauh dari rumah Khadi>jah, bahkan terkadang Khadi>jah berlalu di depan 

rumahnya. Namun Khadi>jah sama sekali tidak terpikat dengan hal tersebut, 

hatinya tidak terbetik untuk bermain dan bersenda gurau bersama wanita-wanita 

sebayanya.
58

 

Di mata kaum Quraysh, Khadi>jah adalah seorang wanita yang 

memancarkan cahaya kepribadian (muru>’ah) yang agung.
59

 'Ummu Jami>l sudah 

sejak dulu menunggu Khadi>jah agar mau ikut bersamanya bersenang senang, 

bersenda gurau, dan bergadang di malam hari bersamanya sampai tiba pagi. 

Akan tetapi Khadi>jah menolaknya. Khadi>jah tidak berusaha mengikuti 

pembicaraannya dengan 'Ummu Jami>l dalam hal yang bersifat umum ataupun 

khusus. Tidak ada yang dibicarakan dengannya kecuali jika 'Ummu Jami>l datang 

ke rumahnya, maka Khadi>jah menyambutnya dengan hangat dan menjamunya 

selayaknya tamu, yang selalu diberi pelayanan yang lebih.
60

 

Khadi>jah juga seorang yang tawakal. Khadi>jah Selalu memanjatkan doa 

kepada Allah Swt. agar ia menahan gangguan orang-orang musyrikin terhadap 

kaum mukminin. Berdoa agar Allah memberi petunjuk kepada mereka, agar mau 

memikirkan sesuatu yang membawa manfaat bagi diri mereka. Kemudian 

mereka beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasul yang terpercaya. Khadi>jah 

ingat bahwa Allah selalu bersama orang-orang mukmin, orang-orang lemah di 
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antara mereka Allah akan selalu menjaga, memelihara dan mengukuhkan 

mereka. Hal ini  membuat Khadi>jah RA. terhibur dengan hal itu, dan 

meringankan perasaan sakit dan lelah dari dirinya.
61

 

Khadi>jah juga memuliki sikap qana>’ah. Qana>’ah dalam kitab Nas}a>ih }al-

Iba>d yaitu merasa puas dalam menerima pembagian apapun dengan hati yang 

lapang dan tenang. Orang yang qana>’ah adalah orang yang merasa puas  dalam 

menerima pemberian Allah disertai dengan usaha dan do‟a. 62
 Kepuasannya 

dengan beratnya ujian di awal menapaki bahtera kehidupan, suaminya meninggal 

ketika usianya masih muda, dengan meninggalkan empat orang anak. Khadi>jah 

menerima itu semua dengan hati yang lapang, kesabaran yang kuat, dan tekad 

yang tidak mengenal putus asa. Khadi>jah berkonsentrasi untuk mendidik anak-

anaknya, mereka memberikan pengajaran dan teladan yang baik kepada mereka, 

ia memandang bahwa dirinya mampu untuk itu, selain itu, Khadi>jah juga ingin 

mengembangkan harta melimpah yang dimilikinya, maka ia mencurahkan 

potensinya untuk berdagang satu mata pencaharian yang digeluti kaumnya.
63

 

Khadi>jah adalah perempuan yang pandai bersyukur. Syukur adalah 

memuji pada yang berbuat kebaikan dengan menyebut-nyebut kebaikannya, 

yakni kepada Allah atas kelapangan hidupnya. Hanya kepada Allah kita harus 

bersyukur karena Allah yang dapat memberikan semua kenikmatan di dunia 
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maupun di akhirat.
64

 Sikap syukur Khadi>jah dapat dilihat ketika ia tahu peran 

takdir Allah untuk melindungi RasulNya, ia merasa sangat senang. Ia bersyukur 

kepada Allah yang benar janjiNya, yang pasti akan menolong utusanNya dan 

telah nampak tanda-tanda hal itu, dan orang-orang pun melihat hal itu.
65

 

Khadi>jah banyak bersyukur kepada Allah Swt. atas petunjukNya kepada 

keimanan dan taufiqNya, sehingga ia mampu melaksanakan perannya sebagai 

bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Dengan semata-mata mengharap  

keridhahan Allah Swt. bahkan pelayanan Khadi>jah pada suaminya yang 

merupakan seorang yang terpercaya dan utusan yang dikhususkan bagi risalah 

tidak lain hanya karena Allah Swt.”66
 

Telah terlintas di pikiran Khadi>jah RA. Saat pertama kali ia mengetahui 

Muhammad, ketika ia memuliakan nabi-nabi itu semata karena Allah, dan karena 

sifat-sifat yang dicintai Allah. Sifat amanah adalah dari Allah, jauh dari 

kemaksiatan adalah karena Allah dan ibadah hanya untuk Allah semata. 

Sekarang hidup Khadi>jah telah mendekati batas akhirnya, tidak ada yang 

dilakukan olehnya kecuali selalu berdzikir mengingat Allah dan mengosongkan 

hatinya dari segala sesuatu di kehidupan ini, untuk menghadap dengan akal 

pikirannya, hati, ruh dan tubuhnya kepada Allah Swt. Ia akan menghadap 

kepadaNya, ia mengharapkan maaf, ampunan dan ridha Allah Swt. Mengharap 
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agar Allah memudahkan jalan menuju kepada-Nya, ia merasa bahwa Allah 

bersamanya.
67

 

Khadijah mendapat gelar “Nisa>’ al-Quraysh”, pemuka wanita Quraysh. 

Gelar tersebut diberikan tidak lain karena kesempurnaan sifat mulianya. Mereka 

sepakat bahwa Khadi>jah memiliki akhlak-akhlak mulia yang tidak seorangpun 

menghalangi mereka untuk menyematkan gelar ini. Sifat lahir Khadi>jah 

sebagaimana batinnya, tidak ada sifat batin yang disembunyikan dari manusia, ia 

juga tidak memiliki keperluan khusus kepada mereka dengan sifat yang ia miliki. 

Ia tidak diperbudak oleh perdagangan dan harta yang dimilikinya, dengan 

menjadikan hartanya untuk mendapatkan kepuasan dan apa yang ia inginkan.
68

 

Khadi>jah berkonsentrasi untuk mendidik anak-anaknya, memberikan 

pengajaran dan teladan yang baik kepada mereka. Ia memandang bahwa dirinya 

mampu untuk itu, selain itu, Khadi>jah juga ingin mengembangkan harta 

melimpah yang dimilikinya, maka ia mencurahkan potensinya untuk berdagang, 

satu mata pencaharian yang digeluti kaumnya.
69

Budi pekerti yang sudah turun 

temurun tersebut, Khadi>jah buktikan dalam lingkungan keluarganya, dalam 

pendidikan kepada anak-anaknya, dan pengorbanannya kepada suaminya, 

Muhammad Saw.
70

Dengan kepaduan pikiran dan jiwa yang mulia dari dalam diri 
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Khadi>jah, kaum Quraish menganggapnya sebagai teladan yang baik bagi 

kehidupan mereka.”71
 

Khadi>jah dikenal kaumnya dengan kedermawanannya yang suka 

membantu kaum bawah, sering mencukupi kebutuhan fakir, miskin dan tamu 

yang berkunjung. Ia mendermakan hartanya tidak lain karena kemuliaan yang 

dimilikinya. Kedudukan, kemuliaan, akhlaq dan kecerdasan Khadi>jah 

menjadikan penduduk Makkah iri dengannya. Hingga mereka menjuluki 

Khadi>jah dengan gelar “Pemuka Wanita Quraish”. Ruang tamunya selalu terbuka 

untuk orang-orang miskin, keluarga, kerabat, dan saudara-saudaranya yang 

membutuhkan bantuan. Ia juga lazim memberikan makan orang-orang kelaparan, 

memberi pakaian fakir, dan berinfak kepada orang-orang jompo. Dengan itu 

semua, ia dicintai kerabat dekatnya dan mendapat kebaikan yang banyak dari 

mereka. Mereka juga mendengarkan nasihatnya, tenteram jiwanya, dan menjadi 

ringan beban yang menimpa mereka.”72
  

Ketika kaum muslimin disiksa, ia bersama mereka dengan pikiran dan 

hatinya. Ucapannya menjadi penyejuk hati bagi mereka yang disiksa. Ketika 

kaum muslimin hijrah ke H>}abashah ia kembali memberikan segala yang ia 

punya. Membantu para Muha>jiri>n yang dipimpin anaknya Ruqayyah dan 

menantunya ‘Uthma>n bin ‘Affa>n. Begitu juga, ketika kaum muslimin diisolir, ia 
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memberikan sumbangan yang tiada tara dan menanggung beban yang tidak 

sedikit.
73

 

Khadi>jah sangat menginginkan kebaikan dakwah ini meluas dan sampai 

pada kaum Quraysh seluruhnya, sehingga ia bisa melihat berkumpul untuk 

menyembah pada satu Tuhan, dengan satu rasul dan satu dasar yang akan 

membawa mereka pada kebahagiaan dunia dan akhirat. Khadi>jah telah mulai 

mendakwahi para kerabat terdekatnya untuk masuk ke dalam dakwah yang 

mulia. Akan tetapi sedikit sekali yang menjawab seruannya, namun ia terus 

berusaha dan mengulang-ulang seruannya. Seperti yang ia lakukan pada H}akim 

bin H}izam putra saudara laki-lakinya yang tidak pernah melawan perintahnya 

dan selalu menyatujui gagasannya. Kemudian Khadi>jah menyebutkan kepada 

H}akim beberapa nama temannya yang telah diberi hidayah ke jalan yang lurus, 

semisal 'Abu> Bakar, Uthma>n dan Zubayr bin ‘Awwa>m anak pamannya. Tapi apa 

boleh buat ia tidak mau mengikuti ajakan Khadi>jah. 74
 

Tidak hanya kasih sayang terhadap keluarga yang Khadi>jah berikan. 

Namun  Khadi>jah juga sangat menyayangi H}ali>mah sebagimana ia dulu 

menyayangi suami tercinta. Khadi>jah selalu memuliakannya dan memberikan 

tempat yang sangat mulia buatnya. Khadi>jah senantiasa mendoakan kebaikan 

untuknya, memberikan segala kebutuhan yang dibutuhkan oleh H}ali>mah baik 

berupa unta, kambing dan lain sebagainya. Setiap kali H}ali>mah keluar dari 
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rumahnya, lisannya senantiasa basah dengan doa dan hatinya selalu dipenuhi 

dengan kesenangan, kegembiraan dan kecintaan.”75
 

Khadi>jah membuktikan cintanya kepada suaminya dengan bersikap mulia 

terhadap suaminya. Khadi>jah selalu menyiapkan bekal makan dan minum untuk 

bekal beberapa waktu Rasu>lullah. Beliau tidak mau meninggalkan suaminya 

tercinta dengan kesendirian. Beliau selalu mengirim utusan untuk menyiapkan 

bekal dan membantunya sampai di mana Nabi berada dan kemudian beliau 

meninggalkannya atas pertolongan Allah. Ketika ditinggal pergi suaminya, 

hatinya segera ingat kepadanya sebagai hati yang suci dan jernih. Bahkan ketika 

bermimpi pun beliau seakan-akan melihatnya secara langsung seperti falak 

subuh. Hatinya merasa gembira melihat apa yang ia impikan benar-benar 

terjadi.
76

  

Khadi>jah adalah wanita yang tidak tersibukkan untuk mengurusi orang 

lain, membicarakan mereka, atau sibuk membicarakan masa depan dunianya. Ia 

lebih sering bertanya tentang pribadi-pribadi rasul yang akan diutus Allah Swt. 

untuk memberi petunjuk kepada manusia. Ia juga sering mendiskusikan masalah 

Allah Yang Maha Besar, yang menciptakan manusia untuk beribadah 

kepadaNya. Kemampuan berfikir demikian didukung oleh kepribadiannya yang 

suci dan ketajaman pikirannya. Diriwayatkan bahwasanya ia selalu berdiskusi 
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bersama anak pamannya, seorang yang telah lanjut usianya, Wara>qah bin 

Nawfal, perihal Rasu>l yang akan diutus.
77

 

Khadijah adalah seorang yang zuhud. Zuhud adalah menolak sesuatu dan 

mengandalkan yang lain. Meninggalkan kelebihan dunia dan menolaknya, serta 

mengharapkan akhirat.
78

 Kezuhudan Khadi>jah yaitu dapat dilihat dari  

perdagangan Khadi>jah yang selalu beruntung, hartanya melimpah, dan menjadi 

buah bibir di seluruh penjuru. Ia telah menguasai dunia, tetapi semua ini hanya 

lewat dihatinya yang jernih, jiwanya suci, dan batin yang hidup. Lewat dan hanya 

sekedar lewat saja, ia tidak terpengaruh dengan banyaknya harta. Hati, jiwa dan 

tangannya tidak dipergunakan kecuali apa yang diridhai Allah Swt. Ia sama 

sekali tidak terpukau dan silau oleh banyaknya harta, atau dikuasai oleh 

kekayaanya. Ia lebih disibukkan dengan perkara besar, tidak pernah bersujud 

kepada berhala.
79

  

Secara khusus Khadi>jah oleh Allah Swt. dikaruniai bakat berniaga yang 

super hebat. Ia meneruskan usaha perdagangan dua suaminya terdahulu. Namun, 

sebagai seorang pedagang besar Khadi>jah tidak mungkin mengurus sendiri 

seluruh urusan perniagaan karena untuk itu harus menempuh perjalanan niaga 

yang jauh, yaitu Yaman pada musim dingin dan Syam pada musim panas. Ia 

menyewa banyak kaum lelaki menjalankan tugas dan mengamanahkan harta dan 
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dagangannya kepada mereka dengan sistim bagi hasil. Untungnya memimpin 

karyawan bukanlah hal yang sulit untuk Khadi>jah karena ia juga dikaruniai jiwa 

kepemimpinan. Hal itu tentunya dimilikinya setelah melalui proses yang panjang 

bersama kedua suaminya sebelumnya.
80

 

Khadi>jah telah meninggalkan dunia perdagangannya sejak beliau 

menikah dengan Rasu>lullah Saw. agar ia tidak tersibukkan dari perdagangan dan 

dapat beribadah dan bermunajat kepada Allah Swt. Sungguh waktu beliau hanya 

beliau berikan kepada suami dan anak-anak tercinta. Pemberian terbaik bagi 

seorang anak dari seorang ibu adalah pengasuhan dan pendidikan yang terbaik 

kepada mereka. Agar mereka mampu menghadapi kehidupan yang akan datang 

dan mampu menjadi seorang pemimpin bagi rumah tangga mereka kelak. Bukan 

menjadi seorang yang menggantung kepada orang lain, namun mereka dapat 

menghadapi setiap permasalahan hidup mereka sendiri.
81

 

Khadi>jah mengajarkan jika harta dunia yang hanya sementara tidaklah 

menjadi tumpuan untuk meraih kesuksesan, semua itu hanyalah titipan. Baik itu 

pangkat, jabatan dan kekayaan bukanlah segalanya. Derajat tertinggi adalah 

dengan mengenalNya dan mengenal kedudukanNya. Ketinggian cita-citanya, 

memenuhi pikiran dan mengarahkan kehendak dalam dadanya sesuai yang 

ditaqdirkan kepadanya.
82
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Khadi>jah adalah seorang yang sabar. Sabar yaitu tidak mengeluh kepada 

selain Allah atas berat dan sakitnya ujian yang ditimpahkan kepadaNya. Ketika 

ditimpa musibah ia tetap ridha>  dengan ketentuan  Allah serta tidak mengotorinya 

dengan unsur-unsur ketidak relaan terhadap qadha>Nya. Karena ridha terhadap 

qadha> yang telah ditentukan oleh Allah menjadi sebuah keharusan bagi hamba 

Allah.
83

 Kesabaran Khadi>jah ketika bertemu dengan Rasu>lullah atau perempuan 

dari kaum muslimin yang menceritakan kepadanya tentang siksaan yang baru 

dilancarkan oleh kaum musyrikin dengan berusaha mengalahkan perasaannya 

sendiri, ia tanggapi dengan senyuman, memotifasi dan ikut merasakan kesedihan 

mereka. Ia selalu mengingatkan pada orang yang telah bercerita kepadanya 

tentang balasan yang disediakan oleh Allah Swt. Bagi kelompok mujahid yang 

bersabar yaitu yang berupa pahala, kemenangan yang pasti di dunia ini dan 

balasan yang Allah sediakan untuk kaum muslimin di akhirat kelak. Khadi>jah 

adalah orang yang pertama memasuki lembah kebenaran bersama suaminya, ia 

selalu ikut serta dengan beliau karena keimanan dan kecintaan kepada Allah dan 

RasulNya. Ia bersabar menanggung derita dan susahnya kehidupan, selalu ada di 

sisi suami tercinta sebagai penolong baginya, kedua matanya selalu terjaga untuk 

menjaganya siang dan malam, selalu siaga karena khawatir orang Quraysh 

mencelakainya.”84
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Dari paparan di atas maka dapat disimpulkan bahwa akhlak Khadi>jah 

meliputi: : akhlak kepada Allah (al-h}ubb, qana>’ah, tawakkal, ikhlas, taqwa, z}ikr 

Allah, al-shuk, raja’, taubat), akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap tetangga 

dan masyarakat serta akhlak menjaga kehormatan diri.   

 


