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AKAD NIKAH 
 
 

Syarat Sah Akad Nikah 

Syarat sah akad nikah antara lain : 

 
1. Kerelaan wanita sebelum melakukan akad nikah 

Seorang gadis tidak boleh dipaksa untuk menikah, 

tetapi harus dimintai izinnya terlebih dahulu. Demikian 
pula untuk janda, ia tidak boleh dipaksa untuk menikah, 

tetapi harus ditunggu ucapan persetujuannya atau 
penolakannya. Hal ini berdasarkan hadits dari Abu 
Hurairah y, bahwa Nabi a; 

 

َنُػ اْىِثْنُز َؼَرٚ  ْْ ََل ذُ َٗ َز  ٍَ ٌُ َؼَرٚ ذُْظَرْأ َنُػ اْْلَيِّ ْْ ََل ذُ
 ُْ ا َقاَه أَ َٖ َمْيَف ِإْذُّ َٗ َه اَّلَلِ  ْ٘ ا يَا َرُط ْ٘ َُ َقاىُ ذُْظَرْأَذ

 .ذَْظُنَد 

 
“Seorang janda tidak boleh dinikahkan, hingga dimintai 
persetujuannya. Dan seorang gadis tidak boleh 

dinikahkan, hingga diminta izinnya.” Para sahabat 
bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimanakah izinnya?” 

Beliau bersabda, “Diamnya (adalah izinnya).”1 

 
 

                                                 
1
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4843 dan Muslim Juz 2 : 

1419. 
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Diriwayatkan pula dari Khansa‟ binti Khadzam Al-
Anshariyah i; 

 

ْد َذىَِل َفأَذَْد  َٕ َي شَّيٌِة َفَنَز ِٕ َٗ ا  َٖ َظ َٗ ا َس َٕ َُ أَتَا أَ
 ُٔ ٌَ َفَزَ  َِّناَؼ َطَي َٗ  

ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي
َه اَّلَلِ ْ٘  .َرُط

 

”Bahwa bapaknya menikahkannya, sementara ia adalah 
seorang janda dan tidak rela (dengan pernikahan) 

tersebut. Lalu ia datang kepada Rasulullah a. Maka 
Rasulullah a pun membatalkan pernikahannya.2 

 

2. Izin dari wali  

Izin wali dari pihak wanita merupakan syarat sah 
pernikahan. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

Diriwayatkan dari „Aisyah y, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 
 

ا تَاِطٌو  َٖ َناُؼ ِْ ا َف َٖ ىِّيِ َٗ  ُِ َزأٍَج ََّنَؽْد ِتَغْيِز ِإْذ ٍْ ا ا ََ أَيُ
ا تَاِطٌو  َٖ َناُؼ ِْ ا تَاِطٌو َف َٖ َناُؼ ِْ  َف

 
“Wanita mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, 

maka nikahnya batil, nikahnya batil, nikahnya batil.”3 
 

                                                 
2
 HR. Bukhari Juz 5 : 4845, lafazh ini miliknya, Nasa‟i Juz 6 : 3268, 

Abu Dawud : 2101, dan Ibnu Majah : 1873. 
3
 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, lafazh in i miliknya, Abu 

Dawud : 2083, dan Ibnu Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1840. 
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Diriwayatkan pula  dari Abu Musa y ia berkata, 
bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ىَّيٍ  َ٘  .ََل َِّناَغ ِإََل ِت
 

“Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) 
seorang wali (bagi wanita).”4 

 

Wali seorang wanita yang berhak menikahkannya 
adalah Al-Ashabah, yaitu kaum kerabat yang laki- laki 

dari pihak bapaknya, bukan dari pihak ibunya. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ْزأَجَ  ََ ْزأَُج اْى ََ ُض اْى ِّٗ ا. ََل ذَُش َٖ ْزأَُج َّْفَظ ََ ُض اْى ِّٗ ََل ذَُش َٗ. 

 
“Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lainnya. 
Seorang wanita juga tidak boleh menikahkan dirinya 

(sendiri).”5 
 

 
 
 

 

                                                 
4
 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1101, Abu Dawud : 2085, dan Ibnu 

Majah : 1880. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 1839. 
5
 HR. Ibnu Majah : 1882. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1841. 
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Sehingga dengan demikian yang menjadi wali bagi 
seorang wanita secara berurutan adalah : 

 

1. Bapaknya (ia adalah orang yang paling berhak untuk 
menikahkan anak perempuannya) 

2. Kakeknya dari pihak bapak, dan seterusnya ke atas 
3. Saudara laki- lakinya sekandung 
4. Saudara laki- lakinya sebapak 

5. Anak laki- lakinya 
6. Cucu laki- laki dari anak laki- laki dan seterusnya ke 

bawah 
7. Anak laki- laki dari saudara laki- laki kandung 

(keponakan) 

8. Anak laki- laki dari saudara laki- laki sebapak 
(keponakan) 

9. Paman yang sekandung dengan bapaknya 
10. Paman yang sebapak dengan bapaknya 
11. Anak laki- laki pamannya (sepupu) dari pihak bapak 

12. Yang terakhir adalah hakim/sulthan (penguasa) 
 

Seorang wali tidak sah mewalikan jika masih ada 
wali lain yang lebih dekat hubungannya dengan wanita 
tersebut. Sehingga tidak sah perwalian saudara laki- laki 

jika masih ada bapak kandungnya, atau tidak sah pula 
perwalian saudara laki- laki sebapak jika saudara laki- laki 
sekandung masih ada, demikian seterusnya.  
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Adapun syarat bagi seorang wali adalah : 
 

1. Beragama Islam. Ini menurut kesepakatan para 

ulama‟. Berdasarkan firman Allah q; 

 

ىَِياُا تَْ ٍ   ْٗ ٌْ أَ ُٖ َْاُخ تَْ ُ 
ٍِ  ْ َُ اْى َٗ  َُ ْ٘ ُْ ٍِ  ْ َُ اْى َٗ 

 
“Dan orang-orang yang beriman, laki-laki dan 
wanita, sebagian mereka adalah wali (menjadi 

penolong) bagi sebagian yang lain.”6 
 

2. Laki- laki. Ini menurut kesepakatan para ulama‟.  
 

3. Mukallaf (baligh dan berakal). Ini menurut Jumhur 

ulama‟. 
 

4. Merdeka. Ini menurut mayoritas ahli ilmu. 
 

5. „Adil (tidak tampak kefasikan darinya). Ini menurut 

pendapat Imam Asy-Syafi‟i dan satu riwayat dari 
Imam Ahmad n. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6
 QS. At-Taubah : 71. 
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3. Mahar 

Mahar dalam pernikahan hukumnya adalah wajib. 
Jika kedua pengantin sepakat untuk meniadakan mahar, 

maka nikahnya rusak/tidak sah. Ini adalah pendapat 
madzhab Malikiyah dan pendapat yang dipilih oleh 

Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah 5. Hal ini sebagaimana 
firman Allah q; 

 

َِ ِّْؽَيحًة  ِٖ  َٗ ذُ٘ا اىَِّْظاَا َ ُ َقاذِ
 

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”7 

 

Pembahasan lebih lanjut tentang mahar akan 
dibahas pada pembahasan berikutnya8 –insya Allah.- 

 

4. Saksi 

Pernikahan tidak sah tanpa adanya dua orang saksi 

laki- laki yang beragama Islam, mukallaf, dan „adil. 
Diriwayatkan dari „Aisyah i ia berkata, Rasulullah a 

bersabda;  
 

َ ْ  َ ْ هٍ  ِٕ َػا َٗ ىِّيٍ  َ٘  ََل َِّناَغ ِإََل تَ
 

“Tidak (sah) suatu pernikahan, kecuali (dengan adanya) 
seorang wali dan dua orang saksi yang adil.”9 

                                                 
7
 QS. An-Nisa‟ : 4. 

8
 Pada halaman 72. 

9
 HR. Baihaqi Juz 7 : 13496. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7557. 
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Berkata Imam Tirmidzi 5; 
 

ِْ أَْ َؽاِب اىَِْثّيِ  ٍِ  ٌِ ِو اْىِ ْي ْٕ َ  أَ ْْ َذا ِ  َٕ ُو َ َيٚ  ََ اَْىَ 
 َِ َِ اىَراِتِ ْي ٍِ  ٌْ

ِٕ ِْ تَْ ِ  ٍِ َٗ  ٌَ َطَي َٗ  
ِٔ َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

 ٍ ْ٘ ُٖ ٌْ َقاىُ٘ا ََل َِّناَغ ِإََل ِتُؼ
ِٕ َ ْيِز َٗ 

 
“Pengamalan dari hadits ini10 yang dilakukan oleh para 

ulama‟ dari kalangan sahabat Nabi a, dan orang-orang 
setelahnya dari kalangan tabi‟in. Mereka berkata, “Tidak 

ada pernikahan kecuali dengan adanya (saksi-saksi) yang 
menyaksikan.”11 

 

Rukun Akad Nikah  

Rukun dalam akad nikah adalah : 

 
1. Adanya calon suami dan isteri 

Adanya calon suami dan isteri merupakan suatu 
keharusan dalam pernikahan. Karena pernikahan tidak 
mungkin dilaksanakan tanpa adanya kedua calon 

tersebut. Dan kedua calon harus terbebas dari 
penghalang-penghalang nikah. Seperti; calon isterinya 

bukanlah mahram bagi suaminya, calon suaminya 
bukanlah orang kafir, dan lain sebagainya. 

 

 

 

                                                 
10

 Hadits yang diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p dalam Sunan 

Tirmidzi : 1104. 
11

 Sunan Tirmidzi, 3/1104. 
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2. Adanya ijab dan qabul 

Ijab adalah ucapan dari pihak wali atau wakilnya 
untuk menikahkan wanita yang berada dalam 

perwaliannya kepada seorang laki- laki. Ucapan ijab harus 
dengan lafazh “nikah” atau “kawin” atau semua lafazh 

yang diambil dari keduanya. Seperti; “Saya menikahkan 
engkau dengan putriku” atau “Saya kawinkan engkau 
dengan putriku.” Karena lafazh tersebut sangat jelas 

maksudnya. Dan ucapan ijab harus menyebut secara 
spesifik (ta‟yin) nama pengantin wanita. Tidak 

diperbolehkan seorang wali hanya mengatakan, “Saya 
nikahkan engkau dengan putriku,” tanpa menyebut nama 
putrinya, sedangkan putrinya lebih dari satu.  

Diperbolehkan pula ketika ijab sekaligus menyebutkan 
maharnya, misalnya “Saya nikahkan engkau dengan anak 

saya Fulanah binti Fulan, dengan mahar berupa uang 
sebesar satu juta rupiah tunai.” 

 

Adapun qabul adalah ucapan dari pihak suami atau 
wakilnya bahwa ia menerima akad nikah tersebut. 

Misalnya dengan mengatakan, ”Saya terima nikahnya” 
atau yang semisalnya. Para ulama‟ telah bersepakat 
bahwa tidak ada lafazh khusus untuk qabul, bahkan dapat 

menggunakan lafazh apa saja yang dapat 
mengungkapkan persetujuan dan kemauan untuk 
menikah, seperti; “Saya terima” atau “Saya putuskan” 

atau “Saya laksanakan.”  
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Ketentuan dalam ijab qabul adalah : 
 

1. Ada ungkapan penyerahan nikah dari wali pengantin 

wanita. 
2. Ada ungkapan penerimaan nikah dari pengantin laki-

laki. 
3. Menggunakan kata-kata “nikah” atau kata-kata lain 

yang semakna dengannya. 

4. Jelas pengungkapannya dan saling berkaitan.  
5. Diungkapkan dalam satu majelis (bersambung, tidak 

berselang waktu yang lama). 
 

Syarat-Syarat yang Ditentukan Pada Akad Nikah 

Syarat yang ditentukan pada akad nikah terbagi 
menjadi tiga, antara lain : 

 

a. Syarat yang sesuai dengan tujuan akad dan 

maksud dari syari’at 

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar digauli 
dengan baik, atau jika nanti menceraikannya maka 

dengan perceraian yang baik, dan lain sebagainya. Maka 
syarat seperti ini wajib dipenuhi, menurut kesepakatan 
para ulama‟. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah a; 

 

 ٌْ ِٖ ِط ْٗ َُ َ َيٚ ُػُز ْ٘ َُ ْظِي َُ . اَْى
 

“Kaum muslimin di atas syarat-syarat mereka”12 
 

                                                 
12

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1352 dan Abu Dawud : 3594. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1303. 
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b. Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad dan 

maksud dari syari’at (syarat fasidah) 

Syarat yang bertentangan dengan tujuan akad 

terbagi menjadi dua, yaitu : 
 

 Syarat yang menghilangkan tujuan akad nikah  
Misalnya; calon isteri mensyaratkan untuk tidak boleh 
menjima‟inya, menentukan batas waktu tertentu dalam 

penikahannya, dan yang semisalnya. Maka akad 
nikahnya batal, karena syarat tersebut bertentangan 

dengan tujuan akad. 
 

 Syarat yang tidak menghilangkan tujuan akad nikah –

walaupun haram- 
Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar setelah 

pernikahan suaminya menceraikan isteri- isterinya 
yang lain, dan lain sebagainya. Maka syarat seperti ini 
batal dan tidak perlu dipenuhi, namun akad nikahnya 

tetap sah. Ini adalah madzhab Syafi‟iyah dan 
Hanabilah. Hal ini sebagaimana hadits dari „Aisyah 

i, ketika ia ingin membeli seorang hamba sahaya 
wanita yang bernama Barirah untuk dibebaskan. 

Namun keluarganya enggan menjualnya, kecuali 
dengan syarat wala‟ (perwalian)nya kepada mereka. 

Lalu „Aisyah i mengatakan; 
 

 ٌَ َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

ُه اَّلَلِ ْ٘ َ َخَو َ َيَي َرُط
 ٌَ َطَي َٗ  

ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي
ُه اَّلَلِ ْ٘ ُٔ َفَقاَه َرُط َفَذَمْزُخ ىَ

ًَ اىَِْثُي  ٌَ َقا ِْ أَْ َرَق شُ ََ
ََلَا ىِ َ٘ َُ اْى أَْ َرِقْي َفِإ َٗ ِاْػَرِزْ  
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َِ اْىَ ِؼّيِ َفأَْشَْٚ َ َيٚ اَّلَلِ  ٍِ  ٌَ َطَي َٗ  
ِٔ َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

 َُ ْ٘ ا تَاَه أَُّاٌص يَْؼَرُزطُ ٍَ ٌَ َقاَه  ُٔ شُ َي ْٕ َ٘ أَ ُٕ ا  ََ ِت
ِِ اْػَرَزَط َػْزطًةا ىَْيَض  ٍَ طًةا ىَْيَض ِفْي ِمَراِب اَّلَلِ  ْٗ ُػُز
ائََح َػْزٍط  ٍِ ُِ اْػَرَزَط  ِإ َٗ َ٘ تَاِطٌو  ُٖ  َف

ِفْي ِمَراِب اَّلَلِ
شَُق  ْٗ أَ َٗ  .َػْزُط اَّلَلِ أََؼُق 

 
“Rasulullah a mendatangiku, maka aku menceritakan 

(kejadian tersebut) kepadanya. Beliau bersabda, 
“Belilah dan bebaskanlah (ia). Sesungguhnya wala‟ 

hanyalah kepada orang yang telah membebaskan.” 
Kemudian beliau berdiri pada sebagian dari waktu 

malam dan memuji Allah dengan pujian yang sesuai 
bagi-Nya. Lalu bersabda, “Mengapa ada orang-orang 
yang mensyaratkan dengan syarat-syarat yang tidak 

terdapat di dalam Kitabullah. Barangsiapa yang 
mensyaratkan (sesuatu) yang bertentangan dengan 

Kitabullah, maka syarat tersebut adalah batil 
walaupun seratus syarat. Syarat Allah lebih berhak 
dan lebih kuat (untuk dilaksanakan).”13 

 
Dalam hadits di atas terdapat syarat yang rusak yang 

menyertai akad (jual beli). Meskipun demikian 
Rasulullah a tetap memerintahkan „Aisyah i untuk 

melangsungkan akadnya, dengan membatalkan syarat 

                                                 
13

 HR. Bukhari Juz 2 : 2047, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1504. 
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yang rusak tersebut. Akad tersebut tetap sah, karena 
syaratnya tidak menghilangkan tujuan akad.  

 

c. Syarat yang tidak diperintahkan oleh Allah q dan 

tidak pula dilarang-Nya 

Misalnya; calon isteri mensyaratkan agar tidak 
mengajaknya pindah dari kota kelahirannya, agar ia tetap 

diizinkan untuk melanjutkan studinya, dan lain 
sebagainya. Maka syarat seperti ini wajib dipenuhi 

selama tidak bertentangan dengan Al-Qur‟an dan As-
Sunnah. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
dari „Uqbah bin „Amir y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ضَ  ْٗ ِٔ اْىُفُز ٌْ ِت ا اْطَرْؽَيْيُر ٍَ  
ِٔ ا ِت ْ٘ ُف ْ٘ ُْ ذُ ِط أَ ْٗ  .أََؼُق اىُؼُز

 
“Syarat-syarat yang paling berhak untuk dipenuhi ialah 
syarat yang dengannya kalian menghalalkan kemaluan 

(wanita).”14  
 

Nikah Misyar dan hukumnya 

Nikah misyar adalah akad nikah syar‟i yang 
terpenuhi syarat dan rukunnya, namun isteri 

menggugurkan sebagian haknya –dengan kerelaan- dari 
hak-hak yang wajib dipenuhi oleh seorang suami 

kepadanya. Seperti; tempat tinggal, nafkah, jatah 
bermalam, dan lain sebagainya. 

 

                                                 
14

 Muttafaq „alaih.   HR. Bukhari Juz 2 : 2572, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1418. 
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Hukum pernikahan ini adalah diperbolehkan,15 
namun makruh (dibenci). Diperbolehkan karena telah 
terpenuhi syarat serta rukun pernikahannya dan kedua 

pasangan telah sepakat saling ridha atas pengurangan 
sebagian hak isteri. Namun dibenci karena akan 

menimbulkan beberapa dampak negatif –seperti; anak-
anak akan tersia-siakan, mengesampingkan peran laki-
laki sebagai suami, dan lain sebagainya.- Diantara dalil 

yang mendukung pernikahan seperti ini adalah hadits 
yang diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

َُ اىَِْثُي  َما َٗ ا ىَِ ائَِؼَح  َٖ ٍَ ْ٘ َثْد يَ َٕ َٗ َ َح  ٍْ َْْد َس َ َج ِت ْ٘ َُ َط أَ
 ًِ ْ٘ يَ َٗ ا  َٖ ٍِ ْ٘ ٌُ ىَِ ائَِؼَح ِتَي ٌَ يَْقِظ َطَي َٗ  

ِٔ َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي
َ جَ  ْ٘  َط

 

“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.”16 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15

 Jika sifatnya hanyalah pengurangan hak isteri, bukan penafian hak 

isteri. 
16

 HR. Bukhari Juz 5 : 4914, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1463. 
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Cacat dalam Pernikahan 

Yang termasuk cacat dalam pernikahan ada dua 
macam, yaitu : 

 
a. Cacat yang menghalangi hubungan suami isteri. 

Misalnya; penisnya terpotong, kedua biji pelirnya 
terpotong, atau impoten, tersumbatnya kelamin 
wanita, muncul benjolan di daerah tersebut, 

kelaminnya sangat sempit, dan yang semisalnya. 
 

b. Cacat yang tidak menghalangi hubungan suami 
isteri, tetapi membuat pasangannya menjauh atau 
terdapat penyakit yang dapat menular pada 

pasangannya. Seperti, gila, kusta, berak nanah, 
kencing nanah, dan yang semisalnya. 

 
Apabila pada salah satu pasangan terdapat cacat 

tersebut, dan diketahuinya setelah terjadinya akad nikah, 

maka pasangan yang lain mempunyai hak khiyar (pilih); 
antara tetap meneruskan hubungan pernikahan atau 

meminta pembatalan. Jika yang dipilih adalah 
pembatalan nikah, maka kondisinya dirinci sebagai 
berikut : 

 
 Jika terjadinya pembatalan (karena cacat-cacat d i 

atas atau yang sejenisnya), terjadi setelah akad nikah 

namun sebelum jima‟, maka isteri tidak 
mendapatkan mahar. 
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 Jika terjadinya pembatalan sesudah jima‟, maka 
isteri tetap mendapatkan mahar yang disebutkan 
dalam akad, dan suami menuntut ganti rugi mahar 

kepada orang yang menipunya. Diriwayatkan dar i 
Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

َْا  ٍِ ِْ َ َؼَْا َفَيْيَض  ٍَ
 
“Barangsiapa yang menipu kami, maka ia bukan 

termasuk golongan kami.”17 
 

Pernikahan Orang Kafir 

Apabila ada pasangan suami isteri yang 
sebelumnya kafir lalu masuk Islam, maka kondisinya 

dirinci sebagai berikut :  
 

 Jika suami isteri masuk Islam secara bersama, maka 
keduanya tetap dalam pernikahannya (pernikahannya 
tidak perlu diulang). 

 
 Jika suami masuk Islam, sementara isterinya adalah 

wanita ahli kitab (dan telah terjadi jima‟), maka 
pernikahannya sah. 

 

 Jika suami dari wanita ahli kitab masuk Islam 
sebelum terjadi jima‟, maka pernikahannya batal.  

 

                                                 
17

 HR. Ahmad, Muslim Juz 1 : 101, dan Ibnu majah : 2225. Hadits 

ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 

1319. 
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 Jika isteri masuk Islam sedangkan suaminya masih 
kafir, maka pernikahannya batal, karena wanita 
muslimah tidak halal untuk laki- laki kafir. Namun 

jika isteri bersedia menunggu suaminya untuk masuk 
Islam dan suami tersebut bersedia masuk Islam, 

maka ia tetap menjadi isterinya tanpa pembaruan 
nikah (tanpa akad dan mahar baru).  

 

Hal ini sebagaimana penjelasan Syaikh Muhammad bin 
Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

Catatan : 

 Apabila seorang anak perempuan belum baligh, 
maka walinya dapat langsung menikahkannya 

tanpa harus izin terlebih dahulu kepada anak 
perempuan tersebut. Ini merupakan kesepakatan 
para ulama‟. Hal ini berdasarkan hadits yang 

diriwayatkan dari „Aisyah i; 

 

َي  ِٕ َٗ ا  َٖ َظ َٗ ٌَ ذََش َطَي َٗ  
ِٔ َُ اىَِْثَي َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي أَ

ُْْد ذِْظٍع  َي ِت ِٕ َٗ  ِٔ أُْ ِخَيْد َ َيْي َٗ  َِ ْي ِْ ُْْد ِطّدِ ِط ِت
ا ُٓ ذِْظ ًة  َ ْْ َنصَْد ِ  ٍَ َٗ. 

 
“Bahwa Nabi a menikahinya saat ia berusia enam 

tahun. Dan dipertemukan dengan Nabi a saat 

berusia sembilan (tahun). Dan ia menetap 
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(serumah) bersama Nabi a (sejak berusia) 
sembilan (tahun).”18 

 
Berkata Asy-Syaukani 5; 

“Hadits di atas menunjukkan bahwa diperbolehkan 
bagi seorang bapak untuk menikahkan anak 

perempuannya yang belum baligh.”19 
 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 
“Tidak seyogyanya seorang menikahkan wanita 

kecuali dengan izinnya, sebagaimana perintah 
Rasulullah a. Jika wanita tersebut tidak suka, 

(maka) tidak boleh dipaksa (untuk) menikah. Lain 
halnya dengan anak perempuan yang belum 

mencapai usia baligh, ia boleh dinikahkan oleh 
bapaknya tanpa seizin(nya) dan tidak perlu 

meminta izin darinya. Sedangkan janda yang 
baligh, tidak boleh dinikahkan tanpa seizinnya, 
baik yang menikahkan itu bapaknya atau yang 

selainnya, (hal ini) berdasarkan ijma‟ (ulama‟).”20 
 

Meskipun demikian hendaknya seorang wali tidak 
menikahkan wanita yang berada di bawah 
perwaliannya, hingga menuggu baligh dan dimintai 

izinnya. Berkata Imam Asy-Syafi‟i 5; 

 

                                                 
18

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4840, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 2 : 1422. 
19

 Nailul Authar, 6/128 - 129. 
20

 Majmu‟ Fatawa, 32/39 - 40. 
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 َٗ َض اْىِثْنَز اىَّصِغْيَزَج َؼَرٚ ذَْثُيَغ  َٗ ََل ذََش أَْطَرِؽُة أَ
 َُ  .ذُْظَرْأَذ

 
“Aku lebih menyukai wanita yang masih kecil tidak 

dinikahkan terlebih dahulu hingga dewasa dan 
dimintai izin(nya).”21 

 

 Seorang wali boleh mewakilkan kepada orang lain 
untuk menikahkan wanita yang berada dalam 

perwaliannya. Demikian pula seorang laki- laki 
boleh mewakilkan kepada orang lain untuk 

menerima akad nikahnya. Ini adalah pendapat yang 
dipilih oleh Syaikh Abu Malik Kamal 2. 

 

 Perwalian nikah tidak dapat dialihkan melalui 

wasiat. Ini adalah pendapat yang dipilih oleh 
Syaikh Muhammad bin Shalih Al-‟Utsaimin 5. 

 

 Apabila wali seorang wanita berselisih; ada yang 

bersedia mewalikannya ada pula yang tidak –
misalnya; bapaknya tidak bersedianya menikahkan 

wanita tersebut tetapi saudara laki- lakinya bersedia 
menikahkannya,- maka hak perwaliannya 

berpindah kepada sulthan. Hal ini sebagaimana 
diriwayatkan dari „Aisyah i, bahwa Rasulullah a 

bersabda; 
 

                                                 
21

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
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 ُٔ ىَِي ىَ َٗ ِْ ََل  ٍَ ىُِي  َٗ  ُُ ا َفاىُظْي َا ْٗ ُِ اْػَرَعُز  َفِإ
 

“Jika mereka (para wali) berselisih, maka sulthan 
adalah sebagai wali bagi wanita yang tidak 
mempunyai wali.”22 

 
 Apabila wali tertinggi (yaitu bapak kandungnya) 

tidak bersedia menjadi wali, maka hak 
perwaliannya juga berpindah kepada sulthan. 

Karena jika wali tertinggi tidak bersedia menjadi 
wali, maka artinya wanita tersebut tidak memiliki 
wali. Sehingga hak perwalian berpindah kepada 

sulthan. Diriwayatkan dari „Aisyah i, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 
 

 ُٔ ىَِي ىَ َٗ ِْ ََل  ٍَ ىُِي  َٗ  ُُ  اَىُظْي َا
 

“Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang 
tidak mempunyai wali.”23 

 

 Sebelum sulthan menikahkan wanita tersebut 

(dalam dua kasus di atas), sulthan harus memanggil 
wali wanita tersebut, lalu menanyakannya mengapa 
tidak bersedia menikahkan wanita tersebut. Maka : 

                                                 
22

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu 

Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 1840. 
23

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu 

Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 1840. 
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 Jika alasan wali tersebut adalah syar‟iyyah –
misalnya karena; calon suaminya adalah 
peminum khamer, meninggalkan shalat, dan 

hal-hal lain yang semakna dengannya,- maka 
hak perwalian tidak dicabut dari wali 

tersebut. Kemudian sulthan menasihati 
wanita itu agar meninggalkan calonnya dan 
memilih calon suami lain yang baik akhlak 

dan agamanya. 
 

 Namun jika alasan wali tersebut tidak 
syar‟iyyah –misalnya karena; calon suaminya 
tidak kaya, tidak terpandang, dari suku lain, 

dan hal-hal lain yang semakna dengannya,- 
maka sulthan menasihati walinya bahwa 

alasannya tidak syar‟iyyah, dan jika ia 
bersikeras tidak bersedia menikahkan wanita 
tersebut, maka hak kewaliannya akan dicabut 

dan berpindah kepada sulthan. 
 

 Seorang wali boleh menikahkan dirinya sendiri 
dengan wanita yang berada di bawah perwaliannya, 
jika wali tersebut bukan merupakan mahram bagi 

wanita yang berada di bawah perwaliannya itu. Ini 
adalah pendapat Jumhur ulama‟. Diriwayatkan dari 

„Abdurrahman bin „Auf y, ia pernah berkata 
kepada Ummu Hakim binti Qarizh; 

 

ٌْ َفَقاَه َقْ   َزِك ِإىََي َقاىَْد ََّ  ٍْ َِ أَ أَذَْعَ ِيْي
ْظُرِل  َٗ  ذََش
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“Apakah engkau menyerahkan keputusanmu 
kepadaku?” Ummu Hakim menjawab, “Ya.” Maka 
„Abdurrahman bin „Auf y berkata, “Aku menikah 

denganmu.”24 

Abdurrahman bin „Auf y adalah wali bagi Ummu 
Hakim, dan ia adalah orang yang menikahkan 

dirinya kepada Ummu Hakim. 
 

 Disunnahkan sebelum akad nikah dilaksanakan 
khutbah nikah terlebih dahulu, bacaan khutbah 
nikah sama seperti bacaan khutbah hajah.25 Jika 

ditambah dengan beberapa perkataan singkat yang 
berkaitan dengan pernikahan, maka tidak mengapa. 

Dan hukum khutbah nikah adalah sunnah, tidak 
wajib. 
 

 Ijab qabul sah dengan bahasa apapun yang dapat 
difahami. Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 

5; 

“Akad nikah dinggap sah dengan ungkapan bahasa 
dan lafazh yang biasa dikenal dan masyhur di 
kalangan manusia sebagai ungkapan ijab qabul 

dengan bahasa, atau ucapan, atau isyarat dengan 
perbuatan.” 

Namun bagi yang mengerti bahasa arab dianjurkan 
agar ijab qabul dengan menggunakan bahasa arab. 
Diantara bentuk lafazh ijab dengan bahasa arab 

adalah; 

                                                 
24

 HR. Bukhari, secara mu‟allaq dalam Shahihnya di Juz 5. 
25

 Dengan membaca; ......  ُْٓظَرْغِفُز َّ َٗ ْظَرِ ئُُْ  َّ َٗ  ُٓ ُ ََ ْؽ َّ  
ِ َ  َّلِلَ َْ َُ اْىَؽ  ِإ
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ْظرَُل  َٗ   [saya kawinkan engkau dengan Fulanah] ُفُ َّحًة َس

 [saya nikahkan engkau dengan Fulanah] ُفُ َّحًة أَََّنْؽرَُل 

َيْنرَُل     [saya kuasakan engkau dengan Fulanah] ُفُ َّحًة ٍَ

 
Dan lafazh qabul dengan; 
 

ْيطُ  ِٗ َذ اىرَْش َٕ   [saya terima perkawinan ini]  َقِثْيُد 

َناغُ  َذ اىِّْ َٕ   [saya terima pernikahan ini]  َقِثْيُد 

ا َٖ         [saya terima nikahnya]  َقِثْيُد َِّنَؽ

ا َٖ                    [saya menerimanya]  َقِثْيرُ

 

 Jika syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan 
tidak ada penghalang-penghalangnya, maka ijab 

qabul sah meskipun dilakukan dengan bergurau. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َناُغ  َِ ِظّ  اَىِّْ ُٖ ْشىُ َٕ َٗ َِ ِظّ   ُٕ شََ ٌز ِظُ 
اىَزْظَ حُ  َٗ اى ََ ُ   َٗ 

 

“Ada tiga hal yang jika dilakukan dengan 
sungguh-sungguh, maka sungguh-sungguh dan jika 
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dilakukan dengan bergurau pun sungguh-sungguh, 
(yaitu); nikah, talak, dan ruju‟.”26 

 

 Apabila ada pasangan suami isteri yang 
sebelumnya kafir, lalu masuk Islam, sementara 

menurut Islam isterinya adalah seorang yang tidak 
boleh dinikahi, maka keduanya harus dipisahkan. 
Misalnya; seorang majusi menikahi saudara 

perempuannya, lalu keduanya masuk Islam, maka 
keduanya harus dipisahkan. Ini adalah keterangan 

dari Syaikh Muhammad bin Shalih Al-„Utsaimin 
5. 

 

 Apabila seorang wanita ditinggal mati suaminya 

dan ia menikah lagi, maka pada Hari Kiamat ia 
adalah milik suaminya yang terakhir. Ini adalah 

pendapat yang dipilih oleh Syaikh Muhammad bin 
Ibrahim At-Tuwaijiri 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1184, Abu Dawud : 2194, dan Ibnu Majah : 

2039. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2061. 
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MAHAR 
 
 

Mahar adalah imbalan dalam pernikahan yang 
wajib diberikan oleh seorang suami kepada isterinya atas 

dasar kerelaan diantara keduanya. Mahar dalam 
pernikahan hukumnya adalah wajib, menurut ijma‟ para 
ulama‟. Dan mahar merupakan hak isteri, sehingga 

walinya atau orang lain tidak berhak mengambilnya 
tanpa seizinnya. Allah q berfirman; 

 

َِ ِّْؽَيحًة  ِٖ  َٗ ذُ٘ا اىَِّْظاَا َ ُ َقاذِ

 

“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kalian nikahi) 
sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”27 

 

Sesuatu yang Dapat Dijadikan Sebagai Mahar 

Sesuatu yang dijadikan sebagai mahar adalah 

sesuatu yang memiliki nilai, baik hissiyyah (kasat mata) 
maupun maknawiyyah. Sehigga sesuatu yang dapat 
dijadikan sebagai mahar adalah : 

 
1. Sesuatu yang memiliki harga dalam jual beli 

Yaitu segala sesuatu yang dapat dikuasakan, suci, 
halal, dapat diambil manfaatnya, dan dapat diterima. 
Seperti; uang, benda berharga, dan yang semisalnya. 

Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari 
Abu Salamah bin „Abdurrahman y, yang bertanya 

                                                 
27

 QS. An-Nisa‟ : 4. 
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kepada „Aisyah i tentang jumlah mahar Rasulullah a 
untuk isteri- isterinya. „Aisyah i menjawab; 

 

َِّؼا َقاىَْد  َٗ ِقَيحًة  ْٗ َْْرْي َ ْؼَزَج أُ ِٔ شِ اِظ َٗ ُٔ ِْلَْس َُ َ َ اُق َما
ِقَيٍح  ْٗ ا اىَُْغ َقاَه ُقْيُد ََل َقاىَْد ِّّْصُف أُ ٍَ أَذَْ ِرْ  

ُض  َْ ِه اَّلَلِ  َفِرْيَل َخ ْ٘ َذا َ َ اُ  َرُط َٖ ٌٍ َف َٕ ائَِح ِ ْر ٍِ
 ِٔ اِظ َٗ ٌَ ِْلَْس َطَي َٗ  

ِٔ  .َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي
 

“Mahar beliau untuk isteri- isterinya adalah dua belas 
Uqiyyah dan Nasy. Tahukah engkau apa itu Nasy?” Abu 
Salamah y menjawab, “Tidak.” „Aisyah i berkata, 

(Nasy) adalah setengah Uqiyyah. Sehingga semuanya 

berjumlah lima ratus Dirham.28 Itulah mahar Rasulullah 
a untuk isteri- isterinya.”29 

 
2. Upah dari pekerjaan 

Setiap pekerjaan yang diperbolehkan meminta upah 
darinya, maka boleh dijadikan sebagai mahar. Ini adalah 
madzhab Syafi‟i dan Ahmad. Diantara dalilnya adalah 

firman Allah q yang menceritakan bahwa Nabi Syu‟a ib 

j menikahkan Nabi Musa j dengan salah satu 
putrinya, dengan maharnya berupa bekerja untuknya 

selama delapan tahun. Allah q berfirman; 

                                                 
28

 Satu uqiyyah = 40 Dirham. 12 x 40 = 480 + 20 (nasy/setengah 

uqiyyah) = 500 Dirham. 500 Dirham setara dengan 140 Real (jika 1 

Real = Rp.2.400,-), maka 500 Dirham senilai dengan Rp.336.000,- 
29

 HR. Muslim Juz 2 : 1426. 
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ِِ َ َيٚ  اذَْي َٕ ِنَؽَل ِإْؼَ ٙ اْتََْرَي  ّْ ُْ أُ َقاَه ِإِّّْي أُِرْيُ  أَ
 ِْ َِ ا َف َد َ ْؼزًة َْ ََ ُْ أَْذ اَِّي ِؼَعٍط َفِإ ََ ُْ ذَْأُظَزِّْي شَ أَ

ِ كَ  ْْ  ِ 

 
“Berkatalah (Syu‟aib j), “Sesungguhnya aku 

bermaksud menikahkanmu dengan salah seorang dari 
kedua anakku ini, atas dasar bahwa engkau bekerja 

denganku (selama) delapan tahun. Dan jika engkau 
sempurnakan (hingga) sepuluh tahun, maka itu adalah 
(suatu kebaikan) darimu.”30 

 
3. Membebaskan hamba sahaya wanita 

Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i, Ahmad, dan 
Dawud n. Diantara dalilnya adalah hadits yang 

diriwayatkan oleh Anas bin Malik y; 

 

ٌَ أَْ َرَق َ ِفَيَح  َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

َه اَّلَلِ ْ٘ َُ َرُط أَ
ا َٖ ا َ َ اَق َٖ َظَ َو ِ ْرَق َٗ. 

 

“Bahwa Rasulullah a memerdekakan Shafiyyah i  dan 

beliau menjadikan kemerdekaannya sebagai 
maharnya.”31 

 

                                                 
30

 QS. Al-Qashash : 27. 
31

 HR. Bukhari Juz 5 : 4798, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1365. 
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4. Keislaman 
Diriwayatkan dari Anas y; 

 

ا  ََ ُٖ ا تَْيَْ ٍَ َُ َ َ اُ   ٌٍ َفَنا ًَ ُطَيْي ُ٘ طَْيَؽَح أُ َض أَْت َٗ ذََش
 ًَ َطَ   اْاِ

 

“Abu Thalhah y menikah dengan Ummu Sulaim i  

dengan mahar (masuk) Islam(nya Abu Thalhah y).”32 
 

Batasan Mahar 

Tidak ada batasan minimal dalam mahar, selama 

mahar tersebut memiliki nilai –meskipun sedikit- dan 
calon isteri ridha dengannya, maka ia sah digunakan 
sebagai mahar. Ini adalah madzhab Asy-Syafi‟i, Ahmad 

Ishaq, Abu Tsaur, Al-Auza‟i, Al-Laits, Ibnul Musayyab, 
dan selain mereka. Mahar juga tidak memiliki batasan 

maksimal, karena tidak ada dalil yang membatasinya. Ini 
merupakan kesepakatan para ulama‟. Berkata Syaikhul 
Islam Ibnu Taimiyyah 5; 

“Barangsiapa yang memiliki kelapangan, lalu ia hendak 

memberikan (kepada) isterinya mahar yang banyak, 
maka tidak mengapa melakukan demikian.”33 

 

 
 

 

                                                 
32

 HR. Nasa‟i Juz 6 : 3340.  
33

 Majmu‟ Fatawa, 29/344. 
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Dan hendaknya tidak terlalu berlebih- lebihan dalam 
urusan mahar. „Umar bin Khaththab y pernah berkata; 

 

ا َ َ اَ  اىَِّْظااِ  ْ٘ حٌ ِفي . ََل ذََغاىُ ٍَ ْنَز ٍَ ْ٘ َماَّْد  ا ىَ َٖ َفِإَّ
ا  َٖ ٌْ ِت أََؼُقُن َٗ  ٌْ ََلُ ُم ْٗ َُ أَ ، َما

َ  اَّلَلِ ْْ  ِ ٙ َ٘ ْٗ ذَْق َيا، أَ ّْ اىُ 
 ٌَ َطَي َٗ  ِٔ ٌ  اىَِْثُي َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي ََ َؽ َزأَجٌ . ٍُ ٍْ ا أَْ َ َ  ا ٍَ

ِْ ِاْشََْرْي  ٍِ ِٔ أَْمصَُز  ِْ تََْاذِ ٍِ َزأَجٌ  ٍْ ََل أَْ َ َقِد ا َٗ  ِٔ ِْ َِّظائِ ٍِ
ِقَيحٍ  ْٗ ِٔ َؼَرٚ . َ ْؼَزَج أُ َزأَذِ ٍْ َُ اىَزُظَو ىَُيْصَقُو َ َ َقَح ا ِإ َٗ

 ِٔ جٌ ِفْي َّْفِظ َٗ ا َ َ ا َٖ َُ ىَ ْ٘ ُه . يَُن ْ٘ يَُق َقْ  َمَيْفُد ِإىَْيِل :  َٗ
ْٗ َ ِزَ  اْىِقْزتَحَ   .َ َرَق اْىِقْزتََح، أَ

 
“Ingatlah, janganlah kalian berlebih- lebihan dalam mahar 

wanita. Seandainya hal itu merupakan kemulian di dunia 
atau (merupakan) ketaqwaan di sisi Allah q, niscaya 

Nabi Muhammad a adalah orang yang paling berhak 

(melakukannya). (Padahal) tidaklah Rasulullah a 
memberikan mahar kepada seorang wanita dari isteri-

isterinya dan tidak pula seorang wanita dari anak-
anaknya (diberikan mahar) lebih dari dua belas uqiyyah. 

Sesungguhnya jika seorang dibebani mahar (dengan 
harga yang sangat tinggi) kepada isterinya, niscaya akan 
muncul (rasa) permusuhan dalam diri suami (kepada 

isterinya). (Sehingga) ia akan berkata, “Engkau telah 
membebaniku (dengan mahar yang sangat tinggi)” atau ia 
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akan mengatakan, “(Engkau telah) melelahkan(ku) 
(dengan mahar yang sangat tinggi).”34 

 

Berkata Syaikh „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 
5; 

 

اْىَفِقْيزِ  َٗ ّيِ  ِْ ُٔ ىِْيَغ ُٔ يَْظَرِؽُة ذَْ ِفْيُف َِ . أََّ ٍِ ا ِفْي َذىَِل  ََ ىِ
َّصاىِِػ اْىَنِصْيَزِج  ََ  اْى

 
“Sesungguhnya yang dianjurkan adalah meringankan 
mahar (baik) bagi orang yang kaya maupun orang yang 

miskin. Karena yang demikian itu terdapat kemaslahatan 
yang banyak.”35 

 

Berkata Ibnul Qayyim 5; 

“Berlebih- lebihan dalam hal mahar adalah dimakruhkan 
dalam pernikahan dan termasuk sedikitnya barakah serta 

menyulitkan pernikahan.”36 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
34

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1114, Abu Dawud : 2106, dan Ibnu Majah : 

1887, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahih Ibni Majah : 1532. 
35

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
36

 Zadul Ma‟ad, 5/178. 
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Jenis-jenis Mahar 

Jenis-jenis mahar dapat dilihat dari dua sisi, yaitu : 
 

a. Dilihat dari sisi nilainya 
 

Mahar dilihat dari sisi nilainya terbagi menjadi dua, 
antara lain : 
 Mahar yang disebutkan nilainya 

Dianjurkan ketika akad nikah menyebutkan mahar, 
karena hal ini dapat menghindari perselisihan. Berkata 

Syaikh „Abdurrahman Ibnu Shalih Alu Bassam 5; 
 

َشااِ  ، أَْق ََع ىِيِّْ َُ ْ٘ ىَٚ َذَمَز اىَّصَ اُ  ِفي اْىَ ْقِ  ىَِيُن ْٗ ْْلَ  اَ

 

“Yang lebih utama adalah menyebutkan mahar ketika 
akad (nikah) untuk menghilangkan perselisihan.”37 

 
 Mahar yang tidak disebutkan nilainya 

Diperbolehkan melangsungkan akad nikah tanpa 

menyebutkan mahar. Ini merupakan ijma‟ ulama‟. Akad 
pernikahan yang tidak disebutkan maharnya disebut 

dengan nikah tafwidh. Diantara dalil tentang bolehnya 
melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah 
firman Allah q; 

 

 ْٗ َِ أَ ُٕ ْ٘ ُظ ََ ٌْ ذَ ا ىَ ٍَ َظاَا 
ٌُ اىِّْ ُْ طََيْقُر ٌْ ِإ ََل ُظَْاَغ َ َيْيُن

َِ َفِزْيَ حًة  ُٖ ا ىَ ْ٘  ذَْفِزُ 

                                                 
37

 Taisirul „Allam Syarhu Umdatil Ahkam. 
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“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, 
jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum 
kalian jima‟ dengan mereka dan sebelum kalian 

menentukan maharnya.”38 
 

Berkata Ibnul Jauzi 5; 
“Ayat tersebut menunjukkan (tentang) bolehnya 

melakukan akad nikah tanpa menyebutkan mahar.”39 
 

b. Dilihat dari sisi waktu pembayarannya 
Mahar dilihat dari sisi waktu pembayarannya 

terbagi menjadi dua, antara lain : 

 
 Mahar yang dibayar tunai 

Mahar yang dibayar tunai harus diberikan kepada 
isteri sebelum jima‟. Dan isteri boleh menolak jima‟, 
hingga ia mendapatkan mahar yang akan dibayar tunai 

tersebut.  
 

 Mahar yang dibayar tunda 
Mahar yang dibayar tunda boleh diakhirkan 

pembayarannya hingga waktu yang disepakati oleh kedua 

belah pihak, bahkan suami isteri sudah diperbolehkan 
jima‟, meskipun maharnya belum ditunaikan. Adapun 

syarat bolehnya menunda mahar adalah : 
 Tempo pembayaran mahar diketahui. Sehingga 

tidak diperbolehkan menunda dengan masa yang 

tidak tentu, seperti; sampai mati, sampai cerai, dan 
yang semisalnya. 

 Tempo penundaan tidak terlalu lama. 

                                                 
38

 QS. Al-Baqarah : 236. 
39

 Zadul Masir, 1/279. 
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Ketentuan Mahar yang Diterima Isteri 

Mahar yang berhak diterima oleh seorang isteri 
terbagi dalam beberapa kondisi, antara lain : 

 
A. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan 

mahar secara penuh 
Hal-hal yang menjadikan seorang isteri berhak 

mendapatkan mahar secara penuh, adalah : 

 
a. Telah terjadi jima‟ 

Para ulama‟ telah bersepakat bahwa isteri berhak 
mendapatkan mahar secara penuh, jika suaminya telah 
menjima‟nya. Diriwayatkan dari „Aisyah y, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ا َٖ ِْ َفْزِظ ٍِ ا اْطَرَؽَو  ََ ُز ِت ْٖ ََ ا اْى َٖ ا َفَي َٖ ُْ َ َخَو ِت  .ِإ

 
“Jika (suami) telah menjima‟i (isteri)nya, maka isteri 

(berhak) mendapatkan mahar atas apa yang didapatkan  
dari jima‟nya.”40 

 
Mahar harus diberikan kepada isteri setelah terjadi 

jima‟, meskipun jima‟nya dilakukan dengan cara yang 

haram –seperti; jima‟ ketika haidh, ketika ihram, dan 
yang semisalnya.- Bahkan mahar tetap harus diberikan 

ketika telah terjadi jima‟, meskipun pernikahannya batil. 
Diantara dalilnya adalah hadits yang diriwayatkan dari 
Ar-Rabi‟ bin Sabrah Al-Juhani, dari bapaknya y; 

 

                                                 
40

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1102. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1840. 
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ْرَ ِح  َُ ِِ اْى  َ ٚ َٖ َّ ٌَ َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

َه اَّلَلِ ْ٘ َُ َرُط أَ
ِح  ٍَ ًِ اْىِقَيا ْ٘ َذا ِإىَٚ يَ َٕ  ٌْ ُن

ٍِ ْ٘ ِْ يَ ٍِ  ًٌ ا َؼَزا َٖ ََل ِإَّ َقاَه أَ َٗ
 ُٓ َُ أَْ  َٚ َػْي ًةا َفَ  يَْأُخْذ ِْ َما ٍَ َٗ 

 
“Sesungguhnya Rasulullah a melarang nikah mut‟ah. 

Beliau bersabda, ”Ketahuilah sesungguhnya nikah 
mut‟ah diharamkan sejak hari ini hingga Hari Kiamat. 

Dan barangsiapa yang telah memberikan sesuatu (mahar 
kepada wanita dari nikah mut‟ah), maka janganlah 
diambilnya (kembali).”41 

 
b. Telah terjadi khalwat yang shahih 

Yang dimaksud dengan khalwat yang shahih adalah 
suami isteri berduaan –setelah akad nikah- pada suatu 
tempat yang memungkinkan keduanya untuk melakukan 

jima‟ secara sempurna  dan tidak ada penghalang secara 
alami maupun secara syar‟i yang menghalangi mereka 

untuk melakukan jima‟. Sehingga jika antara suami isteri 
telah terjadi khalwat yang shahih –meskipun belum 
terjadi jima‟,- lalu suami tersebut mentalak isterinya, 

maka isteri berhak mendapatkan mahar secara penuh. Ini 
adalah pendapat Abu Hanifah, Asy-Syafi‟i, dan pendapat 

yang masyhur dari Ahmad, Ishaq dan Al-Auza‟i n. 
Diriwayatkan dari Ibnul Musayyab 5, bahwa „Umar 

bin Khaththab y berkata; 

 
 

                                                 
41

 HR. Muslim Juz 2 : 1406. 
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َظَة اىَّصَ اُ   َٗ ُر َفَقْ   ْ٘  .ِإَذا أُْرِخَيِد اىُظُر
 

“Jika penutup telah diturunkan (terjadi khalwat), maka 
wajiblah mahar.”42 

 

c. Ketika maharnya disebutkan dalam aqad dan suami 
meninggal dunia setelah akad (sebelum jima‟)  

Jika mahar disebutkan ketika akad nikah dan 
setelah melangsungkan akad nikah suami meninggal 
dunia sebelum terjadi jima‟ (dan isterinya tidak ditalak), 

maka isteri berhak mendapatkan maharnya secara penuh. 
Karena akad nikah keduanya tidak batal dengan 

kematian. Ini adalah kesepakatan para sahabat o dan 
kesepakatan para ulama‟ fiqih.  

 
B. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan 

setengah mahar 
Jika ketika akad nikah maharnya disebutkan dan 

belum terjadi jima‟ antara suami dan isteri lalu suami 

mentalak isterinya, maka isteri berhak mendapatkan 
setengah dari mahar yang telah ditentukan. Hal ini 

berdasarkan firman Allah q; 
 

 ٌْ َقْ  َفَزْ ُر َٗ  َِ ُٕ ْ٘ ُظ ََ ُْ ذَ ِْ َقْثِو أَ
ٍِ  َِ ُٕ ْ٘ َُ ُْ طََيْقُر ِإ َٗ

 ٌْ ا َفَزْ ُر ٍَ ِّْْصُف  َِ َفِزْيَ حًة َف ُٖ  ىَ

 

                                                 
42

 HR. Baihaqi Juz 7 : 14256, dengan sanad yang shahih. 
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“Jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum 
kalian jima‟ dengan mereka, padahal kalian telah 
menentukan maharnya, maka bayarlah setengah dari 

mahar yang telah kalian tentukan itu.”43 
 

C. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan 
mahar mitsl 

Mahar mitsl [ ْصوِ  َِ ُز اْى َٖ ٍَ ] adalah mahar yang 

dibayarkan dalam pernikahan yang besarnya disamakan 
dengan besarnya mahar wanita kalangan kerabat dari 
pihak bapaknya isteri, bukan dari pihak ibunya. Seperti; 

mahar saudara perempuannya (dari pihak bapak), mahar 
bibinya (dari pihak bapak), dan seterusnya. Jika tidak ada 

wanita dari pihak bapak yang mendapatkan mahar, maka 
besarnya mahar mitsl disamakan dengan wanita-wanita 
yang sebaya dan sezaman dengan isteri dari penduduk 

daerahnya.  
 

Seorang isteri berhak mendapatkan mahar mitsl 
jika ketika akad maharnya tidak disebutkan, lalu setelah 
itu suaminya meninggal dunia. Ini adalah madzhab 

Hanafiyah, pendapat yang shahih dari Hanabilah, dan 
salah satu pendapat Imam Asy-Syafi‟i 5. Diriwayatkan 

dari „Abdullah (bin Mas‟ud) y; 

 

 ٌْ ىَ َٗ ا،  َٖ ْْ اَخ َ  ََ َزأَجًة َف ٍْ َض ا َٗ ِْ َرُظٍو ذََش ُٔ ُطِ َو َ  أََّ
ا َٖ ٌْ يَْفِزْض ىَ ىَ َٗ ا،  َٖ ا :  َقاَه َفَقاَه َ ْثُ  اَّلَلِ . يَْ ُخْو ِت َٖ ىَ

                                                 
43

 QS. Al-Baqarah : 237. 
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ا اْىِ َ جُ  َٖ َ َيْي َٗ ْيَزاُز  َِ ا اْى َٖ ىَ َٗ ُِ . اىَّصَ اُ   ْ ِقُو ْت ٍَ َفَقاَه 
ُِ اْْلَْػَعِ ُي  ِٔ :  ِطَْا  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

َه اَّلَلِ ْ٘ ْ ُخ َرُط ِٖ َػ
ْصِو َذىَِل  َِ اِػٍق ِت َٗ ِْْد  َا ِت َٗ ٌَ َقَ ٚ ِفْي تَْز َطَي َٗ. 

 
“Sesungguhnya ia ditanya tentang seorang laki- laki yang 
menikah dengan seorang wanita kemudian laki- laki 

tersebut meninggal dunia. Laki- laki itu belum jima‟ 
dengan wanita tersebut dan ia juga tidak menentukan 

besarnya mahar (ketika akad nikah) dengan wanita 
tersebut. Maka „Abdullah (bin Mas‟ud) y menjawab, 

“Wanita tersebut berhak mendapatkan mahar (mitsl), 
berhak mendapatkan warisan (dari suaminya tersebut), 

dan juga wajib ber‟iddah. Lalu Ma‟qil bin Sinan Al-
Asyja‟i y berkata, “Aku pernah menyaksikan Rasulullah 

a memberikan keputusan untuk Barwa‟ binti Watsiq 

seperti keputusan („Abdullah bin mas‟ud y) tersebut.”44 
 

D. Yang menjadikan seorang isteri berhak mendapatkan 
mut‟ah (pemberian) 

Jika mahar tidak disebutkan ketika akad nikah lalu 
isteri ditalak oleh suaminya, sebelum terjadi jima‟ dan 
khalwat yang shahih, maka isteri tidak mendapatkan 

mahar, namun ia wajib mendapatkan mut‟ah (pemberian) 
saja. Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

                                                 
44

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1145, Nasa‟i Juz 6 : 3354, Abu Dawud : 

2114, dan Ibnu Majah : 1891, lafazh ini miliknya. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1939. 
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 ْٗ َِ أَ ُٕ ْ٘ ُظ ََ ٌْ ذَ ا ىَ ٍَ َظاَا 
ٌُ اىِّْ ُْ طََيْقُر ٌْ ِإ ََل ُظَْاَغ َ َيْيُن

 ُٓ ِ٘طِع َقَ ُر َُ َِ َ َيٚ اْى ُٕ ْ٘  ُ ّرِ ٍَ َٗ َِ َفِزْيَ حًة  ُٖ ا ىَ ْ٘ ذَْفِزُ 
ْ ُزِٗف َؼِقا َ َيٚ  ََ ا ِتاْى َرا ًة ٍَ  ُٓ ْقِرِز َقَ ُر َُ َ َيٚ اْى َٗ

 َِ ْي ِْ ْؽِظ َُ  .اْى
“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kalian, 

jika kalian menceraikan isteri-isteri kalian sebelum 
kalian bercampur dengan mereka dan sebelum kalian 
menentukan maharnya. Dan hendaklah kalian berikan 

suatu mut‟ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang 
mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin 

menurut kemampuannya (pula), yaitu (berupa) 
pemberian yang patut. Yang demikian itu merupakan 
ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.”45 

 
E. Yang menggugurkan mahar bagi seorang isteri 

Hal-hal yang menggugurkan mahar bagi isteri 
adalah : 
a. Terjadi perceraian dari pihak isteri sebelum jima‟. 

Misalnya; setelah akad nikah isteri masuk Islam, 
isterinya murtad, isteri membatalkan pernikahan 

karena aib yang terdapat pada suami, dan lain 
sebagainya. 

b. Khulu‟. 

c. Ibra‟ (isteri menggugurkan hak maharnya). 
d. Isteri yang menghibahkan seluruh mahar untuk 

suaminya. 

                                                 
45

 QS. Al-Baqarah : 236. 
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MENIKAHKAN WANITA  

YANG HAMIL KARENA ZINA 
 

 

Zina merupakan perbuatan keji dan termasuk dosa 

besar. Allah q berfirman; 

 

َطاَا َطِثْي ًة  َٗ َُ َفاِؼَؼحًة  ُٔ َما َّا ِإَّ ََل ذَْقَزتُ٘ا اىّشِ َٗ. 

 

“Dan janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya 
zina itu adalah perbuatan yang keji dan jalan yang 

buruk.”46 
 

Seorang yang berzina akan berkurang 
kesempurnaan imannya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

 ٌِ ٍِ  ْ ٍُ  َ٘ َٕ ُٗ َِ يَْشِّي   ََل يَْشِّي اىَشاِّي ِؼْي
 

“Tidak akan berzina seorang pezina, ketika ia berzina 
dalam keadaan beriman.”47  

 

 
 

 
 

                                                 
46

 QS. Al-Isra‟ : 32. 
47

 HR. Bukhari Juz 2 : 2343 dan Muslim Juz 1 : 57, lafazh in i milik 

keduanya. 
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Ibnu „Abbas p juga pernah berkata; 
 

َّا ُِ ِفي اىّشِ ا ََ ْي ُر اْاِ ْ٘ ُّ ُٔ ْْ ٍِ َشُا  ْْ  يُ

 

“Dicabut cahaya keimanan di dalam zina.”48 
 

Zina juga dipandang sebagai sesuatu yang buruk 
oleh kalangan binatang. Diriwayatkan dari „Amru bin 
Maimun y, ia berkata; 

 

ا ِقَزَ جًة َقْ  َسَّْد  َٖ َع َ َيْي ََ ِيَيِح ِقَزَ جًة ِاْظَر ِٕ َرأَْيُد ِفي اْىَعا
 ٌْ ُٖ  َ ٍَ ا  َٖ ُر َْ ا َفَزَظ َٕ ْ٘ َُ  .َفَزَظ

 
“Aku pernah melihat pada masa jahiliyah sekelompok 

kera berkumpul mengerumuni (sepasang) kera yang telah 
berzina, maka kera-kera tersebut merajamnya. Dan aku 

pun ikut merajamnya bersama kera-kera tersebut.”49 
 

Karena demikian buruknya perzinaan, maka kita 

memohon kepada Allah q agar Allah q menghindarkan 

kita, keluarga kita, dan seluruh kaum muslimin dari 
perbuatan zina. 

 

 

 

 

                                                 
48

 Fathul Bari, 12/6387. 
49

 HR. Bukhari Juz 3 : 3636. 
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Hukum Menikahkan Wanita Yang Hamil Karena 

Zina 

Menikahkan wanita yang hamil karena zina terbagi 

menjadi dua kondisi, antara lain : 
 

A. Yang akan menikahi wanita tersebut adalah laki- laki 
yang menzinainya 

Jika yang akan menikahi wanita tersebut adalah 

laki- laki yang menzinainya, maka keduanya boleh 
dinikahkan, meskipun wanita tersebut dalam keadaan 

hamil. Dengan syarat; keduanya telah bertaubat50 dengan 
taubat nashuha51 dan keduanya rela untuk dinikahkan. Ini 
merupakan ijma‟ sahabat dan pendapat para ahli fatwa 

dari kalangan tabi‟in. Dintaranya adalah; Abu Bakar, 
‟Umar, Ibnu ‟Umar, Ibnu ‟Abbas, Ibnu Mas‟ud, Jabir bin 

‟Abdillah o, Sa‟id bin Jubair, Sa‟id bin Musayyab, dan 
Az-Zuhri n. Dan setelah akad nikah keduanya boleh 

langsung jima‟. Ini adalah pendapat Imam Asy-Syafi‟i 

dan Imam Abu Hanifah n. Berikut ini adalah fatwa-
fatwa dari para sahabat o. 

 

 
 
 

 
 

                                                 
50

 Ini adalah madzhab Imam Ahmad, pendapat Qatadah, Ishaq, Abu 

„Ubaid, dan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah n. 
51

 Syarat taubat adalah; ikhlas karena Allah q, menyesali 

perbuatannya, meninggalkan dosa tersebut, berkeinginan kuat untuk 

tidak mengulanginya, taubat dilakukan sebelum ruh sampai ke 

tenggorokan dan sebelum matahari terb it dari barat.  
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 Fatwa Abu Bakar Ash-Shiddiq y 
Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p, ia berkata; 

 

 ُٓ ْظِعِ  َظاَا ََ ُٔ ِفي اْى ْْ َٚ اَّلَلُ ذََ اىَٚ َ  ْ٘ تَْنٍز َرِ  ا أَتُ ََ تَْيَْ
ٌغ َفَقاَه  ْٕ  َ َ٘ ُٕ َٗ  ًِ ِْ َمَ  ٍِ ِز  َ٘ ِٔ ِتَي َرُظٌو َفَ َز َ َيْي
ّْظُْز ِفْي  ِٔ َفا ٌْ ِإىَْي ُٔ ُق ْْ َٚ اَّلَلُ ذََ اىَٚ َ  َز َرِ  ََ ْ٘ تَْنٍز ىُِ  أَتُ
 ُٔ ْْ َٚ اَّلَلُ ذََ اىَٚ َ  ُز َرِ  ََ  ُ 

ِٔ ًَ ِإىَْي ُٔ َػْأًّةا َفَقا َُ ىَ ِٔ َفِإ َػْأِّ
 َٚ ُز َرِ  ََ  َفَّصَل ُ 

ِٔ َقَع ِتاْتَِْر َ٘ ُٔ َ ْيٌف َف ُٔ َ اَف َقاَه ِإَّ
َقاَه َقَثَؽَل اَّلَلُ أَََل َطَرْزَخ  َٗ  ِٓ ُٔ ِفْي َ ْ ِر ْْ اَّلَلُ ذََ اىَٚ َ 
َٚ اَّلَلُ ذََ اىَٚ  ْ٘ تَْنٍز َرِ  ا أَتُ ََ ِٖ َز ِت ٍَ َ َيٚ اْتَِْرَل َقاَه َفأَ
َز  ٍَ أَ َٗ َِ اآلَخِز  ٍِ ا  ََ ُٕ َض أََؼُ  َٗ ٌَ ذََش ُٔ َفَ َزتَا اْىَؽَ  شُ ْْ  َ

َلًة  ْ٘ ْٗ َؼ ا أَ ًٍة ا َفُغِزتَا َ ا ََ ِٖ  .ِت

 
“Ketika Abu Bakar y sedang berada di masjid tiba-tiba 

datanglah seorang laki- laki yang lisannya mengucapkan 
sesuatu dan ia (tampak) sedang kebingungan. Lalu Abu 

Bakar y berkata kepada „Umar y, “Berdirilah dan 
perhatikanlah urusannya karena sesungguhnya ia 

mempunyai urusan (penting).” Maka „Umar y berdiri 

(mendatanginya). Laki- laki tersebut menceritakan bahwa 
ia kedatangan seorang tamu, lalu tamu tersebut berzina 
dengan anak perempuannya.” Lalu „Umar y memukul 
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dada orang tersebut dan berkata, “Semoga Allah 
memburukkanmu. Tidakkah engkau tutup saja (rahasia 
zina) anak perempuanmu (itu).” Kemudian Abu Bakar y 

memerintahkan agar dilakukan hukum had (dipukul 

seratus kali) terhadap keduanya (laki- laki dan perempuan 
yang berzina tersebut). Lalu keduanya dinikahkan dan 
Abu Bakar y memerintahkan agar keduanya diasingkan 

selama satu tahun.”52 

 
 Fatwa Ibnu ‟Abbas p 

Diriwayatkan dari Ikrimah 5, bahwa Ibnu 

„Abbas p ditanya; 
 

 َُ ا تَْ ٍ  َقاَه َما َٖ َظ َٗ ٌَ يََرَش ْزأَِج شُ ََ ِفي اىَزُظِو يَْفُعُز ِتاْى
ُٓ َؼَ هٌ  َٗ ِخُز  ًٌ ُٔ َؼَزا ىُ َٗ أَ َٗ ُٓ َِّناٌغ  َٗ ِخُز ُٔ ِطَفاٌغ  ىُ َٗ  .أَ

 

“Tentang laki- laki yang berzina dengan seorang wanita. 
Kemudian setelah itu laki- laki tersebut menikahinya” 
Ibnu „Abbas p berkata, “Yang pertama itu zina 

sedangkan yang terakhir nikah. Yang pertama itu haram 

sedangkan yang terakhir halal.”53 
 
 

 
 

 
 

                                                 
52

 HR. Baihaqi Juz 8 : 16750. 
53

 HR. Baihaqi Juz 7 : 13656. 
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 Fatwa Ibnu Mas‟ud y 
Diriwayatkan dari Hammam bin Harits 5, bahwa 

„Abdullah bin Mas‟ud y pernah ditanya; 

 

ا َقاَه ََل  َٖ َظ َٗ ُْ يََرَش ٌَ يُِزْيُ  أَ ْزأَِج شُ ََ ِفْي اىَزُظِو يَْفُعُز ِتاْى
 .تَْأَص ِتَذىَِل 

 
“Tentang seorang laki- laki yang berzina dengan seorang 
wanita. Kemudian laki- laki itu ingin menikahi wanita 

tersebut” „Abdullah bin Mas‟ud y menjawab, “Yang 

demikian itu tidak mengapa.”54  
 

Dalil tentang bolehnya untuk menikahkan 
keduanya jika keduanya bersedia (rela) untuk dinikahkan 
adalah berdasarkan riwayat dari Abu Yazid, dari 

bapaknya y; 

 ِْ ٍِ  ُِ ُٔ ْت ىَ َٗ  ِٓ ِْ َ ْيِز ٍِ ا اْتَْحٌ  َٖ ىَ َٗ َزأَجًة  ٍْ َض ا َٗ َُ َرُظ ًة ذََش أَ
ا  ََ ا َؼَثٌو َفَي َٖ َز ِت َٖ ًُ ِتاْىَعاِريَِح َفظَ ا َفَفَعَز اْىُغَ  َٕ َ ْيِز
 ِٔ َنَح َرَفَع َذىَِل ِإىَْي ٍَ  ُٔ ْْ َٚ اَّلَلُ ذََ اىَٚ َ  ُز َرِ  ََ  ُ ًَ َقَ 
 ُْ َؼَزَؽ أَ َٗ ُز اْىَؽَ   ََ ا ُ  ََ ُٕ ا َفاْ َرَزَفا َفَعَيَ  ََ ُٖ َفَظأَىَ

 ًُ ا َفأَتَٚ اْىُغَ  ََ ُٖ َع تَْيَْ ََ  .يَْع

 

                                                 
54

 HR. Baihaqi Juz 7 : 13665. 
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“Ada seorang laki- laki yang menikah dengan seorang 
wanita. Wanita tersebut memiliki anak perempuan yang 
bukan (anak kandung) dari laki- laki (yang baru nikah 

dengannya). Dan laki- laki tersebut juga mempunyai anak 
laki- laki yang bukan (anak kandung) dari wanita tersebut. 

Lalu anak laki- laki dan anak perempuan tersebut berzina, 
hingga nampaklah kehamilan pada anak perempuan 
tersebut. Ketika „Umar y tiba di Makkah 

disampaikanlah kejadian tersebut kepadanya. Lalu „Umar 

y bertanya kepada keduanya dan keduanya mengaku 
(telah berzina). Kemudian „Umar y (memerintahkan 

untuk) memukul keduanya (dilaksanakan hukuman had). 

Dan „Umar y sangat ingin untuk mengumpulkan 
keduanya (dalam satu pernikahan), namun anak laki- laki 

tersebut menolak(nya).”55 
 

Adapun tentang anak hasil zina, ia dinasabkan 
kepada ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki-
laki yang menzinai ibunya). Ini merupakan kesepakatan 

madzhab yang empat. 
 

B. Yang akan menikahi wanita tersebut bukanlah laki-
laki yang menzinainya 

Jika yang akan menikahi wanita tersebut bukan 

laki- laki yang menzinainya, maka keduanya tidak boleh 
dinikahkan kecuali setelah wanita tersebut melahirkan. 

Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan Imam Malik n. 
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari Ruwaifi‟ bin 

Tsabit (Al-Anshari) y, dari Nabi a, beliau bersabda; 

 

                                                 
55

 HR. Baihaqi Juz 7 : 13653. 
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ىََ   َٗ  ُٓ اَا ٍَ ًِ اآْلِخِز َفَ  يَْظِق  ْ٘ اْىَي َٗ  
ُِ ِتاَّلَلِ ٍِ َُ يُْ  ِْ َما ٍَ

 ِٓ  .َ ْيِز

 
”Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan Hari 

Akhir, maka janganlah ia menyiramkan air (maninya) ke 
anak orang lain (yang sedang dikandung oleh wanita 
yang hamil dari orang lain).”56 

 
Dan anak hasil zina tersebut dinasabkan kepada 

ibunya, bukan kepada bapak biologisnya (laki- laki yang 
menzinai ibunya), juga bukan dinasabkan kepada bapak 
yang menikahi ibunya. 

 

Konsekuensi Anak Hasil Zina 

Madzhab empat57 telah bersepakat bahwa anak 
hasil zina tidak memiliki nasab dari pihak laki- laki. Ia 
dinasabkan kepada ibunya,58 bukan kepada bapak 

biologisnya. Kerena anak hasil zina tidak dinasabkan 
kepada bapak biologisnya, maka : 

 
 Anak tersebut tidak berbapak. 
 Anak tersebut tidak saling mewaris dengan bapak 

biologisnya. 
 Jika anak tersebut wanita, maka wali (nikah)nya 

adalah sulthan, karena ia tidak memiliki wali. 

                                                 
56

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1131. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 6508.  
57

 Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali.  
58

 Misalnya; Fulan bin Fulanah atau Fulanah binti Fulanah. 
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Sebagaimana diriwayatkan dari „Aisyah i, bahwa 
Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٔ ىَِي ىَ َٗ ِْ ََل  ٍَ ىُِي  َٗ  ُُ  اَىُظْي َا
 

“Sulthan adalah sebagai wali bagi wanita yang 
tidak mempunyai wali.”59 
 

Syubhat dan Jawaban 

Sebagian kaum muslimin melarang untuk 

menikahkan wanita yang hamil karena zina dengan laki-
laki yang telah menzinainya. Mereka berdalil dengan 
Surat Ath-Thalaq ayat yang keempat. Allah q berfirman; 

 

 َِ ُٖ َي َْ َِ َؼ ُْ يََ ْ  َِ أَ ُٖ اِه أََظُي ََ أََُٗلُخ اْْلَْؼ َٗ 
 

“Dan wanita-wanita yang hamil, waktu „iddah mereka 
itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya.”60 

 

Ayat tersebut berbicara tentang wanita yang hamil 
karena nikah, bukan karena zina. Karena di dalam 

pernikahan yang sah terdapat; talak, nafkah, „iddah, dan 
yang lainnya. Adapun dalam perzinaan semua itu tidak 
ada (termasuk dalam masalah „iddah). Sehingga ayat 

tersebut kurang tepat jika digunakan dalam kasus hamil 
karena zina. Disamping itu pula terdapat dalil yang tegas 

                                                 
59

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 1102, Abu Dawud : 2083, dan Ibnu 

Majah : 1879. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Irwa‟ul Ghalil : 1840. 
60

 QS. Ath-Thalaq : 4. 
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(dari atsar para sahabat Nabi a) yang menyatakan 
tentang bolehnya menikahkan wanita yang hamil karena 

zina, jika yang akan menikahinya adalah laki- laki yang 
menzinainya.  

 

Catatan : 

 Seorang isteri yang berzina –baik itu diketahui 

suaminya atau tidak,- maka nasab anaknya tetap 
kepada suaminya, bukan kepada laki- laki yang 

menzinainya. Ini merupakan kesepakatan ulama‟. 
Berdasarkan hadits yang diriwayatkan dari „Aisyah 
i ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

ِز اْىَؽَعزُ  ِٕ ىِْيَ ا َٗ ىَُ  ىِْيِفَزاِع  َ٘  اَْى
 

“Anak itu haknya (laki-laki) yang memiliki tempat 
tidur dan bagi (laki-laki) yang berzina tidak 

memiliki hak apapun (atas anak tersebut).”61 
 

 Namun jika suami mengadukan kasus perzinaan 

isteri kepada hakim sehingga terjadi li‟an, maka 
anak dinasabkan kepada isteri, baik tuduhan suami 

itu benar atau dusta. Ini adalah pendapat Jumhur 
ulama.‟ 

 

 
 

 

                                                 
61

 HR. Bukhari Juz 2 : 1948 dan Muslim Juz 2 : 1458, lafazh ini 

milik keduanya. 
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 Apabila wanita yang berzina tidak hamil, dan ia 
akan menikah dengan laiki- laki lain (yang tidak 
menzinainya), maka ia harus beristibra‟ dengan 

sekali haidh setelah melakukan perzinaan tersebut. 
Ini adalah pendapat Imam Malik, Ahmad, dan 

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah n. Hal ini 
berdasarkan keumuman hadits yang diriwayatkan 

dari Abu Sa‟id Al-Khudhri y, bahwa Rasulullah 

a bersabda tentang tawanan wanita; 
 

وٍ  ٍِ ََل َ ْيُز َؼا َٗ ٌو َؼَرٚ ذََ َع،  ٍِ طَأُ َؼا ْ٘ َؼَرٚ  ََلذُ
 .ذَِؽْيَ  َؼْيَ حًة 

 

“Wanita yang hamil tidak boleh dinikahi hingga 
melahirkan, dan wanita yang tidak hamil tidak 
boleh dinikahi hingga satu kali haidh.”62 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
62

 HR. Ahmad, lafazh in i miliknya dan Abu Dawud : 2157. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2138. 
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WALIMATUL ‘URS 
 

 

Walimatul „urs adalah jamuan makan yang 
diselenggarakan berkenaan dengan pernikahan.  

Walimatul „urs dilaksanakan setelah akad nikah.  
 

Hukum Walimatul ’Urs 

Hukum mengadakan walimatul ‟urs adalah Sunnah 
Muakkadah (sangat ditekankan). Karena Nabi a 

mengadakan walimatul ‟urs dalam pernikahannya dan 
beliau juga memerintahkan para sahabatnya o yang 

menikah untuk mengadakan walimatul ‟urs. Nabi a 

bersabda kepada ‟Abdurrahman bin ‟Auf y, ketika ia 

menikah; 
 

ْ٘ ِتَؼاجٍ  ىَ َٗ  ٌْ
ىِ ْٗ  أَ

 

”Selenggakanlah walimah, walaupun (hanya) dengan 
seekor kambing.”63 

 
Tidak disyaratkan walimatul ‟urs harus 

menyembelih kambing, akan tetapi menyesuaikan 

kemampuan suami. Diriwayatkan dari Shafiyyah binti 
Syaibah i, ia berkata; 

 

                                                 
63

 HR. Bukhari Juz 2 : 1943 dan Muslim Juz 2 : 1427, lafazh ini 

milik keduanya. 
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 ِٔ ٌَ َ َيٚ تَْ ِ  َِّظائِ َطَي َٗ  
ِٔ ٌَ اىَِْثُي َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي ىَ ْٗ أَ

ِْ َػِ ْيزٍ  ٍِ  ِِ َ ْي َُ  .ِت

 
“Nabi a mengadakan walimah terhadap sebagian 

isterinya dengan dua mud sya‟ir.”64 
 

Undangan Walimatul ’Urs 
Ketika mengadakan walimatul ‟urs hendaknya 

mengundang orang-orang shalih, baik yang kaya maupun 
yang miskin. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id y, ia 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

َل ِإََل ذَِقّي  ٍَ ََل يَْأُمْو طََ ا َٗ ًْةا  ٍِ  ْ ٍُ  .ََل ذَُّصاِؼْة ِإََل 

 
“Janganlah kalian berteman, kecuali dengan orang yang 

beriman. Dan janganlah makanan kalian dimakan, 
kecuali oleh orang yang bertaqwa.”65 

 

Walimatul ‟urs haram hukumnya jika hanya 
mengundang orang-orang kaya saja tanpa mengundang 

orang-orang miskin. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 
ia berkata; 

 

                                                 
64

 HR. Bukhari Juz 5 : 4877. 
65

 HR. Tirmidzi Juz 4 : 2395 dan Abu Dawud : 4832, lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 7341. 
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يُْرَزُك  َٗ َياُا  ِْ ا اْْلَْ  َٖ ِح يُْ َ ٚ ىَ ََ ىِْي َ٘ ًُ اْى ًِ طََ ا َػُز اى ََ ا
 اْىُفَقَزااُ 

 
“Sejelek-jelek makanan adalah makanan walimah (yang) 

diundang (hanya) orang-orang yang kaya (saja), 
(sementara) orang-orang miskin ditinggalkan (tidak 
diundang).”66 

 
Menghadiri Undangan Walimatul ’Urs 

Menghadiri undangan walimatul „urs hukumnya 
adalah wajib. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 
Diriwayatkan dari „Abdullah bin „Umar p, bahwa 

Rasulullah a bersabda; 

 

ا َٖ ِح َفْيَيْأذِ ََ ىِْي َ٘ ٌْ ِإىَٚ اْى  .ِإَذا ُ ِ َي أََؼُ ُم

 

“Jika salah seorang diantara kalian diundang ke 
walimah, maka hendaklah ia mendatanginya.”67 

 

Diriwayatkan pula dari Abu Hurairah y, bahwa 

Nabi a bersabda; 
 

 ُٔ ىَ ْ٘ َرُط َٗ َج َفَقْ  َ َّصٚ اَّلَلَ  َ٘ ٌْ يُِعِة اىَ ْ  ِْ ىَ ٍَ. 

                                                 
66

 HR. Bukhari Juz 5 : 4882, lafazh in i miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1432. 
67

 HR. Bukhari Juz 5 : 4878 dan Muslim Juz 2 : 1429, lafazh ini 

milik keduanya. 
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“Barangsiapa yang tidak menghadiri undangan 
(walimatul „urs), maka ia telah bermaksiat kepada Allah 
dan Rasul-Nya.”68 

 
Syarat-syarat yang menjadikan seorang muslim 

wajib menghadiri walimatul „urs adalah : 
 

1. Orang yang mengundang adalah seorang muslim 

Jika yang mengundang adalah non muslim, maka 
tidak wajib untuk menghadirinya. Hal ini berdasarkan 

hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, bahwa 
Rasulullah a bersabda; 

 

ٌِ ِطّد  ْظِي َُ ٌِ َ َيٚ اْى ْظِي َُ َذَمَز – َؼُق اْى اَٗ َٖ ْْ ِإَذا : ٍِ َٗ
 ُٔ  .َ َ اَك َفأَِظْث

 

“Hak seorang muslim atas muslim (lainnya) ada enam –

dintaranya adalah,- jika ia mengundangmu, maka 
datangilah.”69 

 

2. Ditentukan orangnya 
Jika undangan walimatul „urs bersifat umum (tidak 

menentukan orangnya), maka tidak wajib untuk 
menghadiri undangan tersebut. Dan hukum 
menghadirinya adalah fardhu kifayah. 

 
 

                                                 
68

 HR. Bukhari Juz 5 : 4882 dan Muslim Juz 2 : 1432, lafazh ini 

miliknya. 
69

 HR. Muslim Juz 4 : 2162. 
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3. Tidak ada udzur syar‟i 
Seperti; Sakit keras, hujan yang deras, banjir, dan 

yang semisalnya. 

 
4. Di tempat walimah tidak terdapat kemungkaran 

 

Mendoakan Pengantin dan Tuan Rumah 

Disunnahkan kepada para undangan untuk 

mendoakan pengantin, dengan mengucapkan; 
 

تَاَرَك َ َيْيَل  تَاَرَك اَّلَلُ ىََل  عَ  َٗ ََ َظ ا ِفْي َخْيزٍ  َٗ ََ  تَْيَُْن
 

“Semoga Allah memberkahi (dalam kebaikan)mu dan 
memberkahi (dalam keburukan yang menimpa)mu, serta 
menyatukan kalian berdua dalam kebaikan.”70 

 
Dianjurkan pula kepada para undangan untuk 

mendoakan tuan rumah setelah selesai walimah. Diantara 
doanya adalah : 

 

 ٌْ ُٖ َْ اْرَؼ َٗ  ٌْ ُٖ اْ ِفْزىَ َٗ  ، ٌْ ُٖ ا َرَسْقَر ََ ٌْ ِفْي ُٖ ٌَ تَاِرْك ىَ ُٖ  .اَىَي

 

”Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka pada 
apa yang telah Engkau rizkikan kepada mereka, 

ampunilah mereka, dan rahmatilah mereka.”71 
 

                                                 
70

 HR. Tirmidzi : Juz 3 : 1091, Abu Dawud : 2130, lafazh in i milik 

keduanya dan Ibnu Majah : 1905. Hadits in i d ishahihkan oleh Syaikh  

Al-Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 4729. 
71

 HR. Muslim Juz 3 : 2042. 
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Atau membaca; 
 

 ِْ ٍَ أَْطِق  َٗ ْي  ِْ ََ ِْ أَْطَ  ٍَ  ٌْ ٌَ أَْطِ  ُٖ  ْطَقاّْي أَ اَىَي
 
“Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku 

makan dan berilah minum orang yang telah memberiku 
minum.”72 

 
Atau membaca; 

 

ٌُ اْْلَْتَزاُر،  ُن ٍَ أََمَو طََ ا َٗ  ، َُ ْ٘ َُ
ٌُ اىَّصائِ َ ُم ْْ أَْف ََز ِ 

ََ َئَِنحُ  ٌُ اْى َ َيْد َ َيْيُن َٗ. 
 

“Orang yang berpuasa berbuka di sisi kalian, orang-
orang baik memakan makanan kalian, dan para malaikat 
bershalawat (mendoakan) untuk kalian.”73 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
72

 HR. Muslim Juz 3 : 2055. 
73

 HR. Abu Dawud : 3854 dan Ibnu Majah : 1747, lafazh ini milik 

keduanya. Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 1137. 
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Catatan : 

 Dianjurkan untuk menikah pada bulan Syawwal. 
Diriwayatkan dari „Aisyah i, ia berkata; 

 

ٌَ ِفْي  َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

ُه اَّلَلِ ْ٘ ْي َرُط ِْ ْظ َٗ ذََش
اهٍ  َ٘ تََْٚ ِتْي ِفْي َػ َٗ اٍه  َ٘  َػ

 
“Rasulullah a menikahiku pada bulan Syawwal 

dan tinggal bersamaku pada bulan Syawwal.”74 

 
Berkata Imam An-Nawawi 5; 

“Hadits ini berisi anjuran (untuk) menikah di bulan 
Syawwal. „Aisyah i bermaksud –dengan ucapan 

ini-  menolak tradisi jahiliyyah dan anggapan 
mereka bahwa menikah pada bulan Syawwal tidak 

baik. Ini adalah (anggapan) bathil yang tidak 
memiliki dasar.”75 

 

 Apabila seorang diundang untuk menghadiri 

walimatul „urs sedangkan ia dalam keadaan 
berpuasa, maka diperbolehkan baginya untuk 
membatalkan puasanya (jika puasanya adalah puasa 

sunnah) atau tetap meneruskan puasanya. Dan jika 
ia memilih untuk tetap meneruskan puasanya, maka 

hendaknya ia mendoakan orang yang 

                                                 
74

 HR. Muslim Juz 2 : 1423, Tirmidzi Juz 3 : 1093, lafazh  in i milik 

keduanya, Nasai Juz 6 : 3236, Ibnu Majah : 1990, dan Ahmad.  
75

 Tuhfatul Ahwadzi. 
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mengundangnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah 
y ia berkata, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ا  ًَة َُ َ ائِ ُْ َما ٌْ َفْيُيِعْة َفِإ ِإَذا ُ ِ َي أََؼُ ُم
 ٌْ ا َفْيَيْ َ  ْفِ زًة ٍُ  َُ ُْ َما ِإ َٗ  .َفْيُيَّصّوِ 

  

“Jika salah seorang diantara kalian diundang 
(untuk menghadiri walimatul „urs), maka 

hendaklah ia menghadiri(nya). Jika ia sedang 
berpuasa, maka hendaklah ia mendoakannya. Jika 
ia tidak berpuasa, maka hendaklah ia makan.”76 

 

 Tidak diperbolehkan mendoakan pengantin dengan 

mengucapkan, “Semoga harmonis dan banyak 
anak.” Diriwayatkan dari „Aqil bin Abi Thalib y; 

 

 ٌٍ ْي َظْؼ ِْ ِْ تَ ٍِ َزأَجًة  ٍْ َض ا َٗ ُٔ ذََش ا. أََّ ْ٘ َفاِا :  َفَقاىُ ِتاىّزِ
 َِ ْي ِْ اْىَث َنَذا:  َفَقاَه . َٗ َٕ ا  ْ٘ ىُ ْ٘ ا، . ََل ذَُق ْ٘ ىُ ْ٘ ِْ ُق ىَِن َٗ

 ٌَ َطَي َٗ  ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي
ُه اَّلَلِ ْ٘ ا َقاَه َرُط ََ :  َم

 ٌْ ِٖ تَاَرَك َ َيْي َٗ  ٌْ ُٖ ٌَ تَاَرَك ىَ ُٖ  .اَىَي

 

 

                                                 
76

 HR. Muslim Juz 2 : 1431, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

2460. 
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“Sesungguhnya ia pernah menikahi seorang wanita 
dari Bani Jasymin, maka para undangan 
mengatakan (kepadanya), “Semoga harmonis dan 

banyak anak”. Aqil bin Abi Thalib y berkata, 

“Janganlah kalian mengatakan (seperti) ini. Tetapi 
katakanlah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah 
a, (yaitu), “Semoga Allah memberkahi (dalam 

kebaikan) mereka dan memberkahi (dalam 

keburukan yang menimpa) mereka.”77 
 

 Dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada 

pengantin. Diriwayatkan dari Anas bin Malik y, ia 

berkata; 
 

ٌَ َفَ َخَو  َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

ُه اَّلَلِ ْ٘ َض َرُط َٗ ذََش
 ُٔ ا َفَعَ َيْر ٌٍ َؼْيظًة ًُ ُطَيْي ْي أُ ٍِّ ِٔ َقاَه َفَّصََْ ْد أُ ِي ْٕ ِتأَ

رٍ  ْ٘  ِفْي ذَ

 
“(Ketika) Rasululah a telah menikah (dengan 

Zainab i), maka beliau masuk kepada 

keluarganya (isterinya). (Lalu) ibuku, Ummu 
Sulaim i membuatkan hais78 di wadah yang 

terbuat dari batu.”79  
 

                                                 
77

 HR. Ahmad, Nasa‟i Juz 6 : 3371, Baihaqi Juz 7 : 13620, dan Ibnu 

Majah :  1906, lafazh ini miliknya. 
78

 Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma yang dibuang 

bijinya, lalu dicampur dengan keju atau tepung. 
79

 HR. Muslim Juz 2 : 1428. 
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ADAB MALAM PENGANTIN 
 
 

Ada beberapa adab dalam malam pertama bagi 
pengantin, antara lain : 

 

1. Memegang Ubun-ubun Isteri dan Berdoa 

Untuknya 

Dianjurkan kepada seorang suami untuk 
meletakkan tangannya di ubun-ubun isterinya ketika 

pertama kali mendekatinya, seraya berdoa kepada Allah 
q dengan membaca; 

 

 ٌَ ُٖ ِٔ  اَىَي ا َظَثْيَد َ َيْي ٍَ َخْيِز  َٗ ا  َٕ ِْ َخْيِز ٍِ . ِإِّّي أَْطأَىَُل 
 ِٔ ا َظَثْيَد َ َيْي ٍَ َػّزِ  َٗ ا  َٕ ِْ َػّزِ ٍِ ُذ ِتَل  ْ٘ أَُ  َٗ 

 
“Ya Allah sesungguhnya aku memohon kepada-Mu dari 
kebaikannya dan kebaikan yang Engkau ciptakan 

kepadanya. Dan aku berlindung kepada-Mu dari 
keburukannya dan keburukan yang Engkau ciptakan 

kepadanya.”80 
 

 

 

 

 

                                                 
80

 HR. Abu Dawud : 2160 dan Ibnu Majah : 1918, lafazh ini 

miliknya. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Shahihul Jami‟ : 360.  
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2. Shalat Dua Raka’at 

Dianjurkan bagi seorang suami untuk mengerjakan 
shalat bersama isterinya setelah akad nikah, sebelum 

jima‟. Hal ini berdasarkan riwayat dari Abu Sa‟id y, 

mantan hamba sahaya Abu Usaid, ia berkata; 

 

ِْ أَْ َؽاِب  ٍِ ا  ُخ ََّفزًة ْ٘ ٌك، َفَ َ  ْ٘ ُي َْ ٍَ أََّا  َٗ ْظُد  َٗ ذََش
ْ٘ َذّرٍ  أَْت َٗ   ٍ ْ٘ ْظُ  ٍَ  ُِ ٌْ ِاْت ِٖ ٌَ ِفْي َطَي َٗ  

ِٔ اىَِْثّيِ َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي
ُؼَذْيَفُح، َقاَه  ِد اىَّصَ ُج، َقاَه : َٗ ََ أُِقْي ْ٘ َذّرٍ : َٗ َة أَتُ َٕ َفَذ
ا  ْ٘ ، َفَقاىُ ًَ ا :  َقاَه ! ِإىَْيَل : ىَِيَرَقَ  ْ٘ ْٗ َمَذىَِل؟ َقاىُ ، : أَ ٌْ  ََّ

ِّْي :  َقاَه  ْ٘ َُ َ ّيِ َٗ ٌك،  ْ٘ ُي َْ ٍَ أََّا َ ْثٌ   َٗ  ٌْ ِٖ ُد ِت ٍْ َفَرَقَ 
ا ْ٘ ٌَ  : َفَقاىُ ، شُ ِِ ُيَل َفَّصّوِ َرْمَ َرْي ْٕ ِإَذا َ َخَو َ َيْيَل أَ

 ، ِٓ ِْ َػّزِ ٍِ  ِٔ ْذ ِت َ٘ ذََ  َٗ ا َ َخَو َ َيْيَل،  ٍَ ِْ َخْيِز  ٍِ َطِو اَّلَلَ 
ِيَل  ْٕ ُُ أَ َػْأ َٗ ٌَ َػْأَُّل   .شُ

 

”Aku baru saja menikah dan saat itu aku berstatus 

sebagai seorang hamba sahaya. Kemudian aku 
mengundang beberapa sahabat Nabi a, diantaranya; Ibnu 

Mas‟ud, Abu Dzar, dan Hudzaifah o.  Dan iqamah pun 

dikumandangkan. Lalu Abu Dzar y bersiap untuk maju 
ke depan (menjadi imam). Namun para sahabat berkata 

kepadaku, ”Majulah engkau (untuk menjadi imam). Aku 
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bertanya, ”Begitukah?” Mereka menjawab, ”Ya, benar.” 
Akhirnya aku maju mengimami mereka, padahal aku 
seorang hamba sahaya. Selanjutnya mereka mengajariku 

dan berkata, ”Apabila engkau hendak jima‟ dengan 
isterimu, hendaklah engkau mengerjakan shalat dua 

raka‟at (terlebih dahulu). Kemudian mintalah kepada 
Allah kebaikan dari apa yang masuk padamu, dan 
berlingdunglah kepada-Nya dari kejahatannya. Setelah 

itu urusannya terserah engkau dan isterimu.”81 

 

3. Berdoa Ketika Jima’ 

Dianjurkan kepada seorang suami ketika akan jima‟ 
dengan isterinya agar mengucapkan doa; 

 

ٌِ اَّلَلِ  ا . ِتْظ ٍَ  َُ َظِِّْة اىَؼْي َا َٗ  َُ ْثَْا اىَؼْي َا ٌَ َظِّْ ُٖ اَىَي
 َرَسْقَرَْا

 

“Dengan Nama Allah, Ya Allah jauhkanlah kami dari 
setan dan jauhkanlah setan dari (anak) yang Engkau 

anugerahkan pada kami.” 
 
Rasulullah a bersabda; 

 

ىٌَ  ِفي َذىَِل  َٗ ا  ََ ُٖ ُْ يَُقَ ْر تَْيَْ ُٔ ِإ ُُ , َفِإَّ ُٓ اىَؼْي َا ٌْ يَُ َز ىَ
ا  .أَتَ ًة

                                                 
81

 HR. Abdurrazaq dan Ibnu Abi Syaibah. Atsar ini dis hahihkan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Adabuz Zifaf. 
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“Maka jika ditakdirkan (dari hubungan) keduanya itu 
menghasilkan anak, setan tidak akan membahayakan 
anak tersebut selamanya.”82 

 

4. Cara Jima’ 

Seorang suami diperbolehkan menyetubuhi 
isterinya dengan cara apapun, asalkan pada lubang 
kemaluannya. Hal ini berdasarkan firman Allah q; 

 

 ٌْ ٌْ  َِّظاُاُم ٌْ أََّٚ ِػْ ُر ا َؼْزشَُن ْ٘ ٌْ َفْأذُ  َؼْزٌز ىَُن
 

“Isteri-isteri kalian adalah (seperti) tempat kalian 
bercocok tanam, maka datangilah tempat bercocok-

tanam kalian itu sekehendak kalian.”83 
 

5. Diperbolehkan Menanggalkan Pakaian Ketika 

Jima’ 

Diperbolehkan bagi suami- isteri untuk 

menanggalkan seluruh pakaian mereka ketika jima‟, 
karena hadits yang melarang hal tersebut adalah hadits 

yang lemah, yang tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. 
Hadits tersebut berbunyi; 

 

ََل يََرَعَزَ  ذََعُزَ   َٗ ُٔ َفْيَيْظَرِرُز  َي ْٕ ٌْ أَ ِإَذا أَذَٚ أََؼُ ُم
 ِِ  .اْىِ ْيَزْي

                                                 
82

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 141 dan Muslim Juz 3 : 1434, 

lafazh ini miliknya. 
83

 QS. Al-Baqarah : 223. 
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“Apabila salah seorang di antara kalian mendatangi 
isterinya, maka hendaklah ia mengenakan (pakaian) 
penutup. Dan janganlah ia telanjang (seperti) 

telanjangnya dua unta.”84 
 

6. Haram Menjima’i Isteri Pada Duburnya  

Diharamkan bagi seorang suami untuk menjima‟i 
isteri pada duburnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, 

dari Nabi a bersabda; 

 

ًْةا َفَقْ  َمَفَز  ِٕ ْٗ َما ا أَ َٕ َزأَجًة ِفْي ُ تُِز ٍْ ِٗ ا ا أَ ِْ أَذَٚ َؼائِ ًة ٍَ
 ٌَ َطَي َٗ  ِٔ ٍ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي ََ َؽ ٍُ ِشَه َ َيٚ  ّْ ا أُ ََ  ِت

 
“Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan 
haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka 

ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada 
Muhammad a (yaitu; Al-Qur‟an).”85 

 

7. Haram Jima’ dengan Isteri Ketika Haidh 

Diharamkan jima‟ dengan isteri ketika haidh. 
Sebagaimana firman Allah q; 

ِؽْيِ   ََ  َفاْ َرِشىُ٘ا اىَِّْظاَا ِفي اْى

“Hendaklah kalian menjauhkan diri (kalian) dari wanita 
di waktu haidh.”86  

                                                 
84

 HR. Ibnu Majah : 1921. Hadits ini didha‟ifkan o leh Syaikh A l-

Albani 5 dalam Irwa‟u l Ghalil : 2009. 
85

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2006. 
86

 QS. Al-Baqarah : 222. 
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Namun seorang suami diperbolehkan bersenang-
senang dengan isterinya yang sedang haidh, tetapi dari 
atas kain. Diriwayatkan dari Maimunah i, ia berkata; 

 

 ُٓ ٌَ يَُثاِػُز َِّظاَا َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

َُ َرُطُ٘ه اَّلَلِ َما
َِ ُؼَيٌ   ُٕ َٗ َساِر  َ  اْاِ ْ٘  َف

 
”Rasululah a bersenang dengan isteri- isterinya dari atas 

kain, sementara mereka sedang haidh.”87 
 

8. Kaffarah Jika Jima’ dengan Isteri yang Sedang 

Haidh 

Seorang suami yang menjima‟i isterinya ketika 
haidh, maka harus membayar kaffarah. Kaffarahnya 
adalah dengan bersedekah kepada kepada fakir miskin; 

satu dinar88 jika ia melakukannya pada permulaan 
keluarnya darah, atau setengah dinar jika ia 

melakukannya pada akhir keluarnya darah. Kaffarah 
tersebut dikenakan bagi suami dan isteri. Hal ini 
berdasarkan hadits dari Ibnu Abbas p, dari Nabi a, 

bahwa beliau pernah bersabda tentang laki- laki yang 

menggauli isterinya ketika sedang haidh; 
 

ِّْْصِف ِ ْيَْارٍ  ْٗ ِت  يََرَّصَ ُ  ِتِ ْيَْاٍر أَ

 

                                                 
87

 HR. Muslim Juz 1 : 294. 
88

 Satu dinar sama dengan 4,25 gram emas . 
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”Ia harus bersedekah sebanyak satu atau setengah 
dinar.”89 

 

Juga berdasarkan riwayat dari Ibnu „Abbas p, ia 

berkata; 
 

ا ِفي  َٖ ِإَذا أََ اتَ َٗ ًِ َفِ ْيَْاٌر  ِه اىَ  َٗ ا ِفْي أَ َٖ ِإَذا أََ اتَ
ِّْْصُف ِ ْيَْارٍ  ًِ َف َق َاِا اىَ  ّْ  .ا

 

“Jika ia melakukannya pada permulaan keluarnya 
darah, (maka ia harus bersedekah) satu dinar. Dan jika 
ia melakukannya pada akhir keluarnya darah, maka 

(maka ia harus bersedekah) setengah dinar.”90 
 

9. Berwudhu Ketika Hendak Mengulangi Jima’  

Disunnahkan untuk berwudhu ketika hendak 
mengulangi jima‟. Diriwayatkan dari Abu Sa‟id Al-

Khudri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 

 

َ أْ  َ٘ َ  َفْيَيَر ْ٘ ُْ يَُ  ٌَ أََراَ  أَ ُٔ شُ َي ْٕ ٌْ أَ  ِإَذا أَذَٚ أََؼُ ُم
 

”Jika seseorang diantara kalian mendatangi isterinya 

(jima‟) kemudian ia ingin mengulanginya, maka 
hendaklah ia berwudhu.”91 

                                                 
89

 HR. Abu Dawud : 264 lafazh ini miliknya. dan Nasa‟i : 289, 

Hadits ini d ishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam Irwa‟ul  

Ghalil : 197. 
90

 HR. Abu Dawud : 265. 
91

 HR. Muslim Juz 1 : 308 dan Tirmidzi Juz 1 : 141.  
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10. Berwudhu Setelah Jima’ Ketika Hendak Makan 

atau Tidur 

Apabila setelah jima‟ suami isteri hendak makan, 

minum, atau tidur, maka disunnahkan untuk berwudhu 
terlebih dahulu. Diriwayatkan dari ‟Aisyah i, ia 

berkata; 
 

ا  َُ ُظُْثًة ٌَ ِإَذا َما َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

ُه اَّلَلِ ْ٘ َُ َرُط َما
ُٓ ىِيَّصَ جِ  َا ْ٘  ُ ُٗ َ أَ  َ٘ ًَ ذَ ْٗ يََْا ُْ يَْأُمَو أَ  .َفأََراَ  أَ

 

”Ketika Rasulullah a dalam keadaan junub dan beliau 

hendak makan atau tidur, maka beliau berwudhu 
sebagaimana wudhu untuk shalat.”92  

 

11. Mandi Junub Setelah Jima’ 

Setelah suami isteri melakukan jima‟, maka 

keduanya wajib mandi junub, walaupun tidak keluar air 
mani. Hal ini sebagaimana hadits Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

َظَة  َٗ ا َفَقْ   َٕ  َ َٖ ٌَ َظ ا اْْلَْرتَِع شُ َٖ َِ ُػَ ِث ِإَذا َظَيَض تَْي
ِشْه  اْىُغْظُو  ْْ ٌْ يُ ُْ ىَ ِإ َٗ 

 
 

                                                 
92

 HR. Bukhari Juz 1 : 284, Muslim Juz 1 : 305, lafazh ini miliknya, 

Abu Dawud : 222, dan Nasa‟i Juz 1 : 258.  
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“Jika seorang (suami) telah duduk diantara keempat 
cabang (isterinya), kemudian ia membuat kepayahan 
(jima‟), maka wajiblah mandi meskipun tidak keluar (air 

mani).”93 
 

Diperbolehkan untuk beberapa kali jima‟ cukup 
dengan sekali mandi. Hal ini berdasarkan hadits dari 
Anas y; 

 

ُف َ َيٚ  ْ٘ َُ يَ ُ ٌَ َما َطَي َٗ  
ِٔ َُ اىَِْثَي َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي أَ

اِؼ ٍ  َٗ ِٔ ِتُغْظٍو   َِّظائِ

 
”Sesungguhnya Nabi a mengelilingi isteri- isterinya 

dengan sekali mandi.”94 
 

12. Suami Isteri Mandi Bersama 

Suami isteri diperbolehkan mandi bersama dari satu 

wadah, meskipun masing-masing saling melihat aurat 
yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari ‟Aisyah i ia 

berkata; 
 

ِْ ِإَّاٍا  ٍِ  ٌَ َطَي َٗ  
ِٔ اىَِْثُي َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي َٗ ُْْد أَْ َرِظُو أََّا  ُم

ِْ َظَْاتَحٍ  ٍِ اِؼٍ   َٗ 

                                                 
93

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 287 dan Muslim Juz 1 : 348, 

lafazh ini miliknya. 
94

 HR. Muslim Juz 1 : 309. 
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”Aku pernah mandi bersama Nabi a dari satu wadah 
karena junub.”95 

 

13. Tayammum Sebagai Ganti Mandi 

Apabila seorang yang junub tidak mendapatkan air 
atau tidak bisa menggunakan air (misal; karena sakit), 
maka diperbolehkan untuk melakukan tayammum 

sebagai ganti mandi junub. Hal ini sebagaimana 
diriwayatkan dari „Ammar bin Yassir p, ia berkata; 

 

َ ْنُد ِتاىَّصِ ْيِ  َفأَذَْيَْا  ََ َّْد َفأَْظَْْثُد َفَر أَ َٗ ْي أََّا  ِْ تََ صَ
ُه اَّلَلِ  ْ٘ ٌَ َرُط َطَي َٗ  

ِٔ ُٓ َفَقاَه اىَِْثُي َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي َفأَْخَثْزَّا
اِؼَ جًة  َٗ  ِٔ َمَفْي َٗ  ُٔ َٖ ْظ َٗ َظَػ  ٍَ َٗ َنَذا  َٕ َُ يَْنِفْيَل  ا َما ََ  .ِإَّ

 

“Nabi a telah mengutusku dan engkau („Umar y) lalu 

aku junub, maka aku menggosokkan (tubuhku) dengan 
tanah. Kemudian kita mendatangi Nabi a dan 

menceritakan hal itu padanya, maka beliau bersabda, 
“Sesungguhnya engkau cukup begini (tayammum).” 

Beliau mengusap wajah dan kedua telapak tangannya 
(dengan) sekali usapan.”96  

 

 
 

 

                                                 
95

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 260, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 321. 
96

 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 1 : 340, lafazh ini miliknya dan 

Muslim Juz 1 : 368. 
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Namun bagi orang junub yang bertayammum, 
ketika ia telah mendapatkan air atau sudah mampu 
menggunakan air, maka ia wajib mandi lagi. Hal ini 

sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari „Imran (bin 
Husain) y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

ْي  ِْ ًِ َقاَه أََ اتَْر ْ٘ َع اْىَق ٍَ َي  ُْ ذَُّصّيِ ُُ أَ ََْ َل يَا ُفَ  ٍَ ا  ٍَ
 ٌَ ُٔ يَْنِفْيَل شُ ااًة َقاَه َ َيْيَل ِتاىَّصِ ْيِ  َفِإَّ ٍَ ََل  َٗ  َظَْاتَحًة 

ااُ  َؼَ زَ  ََ ِٔ  اىَِْثُي  َذىَِل َفأَْ  َآُ  تَْ  َ  اْى َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي
 ٌَ َطَي ااًة  َٗ ُٔ َ َيْيَل  ٍَ ْة َفأَْفِزُ  َٕ َقاَه ِاْذ َٗ 

 
“Apa yang menghalangimu melakukan shalat bersama 

kaum  (kami), wahai Fulan?” Ia berkata; “Aku sedang 
junub dan tidak mendapatkan air.” Maka Nabi a 

bersabda; “Engkau (dapat) bersuci dengan tanah, 
(tayammum) sesungguhnya hal itu mencukupimu.” 

Kemudian ketika ada air setelah itu, maka Nabi 
memberikan air kepadanya dan bersabda, “Pergilah dan 

(gunakan)lah air ini untuk (mandi junub)mu.”97 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
97

 HR. Bukhari Juz 1 : 337. 
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14. Diharamkan Membuka Rahasia Ranjang 

Diharamkan bagi suami isteri untuk membuka 
rahasia ranjang mereka kepada orang lain. Diriwayatkan 

dari Abu Sa‟id Al-Khudri y bahwa Rasulullah a 

bersabda; 
 

ِح اىَزُظُو  ٍَ ًَ اْىِقَيا ْ٘ ِشىَحًة يَ ْْ ٍَ  
َ  اَّلَلِ ْْ ِْ أََػّزِ اىَْاِص ِ  ٍِ  َُ ِإ

ا َٕ ُْْؼُز ِطَز ٌَ يَ  شُ
ِٔ ذُْفِ ْي ِإىَْي َٗ  ِٔ َزأَذِ ٍْ  .يُْفِ ْي ِإىَٚ ا

 
“Sesungguhnya termasuk orang yang paling jelek 
kedudukannya di sisi Allah pada hari kiamat ialah 

seorang yang jima‟ dengan isterinya, kemudian ia 
membuka rahasianya.”98  

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

                                                 
98

 HR. Muslim Juz 2 : 1437, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

4870. 
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MENCEGAH KEHAMILAN (KB) 
 
 

Hukum mencegah kehamilan terbagi dalam 
beberapa kondisi, antara lain : 

 
a. mencegah/menunda kehamilan untuk sementara waktu 

Menunda kehamilan untuk sementara waktu 

hukumnya adalah boleh namun dibenci (makruh). Karena 
hal tersebut dapat mengurangi tujuan pernikahan, yaitu 

untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad a. 
Diriwayatkan dari Ma‟qal bin Yasar y ia berkata, Nabi 

a bersabda; 

 

 ٌَ ٍَ ٌُ اْْلُ َناشٌِز ِتُن ٍُ ْي 
َ  َفِإِّّ ْ٘ ىُ َ٘ َ  اْى ْٗ  ُ َ٘ ُظ٘ا اْى َٗ  .ذََش

 

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena 
aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-
umat (nabi terdahulu).”99 

 
Adapun dalil tentang bolehnya menunda kehamilan 

–meskipun dibenci (makruh)- adalah hadits yang 
diriwayatkan dari Jabir y, ia berkata; 

 

ِشُه  ْْ ُُ يَ اْىُقْز  َٗ  ُمَْا َّْ ِشُه 

 

                                                 
99

 HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang shahih dan 

Abu Dawud : 2050, lafazh in i miliknya. Hadits ini d ishahihkan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2940. 
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“Kami dahulu melakukan „azl100 (ketika) Al-Qur‟an 
masih diturunkan.”101 

 

Rasulullah a pernah menjawab pertanyaan sahabat 

tentang „azl; 
 

ْأُ  اْىَ ِفّي  َ٘  َذىَِل اْى

 
“Itu adalah pembunuhan tersembunyi.”102 

 
Imam Baihaqi 5 berpendapat bahwa larangan (dalam 

hadits ini) bersifat tanzih (makruh).103 
 

Diriwayatkan pula dari Abu Sa‟id Al-Khudri y, ia 

berkata; 
 

 ٌَ َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

ِه اَّلَلِ ْ٘ َ  َرُط ْْ ُذِمَز اْىَ ْشُه ِ 
ٌْ يَُقْو َفَ  يَْفَ ُو  ىَ َٗ  ٌْ َل أََؼُ ُم

ٌَ يَْفَ ُو َذىِ
ىِ َٗ َفَقاَه 

َقحٌ ِإََل اَّلَلُ  ْ٘ ْ ُي ٍَ ُٔ ىَْيَظْد َّْفٌض  ٌْ َفِإَّ َل أََؼُ ُم
َذىِ

ا َٖ  .َخاىََق

                                                 
100

 „Azl adalah mengeluarkan sperma d i luar vagina, agar tidak terjad i 

kehamilan. Ini seperti prinsip KB pada zaman sekarang.  
101

 HR. Bukhari Juz 5 : 4911dan Muslim Juz 2 : 1440, lafazh in i 

milik keduanya. 
102

 HR. Ahmad, Muslim Juz 2 : 1442, lafazh in i miliknya, dan 

Baihaqi Juz 7 : 14108.  
103

 Fathul Bari, 9/309. 
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“Masalah „azl pernah dibicarakan (oleh para sahabat) di 
hadapan Rasulullah a. Maka Rasulullah a bersabda, 

“Mengapa salah seorang dari kalian melakukan hal 
itu?” Beliau tidak mengatakan, “Janganlah salah 

seorang dari kalian melakukan hal itu.” “Sesungguhnya 
tidak ada satu jiwapun yang hidup, kecuali Allahlah yang 
menciptakannya.”104 

 
Berkata Al-Hafizh Ibnu Hajar Al- „Asqalani 5; 

“(Rasulullah a) bersabda, “Mengapa salah seorang dari 

kalian melakukan hal itu?” Beliau tidak mengatakan, 
“Janganlah salah seorang dari kalian melakukan hal 

itu?” Ini mengisyaratakan bahwa beliau tidak melarang 
secara tegas kepada mereka, tetapi hanya mengisyaratkan 
bahwa yang terbaik adalah tidak melakukannya.”105 

 
Namun jika tujuan menunda kehamilan adalah 

karena khawatir kekurangan rizki atau takut miskin, 
maka hukumnya adalah haram. Karena ini merupakan 
prasangka buruk terhadap Allah q. Allah q berfirman; 

 

 ٌْ ُٖ ُِ َّْزُسُق َ ٍ  َّْؽ ٍْ ٌْ َخْؼَيَح ِإ ََلَ ُم ْٗ ا أَ ْ٘ ََل ذَْقُرُي َٗ
 ٌْ ِإيَاُم َٗ 

 
“Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian 

karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi 
rezki kepada mereka dan juga kepada kalian.”106 

                                                 
104

 HR. Muslim Juz 2 : 1438. 
105

 Fathul Bari, 9/307. 
106

 QS. Al-Isra‟ : 31. 
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Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 
“Menurut saya, hukum  makruh tersebut berlaku selama 

orang yang melakukan „azl itu tidak diiringi dengan 
alasan lain yang biasa dikemukakan oleh orang-orang 

kafir dalam melakukan „azl, seperti; takut miskin dengan 
banyak anak, atau takut kesulitan dalam memberi 
belanja, dan mengurus pendidikan mereka. Dalam 

keadaan seperti itu, maka hukum makruh meningkat 
menjadi haram. Karena orang yang melakukan „azl 

niatnya sudah sama dengan orang yang membunuh anak-
anaknya, yaitu karena takut miskin.”107 

 

b. Mencegah kehamilan secara permanen 
Mencegah kehamilan secara permanen terbagi 

dalam dua kondisi, yaitu : 
 

 Bukan karena darurat 

Jika pencegahan kehamilan secara permanen 
dilakukan bukan karena darurat, maka hukumnya adalah 

haram menurut ijma‟ para ulama‟. 
 

 Karena Darurat 

Jika pencegahan kehamilan secara permanen 
dilakukan karena alasan darurat –misalnya; jika hamil 

akan membahayakan isteri, atau hal lain yang semisal 
dengannya,- maka hukumnya adalah boleh (mubah). 
Bahkan hukumnya dapat menjadi wajib, jika sampai 

mengancam nyawa isteri. 
 
 

                                                 
107

 Adabuz Zifaf. 
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Berkata Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani 5; 
“Lain halnya jika isteri dalam keadaan sakit, yang 

menurut pemeriksaan dokter penyakitnya akan 
bertambah parah jika (sampai) hamil. Dalam kondisi 

seperti ini isteri diperbolehkan menggunakan alat 
kontrasepsi, tetapi untuk sementara (waktu). Adapun jika 
ternyata sakit parah hingga dikhawatirkan akan 

menyebabkan kematian dirinya, (maka) dalam kondisi 
seperti ini diperbolehkan, bahkan diwajibkan baginya 

melakukan sterilisasi (secara permanen) untuk menjaga 
kelangsungan hidupnya. Wallahu a‟lam.”108 

 

Pembuahan Buatan (Bayi Tabung) 

Pembuahan buatan adalah mengupayakan 

terjadinya kehamilan tanpa melalui jima‟. Hal ini 
dilakukan karena ada halangan dalam memperoleh 
kehamilan dengan cara (hubungan) biasa. Adapun 

tentang hukumnya dirinci sebagai berikut : 

 Jika mani (sperma) berasal dari suami dan pihak 

medis yang menanganinya adalah orang-orang yang 
amanah, maka hukumnya adalah boleh dan anak 
tersebut dinasabkan kepada suami. 

 
 Jika mani (sperma) bukan berasal dari suami, maka 

ini hukumnya haram, karena hal ini sama dengan 

zina. 

Ini adalah penjelasan dari Syaikh Abu Malik Kamal 
2. 

                                                 
108

 Adabuz Zifaf. 
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HAK-HAK SUAMI ISTERI 
 
 

Agar kehidupan rumah tangga menjadi harmonis 
dan bahagia, antara suami dan isteri harus saling 

memberikan hak kepada pasangannya. Karena setiap dari 
mereka memiliki hak atas yang lainnya. Diriwayatkan 
dari Abu Umamah Al-Bahili y ia berkata, aku 

mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

 ُٔ َُ اَّلَلَ َقْ  أَْ  َٚ ُمَو ِذْ  َؼّقٍ َؼَق  ِإ

 

“Sesungguhnya Allah telah memberi hak kepada tiap-
tiap yang berhak.”109 

 

Hak suami atas isterinya sangat besar. Sebagaimana 
digambarkan dalam hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Sa‟id Al-Khudri y ia berkata, Rasulullah a bersabda; 
 

ِٔ َقْزَؼحٌ  ْ٘ َماَّْد ِت ُْ ىَ ِٔ ِإ َظِر ْٗ ِض َ َيٚ َس ْٗ َؼُق اىَش
 ُٔ ا أََ ْخ َؼَق ٍَ ا  َٖ  َفَيَؽَظْر

 
 

 

                                                 
109

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 4 : 2120, Abu Dawud : 2870, dan Ibnu 

Majah : 2713. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 1720. 
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“Hak suami terhadap isterinya (adalah) seandainya 
(suami)nya mempunyai luka (bernanah), lalu (isteri)nya 
menjilatinya, (yang demikian itu) belum menunaikan hak 

(suami)nya.”110 
 

Diantara hak suami atas isterinya adalah : 
 
1. Mentaati perintah suaminya 

Diriwayatkan dari „Abdurrahman bin „Auf y ia 

berkata, Rasulullah a bersabda; 
 

َؼِفظَْد  َٗ ا  َٕ َز ْٖ ْد َػ ٍَ َ ا َٗ ا  َٖ َظ َْ ْزأَُج َخ ََ ِإَذا َ َيِد اْى
ا َٖ ا ِقْيَو ىَ َٖ َظ ْٗ أَطَاَ ْد َس َٗ ا  َٖ ِْ :  َفْزَظ ٍِ اُْ ُخِيْي اْىَعََْح 

اِب اْىَعَِْح ِػْ ِد  َ٘  .أَّ ِ أَْت

 
“Jika seorang wanita melaksanakan shalat lima (waktu), 

berpuasa di bulan (Ramadhan), menjaga 
kehormatannya, mentaati suaminya, maka dikatakan 
kepadanya (kelak pada Hari Kiamat), “Masuklah ke 

dalam Surga dari pintu mana saja yang engkau 
kehendaki.”111  

 
 
 

                                                 
110

 HR. Hakim Juz 2 : 2767. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 3148. 
111

 HR. Ahmad. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 

dalam Shahihul Jami‟ : 660. 
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Isteri wajib mentaati perintah suaminya, terutama 
perintah suami untuk mengajaknya ke ranjang. 
Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

ُٔ ِإىَٚ  َزأَذَ ٍْ ْ٘ ا ِْ َرُظٍو يَْ ُ  ٍِ ا  ٍَ  ِٓ اىَِذْ  َّْفِظْي ِتَيِ  َٗ
ا َفَرْأَب  َٖ اِا َطاِخ ًةا ِٙفَزاِػ ََ َُ اىَِذْ  ِفي اىَظ ِٔ ِإََل َما  َ َيْي

ا َٖ ْْ ا َؼَرٚ يَْزَ ٚ َ  َٖ  .َ َيْي
 

“Demi yang jiwaku berada di Tangan-Nya, tidaklah 
seorang suami mengajak isterinya ke tempat tidurnya 

(untuk jima‟), lalu  ia menolaknya, kecuali (malaikat) 
yang berada langit akan murka kepada isteri tersebut 
hingga suaminya ridha kepadanya.”112 

 
Wajibnya mentaati perintah suami tersebut, selama 

perintah itu bukan perintah dalam hal kemaksiatan. Hal 
ini sebagaimana keumuman hadits dari „Abdurrahman 
bin „Ali y, bahwa Rasulullah a bersabda; 

 

ِف  ْٗ ْ ُز ََ ا اى َاَ ُح ِفي اْى ََ  ِإَّ
ْ ِّصَيِح اَّلَلِ ٍَ  .ََل طَاَ َح ِفْي 

 

“Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan kepada Allah, 
sesungguhnya ketaatan itu hanyalah dalam kebaikan.”113 
 

                                                 
112

 HR. Muslim Juz 2 : 1436. 
113

 HR. Muslim Juz 3 : 1840. 
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2. Menjaga kehormatannya 
Allah q berfirman; 

 

ا َؼِفَ  اَّلَلُ  ََ  َفاىَّصاىَِؽاُخ َقاَِّراٌخ َؼاِفظَاٌخ ىِْيَغْيِة ِت

 
“Wanita yang shalihah, (ialah yang) taat kepada Allah 

dan memelihara diri ketika suaminya tidak ada, karena 
Allah telah memelihara (mereka).”114  

 

Berkata Imam Ath-Thabari 5 dalam tafsirnya; 

“Maksudnya adalah wanita-wanita yang menjaga diri 
ketika suaminya tidak ada, (yaitu) menjaga kemaluan dan 
harta mereka.”115 

 
3. Menetap di rumah dan tidak keluar, kecuali dengan 

seizin suaminya 
Allah q juga berfirman; 

 

 َُ َقْز ِيَيِح اْْلُٗىَٚ َٗ ِٕ َِ ذََثُزَض اْىَعا ََل ذََثَزْظ َٗ  َِ ذُِن ْ٘  ِفْي تُُي

 
“Dan hendaklah kalian (wahai para wanita) tetap di 

rumah kalian dan janganlah kalian bertabarruj116 
(seperti) tabarrujnya orang-orang jahiliyah yang 
dahulu.”117 

                                                 
114

 QS. An-Nisa‟ : 34. 
115

 Fiqhus Sunnah lin Nisa‟. 
116

 Tabarruj adalah menampakkan perhiasan, keindahan, dan apa 

saja yang wajib untuk ditutupi, karena dapat mengundang syahwat 

laki-laki. 
117

 QS. Al-Ahzab : 33. 



- 127 - 

Berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah 5; 
“Seorang isteri tidak dihalalkan keluar dari rumahnya, 

kecuali dengan seizin (suami)nya ... dan jika ia keluar 
dari rumahnya tanpa seizin suaminya, maka ia telah 

melakukan nusyuz (pembangkangan), berbuat 
kemaksiatan kepada Allah dan Rasul-Nya, yang berhak 
mendapatkan siksa.”118 

 
4. Mempercantik diri untuk suaminya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, ia berkata; 
 

ٌَ أَُ  اىَِّْظاِا َخْيٌز  َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

ِه اَّلَلِ ْ٘ ِقْيَو ىَِزُط
 ُٔ ََل ذَُ اىُِف َٗ َز  ٍَ ُٔ ِإَذا أَ ذُِ ْيُ  َٗ ُٓ ِإَذا َّظََز  َقاَه اَىَِرْي ذَُظُز

 ُٓ ا يَْنَز ََ ا ِت َٖ اىِ ٍَ َٗ ا  َٖ  .ِفْي َّْفِظ

 
“Ditanyakan kepada Rasulullah a, “Siapakah isteri yang 

baik itu?” Beliau menjawab, “Yaitu yang menyenangkan 
(suami)nya ketika ia memandang(nya), mentaatinya 

ketika ia memerintahkan(nya), dan ia tidak menyalahi 
(suami)nya pada diri dan hartanya, (yang suaminya) 

tidak menyukainya.”119 
 

 

 
 

                                                 
118

 Majmu‟ Fatawa, 32/281. 
119

 Ahmad dan Nasa‟i Juz 6 : 3231. Hadits ini dihasankan oleh 

Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 1786. 
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5. Ridha dengan pemberian suaminya, meskipun sedikit 
Karena Allah q melapangkan dan menyempitkan 

rizki seseorang sesuai dengan kehendak-Nya. Allah q 

berfirman; 
 

ِفْق  ْْ ُٔ َفْيُي ِٔ ِرْسُق ِْ ُقِ َر َ َيْي ٍَ َٗ  ِٔ ِْ َطَ ِر ٍِ ْٗ َطَ ٍح  ِفْق ُذ ْْ ىُِي
ا َطَيْعَ ُو  َٕ ا  ذَا ٍَ ا ِإََل  ُف اَّلَلُ َّْفظًة ُٓ اَّلَلُ ََل يَُنّيِ ا  ذَا ََ ٍِ

ا  .اَّلَلُ تَْ َ  ُ ْظٍز يُْظزًة

“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah 
menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan 

rezkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang 
diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan 

beban kepada seseorang, melainkan (sekedar) apa yang 
Allah berikan kepadanya. Allah akan memberikan 
kelapangan sesudah kesempitan.”120 

6. Membantu suaminya 

Dahulu para shahabiyah biasa membantu suami-
suami mereka. Diantaranya sebagaimana yang 

diriwayatkan dari Asma‟ (binti Abu Bakar Ash-Shiddiq) 
p, ia berkata; 

“Dahulu aku membantu Zubair bin Awwam y 

(suaminya) dengan mengerjakan semua pekerjaan rumah. 
Ia memiliki seekor kuda, akulah yang mengurusnya, 
akulah yang mencari rumput untuknya, aku yang 

menjaganya.” Dialah (Asma‟ i) yang memberi 

                                                 
120

 QS. Ath-Thalaq : 7. 
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makanan dan minuman kudanya, menjahit wadah (dari 
kulit), membuatkan tepung, dan memindahkan biji kurma 
di atas kepalanya dari sebuah daerah yang jaraknya 

sejauh dua pertiga farsakh dari rumahnya.”121 
 

Berkata Abu Sulaiman Ad-Darani 5; 
“Isteri yang shalihah itu bukan yang tenggelam dalam 

(urusan) dunia, tetapi ia meluangkanmu untuk (urusan) 
akhirat.”122 

 
7. Banyak berterima kasih kepada suaminya 

Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas p ia berkata, Nabi 

a bersabda; 

 

َُ ِقْيَو  ا اىَِّْظاَا يَْنُفْز َٖ ِي ْٕ أََرْيُد اىَْاَر َفِإَذا أَْمصََز أَ
 ْ٘ َُ ىَ ْؼَظا َُ اْاِ يَْنُفْز َٗ َُ اْىَ ِؼْيَز   َقاَه يَْنُفْز

َُ ِتاَّلَلِ أَيَْنُفْز
َل َػْي ًةا  ْْ ٍِ ٌَ َرأَْخ  َز شُ ْٕ َِ اىَ  ُٕ َْْد ِإىَٚ ِإْؼَ ا أَْؼَظ

ا َق ُ  َل َخْيزًة ْْ
ٍِ ا َرأَْيُد  ٍَ  َقاىَْد 

 
“Aku melihat Neraka kebanyakan penghuninya adalah 

wanita (karena) kekufuran (mereka).” Para sahabat 
bertanya, ”Apakah mereka kufur kepada Allah?” Beliau 

menjawab, ”Mereka kufur (ingkar) terhadap suami dan 
kufur (ingkar) terhadap kebaikan. Seandainya engkau 
berbuat baik kepada salah seorang diantara mereka 
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 HR. Muslim Juz 4 : 2182. 
122

 Al-Ihya‟, 4/699. 
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selama satu tahun. Kemudian ia melihat sesuatu (yang 
tidak disukainya) darimu, maka ia akan mengatakan, 
”Aku sama sekali tidak pernah melihat kebaikan 

padamu.”123 
 

8. Menyusui anak-anak suaminya 
Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari Abu 

Umamah Al-Bahili y, yang mengkisahkan tentang 

mimpi Rasulullah a, diantaranya beliau bersabda; 

 

َِ اْىَؽَياُخ  ُٖ ُغ شَْ يَ َٖ ْْ َِْظاٍا ذَ ّْ ََيَق ِتْي َفِإَذا أََّا ِت ٌَ ا شُ
ُ ََلاِ  َٕ ُ ََلِا َفَقاَه  َٕ ا تَاُه  ٍَ َِ  َفُقْيُد  ُٕ ََلَ  ْٗ َِ أَ  َْْ َْ يَ

 َِ ُٖ  أَْىَثاَّ
 

“Kemudian ia membawaku pergi. Tiba-tiba aku melihat 
kaum wanita yang buah dadanya digigit ular. Maka aku 

bertanya, “Mengapa mereka?” Ia menjawab, “Mereka 
adalah para wanita yang menghalangi anak-anak 
mereka dari air susu mereka.”124 

 
 

 
 
 

 

                                                 
123

 HR. Bukhari Juz 1 : 29. 
124

 HR. Hakim Juz 2 : 2837. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihut Targhib wat Tarhib Juz 2 : 2393. 
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9. Tidak melakukan hal-hal yang dapat menyakiti 
perasaan suaminya 

Diriwayatkan dari Muadz bin Jabal y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َِ ٍِ  ُٔ َظُر ْٗ َيا ِإََل َقاىَْد َس ّْ ا ِفي اىُ  َٖ َظ ْٗ َزأَجٌ َس ٍْ ََل ذُْ ِذْ  ا
َ ِك  ْْ  ِ َ٘ ُٕ ا  ََ ِٔ َقاذََيَل اَّلَلُ َفِإَّ ِِ ََل ذُْ ِذْي ِر اْىِ ْي ْ٘ اْىُؽ

ُْ يَُفاِرُقِل ِإىَْيَْا ِػُل أَ ْ٘  .َ ِخْيٌو يُ
“Tidaklah seorang wanita itu menyakiti hati suaminya di 

dunia, melainkan isterinya dari (kalangan) bidadari yang 
akan berkata, “Janganlah engkau menyakitnya, semoga 

Allah membinasakanmu. Ia hanyalah simpanan bagimu, 
yang sebentar lagi meninggalkanmu (untuk kembali) 
kepada kami.”125 

 
Dan diantara sifat isteri- isteri penghuni Surga 

adalah yang segera meminta keridhaan suaminya, ketika 
ia berbuat kesalahan yang menyakiti suaminya. 
Rasulullah a bersabda; 

 

ُ  َ َيٚ  ْٗ َ  اْىَ ُ  ْ٘ ىُ َ٘ َ  اْى ْٗ  ُ َ٘ ِو اْىَعَِْح اْى ْٕ ِْ أَ ٍِ  ٌْ َِّظاُاُم
ا ِفْي  َٕ ا اىَِرْي ِإَذا َ ِ َة َظاَاْخ َؼَرٚ ذََ َع يََ  َٖ ِظ ْٗ َس

ا َؼَرٚ ذَْزَ ٚ َْ ًة ُه ََل أَُذُ  ُ  ْ٘ ذَُق َٗ ا  َٖ ِظ ْٗ  يَِ  َس

                                                 
125

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1174. Hadits in i dishahihkan oleh Syaikh 

Al-Albani 5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 173. 
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“Isteri-isteri kalian yang termasuk penghuni Surga 
adalah yang penuh kasih sayang, yang subur, dan yang 
segera kembali kepada suaminya. Jika (suaminya) 

marah, ia (segera) datang (kepada suaminya) hingga ia 
meletakkan tangannya di tangan suaminya, dan ia 

berkata, “Aku tidak akan tidur sampai engkau ridha 
(kepadaku).”126  

 

10. Tidak mengizinkan seorang masuk ke dalam 
rumahnya, kecuali dengan seizin suaminya 

Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 
bersabda; 

 

 ِٔ ٌ  ِإََل ِتِإْذِّ ِٕ َ٘ َػا ُٕ َٗ  ِٔ َُ ِفْي تَْيِر  ََل ذَْأَذ

 
“Janganlah (seorang wanita) mengizinkan (orang lain 

masuk) ke dalam rumah (suami)nya (ketika suami)nya 
ada di rumah, kecuali dengan seizin (suami)nya.”127 

 

11. Tidak berpuasa sunnah, kecuali dengan seizin 
suaminya 

Dari Abu Hurairah y, bahwa Rasulullah a 
bersabda; 

 

 ِٔ ٌ  ِإََل ِتِإْذِّ ِٕ ا َػا َٖ ُظ ْٗ َس َٗ  ًَ ْ٘ ُْ ذَُّص ْزأَِج أَ ََ  ََل يَِؽُو ىِْي
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 HR. Daraquthni. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 

5 dalam As-Silsilah Ash-Shahihah Juz 1 : 287. 
127

 HR. Muslim Juz 2 : 1026. 
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“Tidak diperbolehkan bagi seorang wanita (untuk 
melakukan) puasa ketika suaminya ada di rumah, kecuali 
dengan seizin (suami)nya.”128 

 

Larangan ini bermakna haram, akan tetapi khusus 

untuk puasa sunnah. Adapun untuk puasa wajib, maka 
seorang wanita tetap diperbolehkan berpuasa, walaupun 
tanpa izin dari suaminya. Sehingga jika ada seorang 

wanita yang akan melunasi hutang puasa Ramadhannya 
dan waktunya sempit, maka ia diperbolehkan untuk 

berpuasa walaupun tanpa izin suaminya. 

 
12. Tidak membelanjakan harta suami, kecuali dengan 

seizinnya 
Diriwayatkan dari Abu Umamah Al-Bahili y ia 

berkata, aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

ا َٖ ِظ ْٗ ُِ َس ا ِإََل ِتِإْذ َٖ ِظ ْٗ ِْ تَْيِد َس ٍِ َزأَجٌ َػْي ًةا  ٍْ ِفُق ا ْْ  ََل ذُ

 
“Janganlah seorang wanita membelanjakan sesuatu pun 

dari rumah suaminya, kecuali dengan seizin 
suaminya.”129 
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 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4899, lafazh ini miliknya 

dan Muslim Juz 2 : 1026. 
129

 HR. Ahmad, Tirmidzi Juz 3 : 670, lafazh ini miliknya, Abu 

Dawud : 3365, dan Ibnu Majah : 2295, dengan sanad yang hasan. 
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13. Tidak meminta talak kepada suaminya, kecuali 
dengan alasan yang syar‟i 

Diriwayatkan dari Tsauban y, bahwa Rasulullah 

a bersabda; 

 

 ًٌ ِْ َ ْيِز تَْأٍص َفَؽَزا ٍِ ا  ا طََ قًة َٖ َظ ْٗ َزأٍَج َطأَىَْد َس ٍْ ا ا ََ أَيُ
ا َرائَِؽُح اْىَعَْحِ  َٖ  .َ َيْي

 
“Wanita mana saja yang meminta talak kepada 
suaminya tanpa (alasan) yang dibenarkan (oleh 

syari‟at), maka diharamkan baginya mencium aroma 
Surga.”130 

 
14. Berihdad (berkabung) ketika suaminya meninggal 
dunia 

Seorang wanita yang ditinggal mati suaminya 
(meskipun belum digauli), wajib berihdad selama empat 

bulan sepuluh hari. Kecuali jika ia dalam keadaan hamil, 
maka berkabungnya adalah sampai melahirkan. Dalil 
bahwa ihdad wanita yang ditinggal mati suaminya adalah 

selama empat bulan sepuluh hari adalah firman Allah q; 

 

 َِ اىَِذْي َٗ  َِ ا يََرَزتَّْص اظًة َٗ َُ أَْس ْٗ يََذُر َٗ  ٌْ ُن ْْ
ٍِ  َُ ْ٘ َف َ٘ يَُر

 َِ ِٖ ُفِظ ّْ ا ِتأَ َ ْؼزًة َٗ ٍز  ُٖ  أَْرتََ َح أَْػ

                                                 
130

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1187, Abu Dawud : 2226, dan Ibnu Majah : 

2055. Hadits in i dishahihkan oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2035. 
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”Dan orang-orang yang meninggal dunia diantara 
kalian dengan meninggalkan isteri-isteri (hendaklah 
para isteri itu) menangguhkan dirinya (berihdad selama) 

empat bulan sepuluh (hari).”131 
 

Demikian pula isteri juga memiliki hak atas 
suaminya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan dari 
Jabir y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

ٌْ َؼِقا  ٌْ َ َيْيُن ُن
َِْظائِ ىِ َٗ ٌْ َؼِقا  ُن

ٌْ َ َيٚ َِّظائِ َُ ىَُن ََل ِإ  أَ
 

“Ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas isteri 
kalian dan isteri kalian pun mempunyai hak atas 
kalian.”132 

 
Diantara hak isteri atas suaminya adalah : 

 
1. Mempergauli isterinya dengan baik dan berlemah 
lembut kepada isterinya 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a, 

baliau bersabda; 
 

ا َظاِا َخْيزًة
ا ِتاىِّْ ْ٘  ُ ْ٘  ِاْطَر

 
“Berwasiatlah baik-baik kepada para isteri.”133 
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 QS. Al-Baqarah : 234. 
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 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-

Albani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 7880. 
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Diriwayatkan pula dari „Aisyah i ia berkata, 
Rasulullah a bersabda; 

 

 ِٔ ِي ْٕ ٌْ ِْلَ ٌْ َخْيُزُم ِيْي  َخْيُزُم ْٕ ٌْ ِْلَ أََّا َخْيُزُم َٗ 
 

“Orang yang paling baik diantara kalian adalah yang 
paling baik kepada isterinya. Dan aku adalah orang 
yang paling baik kepada isteriku”134 

 
2. Mengajarkan kepada isterinya masalah agama dan 

memotivasinya agar melakukan ketaatan 
Allah q berfirman; 

 

ا ٌْ َّارًة ِيْيُن ْٕ أَ َٗ  ٌْ ُفَظُن ّْ ا أَ ْ٘ ا ُق ْ٘ ُْ ٍَ   َِ ا اىَِذْي َٖ  يَا أَيُ

 
“Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri 

kalian dan keluarga kalian dari api Neraka.”135 
 

„Ali y ketika menafsirkan ayat ini, ia mengatakan; 
 

 ٌْ ُٕ ْ٘ َُ َ ّيِ َٗ  ٌْ ُٕ ْ٘ تُ
 أَّ ِ

 

“Ajarkanlah adab kepada mereka dan ajarkanlah (ilmu 
agama) kepada mereka.”136 
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3. Memberikan nafkah dan tempat tinggal kepada 
isterinya sesuai dengan kemampuannya 

Diriwayatkan dari Hakim bin Mu‟awiyah Al-

Qusyairi, dari bapaknya y, ia berkata; 

 

؟ َقاَه  ِٔ َظِح أََؼِ َّا َ َيْي ْٗ ا َؼُق َس ٍَ َه اَّلَلِ،  ْ٘ ُْ  : يَاَرُط أَ
ا ِإَذا اْمَرَظْيَد  َٕ ْ٘ ذَْنُظ َٗ َد،  َْ ا ِإَذا طَِ  َٖ ََ ََل  ذُْ ِ  َٗ

ُعْز ِإََل ِفي اْىَثْيِد  ْٖ ََل ذَ َٗ ْػ،  ََل ذَُقّثِ َٗ  َٔ ْظ َ٘  .ذَْ ِزِب اْى

 
“Wahai Rasulullah apakah hak isteri salah seorang dari 

kami atas (suami)nya?” Rasulullah a menjawab, 

“Engkau memberi makan ketika engkau makan, engkau 
memberikan pakaian ketika engkau berpakaian, 
janganlah memukul wajah(nya), janganlah mencacinya, 

dan janganlah menghajrnya, kecuali di dalam 
rumah.”137 

 
Dan juga firman Allah q; 

 

 ٌْ ْظِ ُم ُٗ  ِْ ٍِ  ٌْ ُر ْْ ِْ َؼْيُس َطَن
ٍِ  َِ ُٕ ْ٘  أَْطِنُْ

 
“Tempatkanlah mereka (para isteri) dimana kalian 

bertempat tinggal, menurut kemampuan kalian.”138 
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4. Mengizinkannya keluar untuk melakukan shalat 
berjama‟ah, jika aman dari fitnah 

Diriwayatkan dari Ibnu „Umar p ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

َظاِظَ  اَّلَلِ  ٍَ اَا اَّلَلِ  ٍَ ا ِإ ْ٘  َُْ َْ  ََل ذَ
 

“Janganlah kalian melarang para hamba wanita Allah 

(untuk mendatangi) masjid-masjid Allah.”139 
 

5. Memaafkan kesalahan isterinya, selama tidak 
melanggar syari‟at 

Diriwayatkan dari Abu Hurairah y ia berkata, 

Rasulullah a bersabda; 

 

 َِ ٍِ  ْ ٍَ  ٌِ ٍِ  ْ ٍَ ا جًة ََل يَْفَزْك  َٖ ْْ ٍِ  َٚ ا َرِ  ا ُخُيقًة َٖ ْْ
ٍِ  َٓ ُْ َمِز  ِإ

  َخزَ 

 
”Janganlah seorang mukmin membenci seorang 

mukminah. Jika ia membenci salah satu perangainya, 
niscaya ia akan menyukai perangai yang lainnya.” 140 
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6. Tidak memukul isteri, dengan pukulan yang 
menyakitkan 

Diriwayatkan dari „Abdullah bin Zam‟ah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

ا ِفْي  َٖ  ُ ٍِ ٌَ يَُعا ُٔ َظْيَ  اْىَ ْثِ  شُ َزأَذَ ٍْ ٌُ ا ََل يَْعِيُ  أََؼُ ُم
 ًِ ْ٘  . ِخِز اْىَي

 
“Janganlah salah seorang dari kalian memukul isterinya 
seperti memukul hamba sahaya, lalu ia menjima‟inya 

pada akhir (sore) hari.”141 
 

7. Berlaku adil diantara para isteri dalam perkara 
lahiriyah142 

Diriwayatkan dari Jabir y ia berkata, Nabi a 

bersabda; 

 

 َِ ِٖ ذِ َ٘ َِ ِفْي ِمْظ ِٖ ا ِإىَْي ْ٘ ُْ ذُْؽِظُْ ٌْ أَ َِ َ َيْيُن ُٖ َفَؽُق
 َِ ِٖ ٍِ طََ ا َٗ 

 

“Hak mereka atas kalian adalah kalian berbuat baik 
kepada mereka dalam hal pakaian dan makanan.”143 
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142

 Dalam hal; makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, dan 

yang semisalnya. 
143

 HR. Tirmidzi Juz 3 : 1163, dan Ibnu Majah : 1851, lafazh in i 

milik keduanya. Hadits ini derajatnya hasan li ghairihi, menurut 
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POLIGAMI 
 
 

Poligami disyari‟atkan di dalam Islam. 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

شَُ َز  َٗ ْصَْٚ  ٍَ َِ اىَِّْظاِا  ٍِ  ٌْ ا طَاَب ىَُن ٍَ ا  ْ٘ ِنُؽ ّْ َفا
ُرتَااَ  َٗ 

 
“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian 

senangi; dua, tiga atau empat.”144 
 
Hendaknya seorang mukmin dan mukminah 

menerima ketetapan syari‟at poligami dengan lapang 
dada. Allah q berfirman;  

 

 ُٔ ىُ ْ٘ َرُط َٗ ٍَْح ِإَذا َقَ ٚ اَّلَلُ  ٍِ  ْ ٍُ ََل  َٗ  ٍِ ٍِ  ْ َُ َُ ىِ ا َما ٍَ َٗ
ِْ يَْ ِؾ اَّلَلَ  ٍَ َٗ  ٌْ

ِٕ ِز ٍْ ِْ أَ ٍِ ٌُ اْىِ َيَزُج  ُٖ َُ ىَ ْ٘ ُْ يَُن ا أَ زًة ٍْ أَ
ِثْيًْةا ٍُ ُٔ َفَقْ  َ َو َ َ َلًة  ىَ ْ٘ َرُط َٗ. 

 

 
 

 

                                                                                              
Syaikh  Al-A lbani 5 dalam Shahihut Targhib wat Targhib Juz 2 : 

1930. 
144

 QS. An-Nisa‟ : 3. 



- 141 - 

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki mukmin dan tidak 
(pula) bagi wanita mukminah, jika Allah dan Rasul-Nya 
telah menetapkan suatu ketetapan, mereka (mengambil) 

pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Barangsiapa 
mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah ia 

telah sesat (dengan) kesesatan yang nyata.”145 
 
Karena seorang mukmin dan mukminah adalah 

orang-orang yang mengimani seluruh isi Al-Qur‟an. 
Mereka mengimani ayat tentang poligami146 sebagaimana 

mereka mengimani ayat tentang pernikahan.147 Allah q 
mengingatkan dalam firman-Nya; 

 

َُ ِتَثْ ٍ   ْٗ ذَْنُفُز َٗ َُ ِتَثْ ِ  اْىِنَراِب  ْ٘ ُْ ٍِ  أََفُرْ 

 
“Apakah kalian beriman kepada sebagian Al-Kitab dan 

ingkar terhadap sebagian yang lain(nya)?”148 
 

Dan sebaik-baik umat ini adalah yang banyak 

isterinya. Berkata Ibnu ‟Abbas p; 

 

ا َِّظااًة  َٕ ِح أَْمصَُز ٍَ ِٓ اْْلَ ِذ َٕ َُ َخْيَز  ْض َفِإ َٗ  .َفَرَش

 
“Menikahlah, karena sesungguhnya sebaik-baik umat ini 
adalah yang banyak isterinya.”149 

                                                 
145

 QS. Al-Ahzab : 36. 
146

 QS. An-Nisa‟ : 3. 
147

 QS. Ar-Rum : 21. 
148

 QS. Al-Baqarah : 85. 
149

 HR. Bukhari Juz 5 : 4782. 
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Hikmah Poligami 

Di dalam poligami terdapat banyak kemaslahatan, 
diantaranya  : 

 
 Memperbanyak keturunan, sehingga menambah 

jumlah umat Islam 
Sebagaimana diriwayatkan dari Ma‟qal bin Yasar 

y ia berkata, Nabi a bersabda; 

 

 ٌَ ٍَ ٌُ اْْلُ َناشٌِز ِتُن ٍُ ْي 
َ  َفِإِّّ ْ٘ ىُ َ٘ َ  اْى ْٗ  ُ َ٘ ُظ٘ا اْى َٗ  .ذََش

 

“Nikahilah wanita yang penyayang dan subur, karena 
aku ingin membanggakan (jumlah) kalian dari umat-
umat (nabi terdahulu).”150 

 
Dengan berpoligami memperbesar peluang 

memperbanyak keturunan untuk menambah jumlah umat 
Islam. 

 

 Mengatasi permasalahan sedikitnya jumlah kaum 
laki- laki 

Sebagaimana diriwayatkan dari Anas y ia berkata, 
aku mendengar Rasulullah a bersabda; 

 

                                                 
150

 HR. Ahmad, Baihaqi Juz 7 : 13254, dengan sanad yang s hahih 

dan Abu Dawud : 2050, lafazh ini miliknya. Hadits ini dishahihkan 

oleh Syaikh Al-A lbani 5 dalam Shahihul Jami‟ : 2940. 
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ُو  ْٖ َز اْىَع َٖ يَْظ َٗ  ٌُ ُْ يَِقَو اْىِ ْي ِْ أَْػَزاِط اىَظاَ ِح أَ
ٍِ

 َُ ْ٘ َظاُه َؼَرٚ يَُن يَِقَو اىّزِ َٗ ذَْنصَُز اىَِّْظاُا  َٗ َّا  َز اىّشِ َٖ يَْظ َٗ
اِؼ ُ  َ٘ ٌُ اْى َزأَجًة اْىَقّيِ ٍْ َِ ا ِظْي َْ  َ

 .ىِ

 
“Diantara tanda-tanda Hari Kiamat (adalah); sedikitnya 
ilmu, tersebarnya kebodohan, tersebarnya perzinaan, 

banyaknya wanita, dan sedikitnya laki-laki, hingga lima 
puluh wanita hanya ada satu orang laki-laki (yang 

mengurusnya).”151 
 
Dengan sedikitnya jumlah laki- laki, maka akan 

banyak wanita yang tidak mendapatkan pasangan. 
Sehingga solusinya adalah dengan poligami.  

 
 Mengatasi permasalahan jima‟ ketika isteri sedang; 

haidh, nifas, atau sakit 

Ketika isteri sedang haidh atau nifas, maka 
suaminya tidak boleh menjima‟inya. Sebagaimana hadits 

yang diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari Nabi a 
bersabda; 

 

ًْةا َفَقْ  َمَفَز  ِٕ ْٗ َما ا أَ َٕ َزأَجًة ِفْي ُ تُِز ٍْ ِٗ ا ا أَ ِْ أَذَٚ َؼائِ ًة ٍَ
 ٌَ َطَي َٗ  ِٔ ٍ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي ََ َؽ ٍُ ِشَه َ َيٚ  ّْ ا أُ ََ  ِت

                                                 
151

 HR. Bukhari Juz 1 : 81, lafazh ini miliknya, Tirmidzi Juz 4 : 

2025, Ibnu Majah : 4045, dan Ahmad.  
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“Barangsiapa yang menggauli isterinya dalam keadaan 
haidh atau pada duburnya atau mendatangi dukun, maka 
ia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada 

Muhammad a (yaitu; Al-Qur‟an).”152 

 
Sehingga diantara solusinya adalah dengan 

berpoligami. 

 
 Manyalurkan kecenderungan syahwat laki- laki yang 

lebih besar daripada wanita 
Allah q berfirman; 

 

َِ اىَِّْظااِ  ٍِ اِخ  َ٘ َٖ َِ ىِيَْاِص ُؼُة اىَؼ  ُسيِّ

 
“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia (laki-laki) 

kecintaan (syahwat) kepada wanita.”153 
 

Rata-rata masa subur pada wanita hanya sampai 

usia 50 tahun. Adapun laki- laki masa suburnya hingga 
lebih dari 70 tahun. Sehingga untuk menyalurkan 

syahwat laki- laki (yang masih pada masa subur) adalah 
dengan berpoligami. 
 

 

 

 

 

 

                                                 
152

 HR. Tirmidzi Juz 1 : 135, Ibnu Majah : 639. Hadits ini 

dishahihkan oleh Syaikh A l-A lbani 5 dalam Irwa‟ul Ghalil : 2006. 
153

 QS. Ali-„Imran : 14. 
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Syarat-syarat Berpoligami 

Ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ketika 
akan berpoligami, antara lain : 

 
1. Tidak menikahi lebih dari empat orang wanita dalam 

satu masa yang sama154 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

شَُ َز  َٗ ْصَْٚ  ٍَ َِ اىَِّْظاِا  ٍِ  ٌْ ا طَاَب ىَُن ٍَ ا  ْ٘ ِنُؽ ّْ َفا
ُرتَااَ  َٗ 

 

“Maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kalian 
senangi; dua, tiga, atau empat.”155 

 
2. Suami mampu memberikan nafkah kepada semua 
isterinya 

Karena memberi nafkah merupakan kewajiban 
suami atas isterinya. Sebagaimana firman Allah q; 

 

 ٌْ ُٖ ا َفَ َو اَّلَلُ تَْ َ  ََ َظاِا ِت
َُ َ َيٚ اىِّْ ْ٘ ٍُ ا َ٘ َظاُه َق اَىّزِ

 ٌْ ِٖ اىِ َ٘ ٍْ ِْ أَ ٍِ ا  ْ٘ َفُق ّْ ا أَ ََ ِت َٗ  َ َيٚ تَْ ٍ  

 
 

 
 

                                                 
154

 Semua isterinya masih hidup. 
155

 QS. An-Nisa‟ 3. 
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“Kaum laki-laki itu (adalah) pemimpin bagi kaum 
wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka 
(laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita). Dan karena 

mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 
harta mereka (kepada kaum wanita).”156 

 
3. Suami mampu berlaku adil diantara para isterinya 
dalam perkara lahiriyah157 

Sebagaimana firman Allah q; 

 

اِؼَ جًة  َ٘ ا َف ْ٘ ََل ذَْ ِ ىُ ٌْ أَ ُْ ِخْفُر  َفِإ

 
“Jika kalian takut tidak dapat berlaku adil, maka 
(nikahilah) seorang saja.”158 

 
Seorang suami yang tidak berlaku adil terhadap 

isteri- isterinya dalam perkara lahiriyah, maka ia akan 
datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring 
tubuhnya. Sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah 

y, dari Nabi a; 

 

 ًَ ْ٘ ا َظاَا يَ ََ ُٕ اَه ِإىَٚ ِإْؼَ ا ََ ُِ َف َزأَذَا ٍْ ُٔ ا ِْ َماَّْد ىَ ٍَ
ائٌِو  ٍَ  ُٔ ِػُق َٗ ِح  ٍَ  .اْىِقَيا

 

                                                 
156

 QS. An-Nisa‟ : 34. 
157

 Dalam hal; nafkah, makanan, pakaian, tempat tinggal, bermalam, 

dan yang semisalnya. 
158

 QS. An-Nisa‟ : 3. 
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“Barangsiapa yang mempunyai dua isteri, lalu ia 
condong pada salah satu dari keduanya, (maka) ia 
(akan) datang pada Hari Kiamat dalam keadaan miring 

tubuhnya.”159 
 

Adapun dalam masalah cinta, jima‟, dan syahwat 
suami tidak dituntut untuk berlaku adil. Sebagaimana 
firman Allah q; 

 

 ٌْ ْ٘ َؼَزْ ُر ىَ َٗ َِ اىَِّْظاِا  ا تَْي ْ٘ ُْ ذَْ ِ ىُ ا أَ ْ٘ ِْ ذَْظَرِ ْيُ  ىَ َٗ 
 

“Dan kalian sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil 
diantara isteri-isteri(kalian), walaupun kalian sangat 
ingin berbuat demikian.”160 

 
Berkata Ibnu Jarir Ath-Thabari 5; 

“Yang dimaksud dengan firman Allah q, “Dan kalian 

sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-
isteri(kalian).” Yaitu wahai (kaum) laki- laki, kalian tidak 

akan pernah dapat menyamakan cinta kalian diantara 
isteri- isteri kalian di dalam hati kalian. Karena (itu) 
adalah (hal) yang tidak dapat kalian lakukan, “walaupun 

kalian sangat ingin berbuat demikian.” Yaitu 
menyamakan cinta diantara para isteri.”161 

 
 

                                                 
159

 HR. Nasa‟i Juz 7 : 3942 dan Abu Dawud : 2133, lafazh in i 

miliknya. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani 5 dalam 

Irwa‟ul Ghalil : 2017. 
160

 QS. An-Nisa‟ : 129. 
161

 Kitabul Mukminat. 
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Berkata pula Ibnu Qudamah 5; 
”Kami tidak mengetahui adanya perbedaan diantara para 

ulama‟ tentang tidak adanya kewajiban untuk 
memberikan kadar yang sama dalam hal jima‟ diantara 

para isteri. Hal itu karena sesungguhnya jima‟ hanya 
dapat dilakukan dengan adanya syahwat dan 
kecenderungan terhadap sesuatu yang tidak mungkin 

disamaratakan diantara para isteri. Karena hati seorang 
suami terkadang cenderung kepada salah satu (isteri)nya, 

sementara kepada yang lainnya tidak.”162  
 

Dan Rasulullah a sendiri juga melebihkan 

kecintaannya kepada salah satu isterinya atas isteri- isteri 

beliau yang lainnya. Sebagaimana diriwayatkan dari 
„Amru bin Al-„Ash y, ia pernah bertanya kepada Nabi 

a; 

 

َظاِه  َِ اىّزِ ٍِ أَُ  اىَْاِص أََؼُة ِإىَْيَل َقاَه َ ائَِؼُح َفُقْيُد 
ا َٕ ْ٘  َفَقاَه أَتُ

 

“Siapakah orang yang paling engkau cintai?” Beliau 
menjawab, “‟Aisyah.” Aku bertanya (lagi), “(Kalau) dari 
kalangan laki- laki?” Beliau menjawab, “Bapaknya.”163 

 
 

 
 

                                                 
162

 Fiqhus Sunnah lin Nisa‟. 
163

 HR. Bukhari Juz 3 : 3462 dan Muslim 4 : 2384, lafazh ini milik 

keduanya. 
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4. Suami mampu menjaga kehormatan isteri- isterinya 
Sebagaimana keumuman hadits yang diriwayatkan 

dari „Abdullah bin Mas‟ud y ia berkata, Rasulullah a 

bersabda; 

 

ِِ اْطَر َاَا  ٍَ ْ َؼَز اىَؼَثاِب  ٍَ ٌْ يَا  ُن ْْ ضْ ٍِ َٗ    اْىَثاَاَج َفْيَيَرَش
 

”Wahai para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang 
telah mampu memberi nafkah (batin), maka hendaklah ia 

menikah.”164 
 

5. Tidak dikhawatirkan melalaikan hak-hak Allah q 
Sebagaimana firman Allah q; 

 

ا  ِٗ  ُ َ ٌْ ََلِ ُم ْٗ أَ َٗ  ٌْ اِظُن َٗ ِْ أَْس
ٍِ  َُ ا ِإ ْ٘ ُْ ٍَ   َِ ا اىَِذْي َٖ يَا أَيُ

 ٌْ ُٕ ْٗ ٌْ َفاْؼَذُر  ىَُن

 
“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya 

diantara isteri-isteri kalian dan anak-anak kalian ada 
yang menjadi musuh bagi kalian, maka berhati-hatilah 

kalian terhadap mereka.”165 
 
 

 
 

 
                                                 

164
 Muttafaq „alaih. HR. Bukhari Juz 5 : 4779 dan Muslim Juz 2 : 

1400, lafazh ini milik keduanya. 
165

 QS. Taghabun : 14. 
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Hukum Poligami 

Hukum asal poligami adalah mubah, jika terpenuhi 
syarat-syaratnya. Ini adalah pendapat Jumhur ulama‟. 

Dan hukumnya dapat berubah menjadi; sunnah, wajib, 
makruh, bahkan haram –jika syarat-syaratnya tidak 

terpenuhi dan tujuannya adalah untuk menyakiti isteri.-  
Perubahan hukum tersebut tergantung pada kondisi dan 
kemampuan pelaku poligami. 

 

Catatan : 

 Diperbolehkan berbeda ukuran mahar dan walimah 
diantara para isteri. Diriwayatkan dari Ummu 
Habibah i; 

 

ا  َٖ َظ َٗ ٌَ ذََش َطَي َٗ  
ِٔ  َ َيٚ اَّلَلُ َ َيْي

َه اَّلَلِ ْ٘ َُ َرُط أَ
ا  َٕ ُز َٖ ٍْ أَ َٗ ا اىََْعاِػُي  َٖ َظ َٗ َي ِتأَْرِض اْىَؽَثَؼِح َس ِٕ َٗ

ائََح ...أَْرتََ َح  ََلٍف  َِ ِٔ أَْرتََ  ُز َِّظائِ ْٖ ٍَ  َُ َما َٗ  
 ٌٍ َٕ  .ِ ْر

“Bahwa Rasulullah a menikahinya ketika ia 

berada di Habasyah. Raja Najasyi yang 

menikahkannya (dengan Rasulullah a). Dan (Raja 
Najasyi) memberikan mahar (kepada)nya (atas 

nama Rasulullah a) empat ribu (dirham) ... 

(Padahal biasanya) mahar (beliau untuk) isteri-
isterinya (hanya) empat ratus dirham.”166  

                                                 
166

 HR. Nasa‟i Juz 6 : 3350, lafazh ini miliknya dan Abu Dawud : 

2107. 
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 Apabila seorang suami menikah dengan seorang 
gadis, maka ia dianjurkan untuk bermalam 
dengannya selama tujuh hari, sebelum melakukan 

gilir. Adapun jika suami tersebut menikah dengan 
seorang janda, maka ia dianjurkan untuk bermalam 

dengannya selama tiga hari sebelum melakukan 
gilir. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan 
dari Anas y, ia berkata; 

 

ِإَذا  َٗ ا  ا َطْث ًة َٕ  َ ْْ  ِ ًَ َض اْىِثْنَز أََقا َٗ اَىُظَُْح ِإَذا ذََش
ا شََ شًةا َٕ  َ ْْ  ِ ًَ َض اىصَّيَِة أََقا َٗ  ذََش

 
“(Diantara) Sunnah (adalah), jika seorang menikah 

dengan seorang gadis, (maka) ia bermalam padanya 
selama tujuh (hari). Dan jika ia menikah dengan 

janda, (maka) ia bermalam padanya selama tiga 
(hari).”167 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

                                                 
167

 HR. Bukhari Juz 5 : 4915, lafazh ini miliknya dan Muslim Juz 2 : 

1461.  
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 Tidak diperbolehkan bagi seorang suami untuk 
menyatukan isteri- isterinya dalam satu rumah. 
Karena Nabi a dahulu juga membuatkan rumah 

untuk masing-masing isteri beliau. Sebagaimana 

firman Allah q; 
 

َخ اىَِْثّيِ ِإََل  ْ٘ ا تُُي ْ٘ ا ََل ذَْ ُخُي ْ٘ ُْ ٍَ   َِ ا اىَِذْي َٖ يَا أَيُ
 ٌْ َُ ىَُن ُْ يُْ َذ  أَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah 

kalian memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika 
kalian diizinkan.”168 
 

Di dalam ayat di atas Allah q menyebutkan rumah 

Rasulullah a dalam bentuk jamak [ ٌخ ْ٘  yang ,[تُُي

menunjukkan bahwa rumah beliau untuk isterinya 
adalah tidak hanya satu rumah. 

 
Berkata Ibnu Qudamah 5; 

“Tidak dibenarkan seorang suami menyatukan dua 
isteri pada satu tempat tinggal tanpa izin dari 

keduanya, baik (isteri tersebut) masih kecil atau 
sudah dewasa. Karena hal itu akan berdampak 

negatif kepada keduanya dengan timbulnya 
permusuhan dan kecemburuan diantara mereka 
berdua. Dan menggabungkan mereka dalam satu 

rumah akan menimbulkan pertengkaran.”169 

                                                 
168

 QS. Al-Ahzab : 53. 
169

 Al-Mughni, 7/26 - 27. 
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 Tidak diperbolehkan bagi seorang isteri untuk 
meminta suaminya agar mentalak isteri yang 
lainnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah y, dari 

Nabi a, beliau bersabda; 

 

ا  َٖ ا ىَِرْنَرِفَئ َ ْؽَفَر َٖ ْزأَُج طََ َ  أُْخِر ََ ََل ذَْظأَُه اْى
ا َٖ ا َمَرَة اَّلَلُ ىَ ٍَ ا  َٖ ا ىَ ََ ِنَػ َفِإَّ ْْ ىَِر َٗ. 

 
“Janganlah seorang wanita meminta (agar 

suaminya) mentalak isterinya (yang lain), agar ia 
mendapatkan bagiannya (sendirian) dan agar ia 
dinikahi. Karena sesungguhnya ia akan 

mendapatkan sesuatu yang telah ditetapkan Allah 
baginya.”170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
170

 HR. Bukhari Juz 2 : 2033 dan Muslim Juz 2 : 1408, lafazh in i 

miliknya. 


