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Allah swt. berfirman,
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"sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk (tempat
beribadah) ntanusia, ialah Bsitullah yang di Bakkah (Mekah) yang diberkahi

dan menjadi petunjuk bngi semua mqnusia. Padnnya terdapat tanda-tanda

yang nyata, (di antaranya) nuqam lbrahim. Barangsiapa memasukinya
(Baitullah itu) menjadi qmanlah dia. Mengerjakan haji sdqlsh kewajibnn
manusio terhadap AIIah, yaitu (bagi) orang Vang sanSSup mengadakan
perjalanan ke Boitullah. Barangsiapa nengingkari (kewaiibnn haji), maka
sesungguhnya Allsh Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta
alnm."

(Ali tmran

pl

96-97)

Definisi Haii
Haji adalah perjalanan menuju Mekah dengan tujuan untuk
melaksanakan thawaf, sdi, wukuf (bermalam) di Arafah dan beberapa
ibadah yang lain sebagai bentuk pemenuhan atas perintah Allah swL dan

demi mendapatkan ridha-Nya. Haji merupakan salah satu rukun Islam
yang kelima dan menjadi suatu kewajiban dalam syariat Islam yang mesti
diketahui. fika ada seseorang yang mengingkari kewajiban haji, maka dia

dinyatakan kafir dan keluar dari Islam. Mayoritas ulama berpendapat

-2-

bahwa kewajiban haji mulai ditetapkan pada tahun keenam Hijriah. Sebab,
pada tahun keenam itulah, Allah swt. menurunkan wahyu

yangberbwyi,"Dan

sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah." (Al-Baqarah

lz): ry6)

Ayat ini menegaskan bahwa yang dimaksud dengan 'sempurnakanlah'
adalah awal mula penetapan kewajiban haji. Hal ini dipertegas lagi dengan
bacaan al-Qamah, Masyruk, Ibrahim an-Nakhi dengan redaksi, 'Wa Aqimtt
(dan dirikanlah).'HR Thabrani dengan sanad shahih.
Ibnu Qayryim mernilih pendapat yang menyatakan bahwa kewajiban haji
dimulai pada tahun sembilan atau sepuluh Hijriah.

Keutamaan lbadah Haii
Syariat memberi motivasi kepada kita untuk melaksanakan kewajiban
ibadah haji (karena di dalamnya banyak mengandung hikmah dan keutamaan).
Untuk mengetahui uraian selengkapnya, anda dapat menelaah penjelasan

berikut ini:
Haji merupakan amal yang paling utama.

Dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah

saw. pernah ditanya, amal apa

yang paling utama, wahai Rasulullah? Rasulullah saw. menjawab,"Yaitu beriman

kepada Allah dan rasul-Nya." Beliau ditanya lagi, setelah itu apa? Rasulullah
saw. menjawab, "Ber.iihad di .ialan Allah Haji mabrur."'Haji mabrur adalah

haji yang tidak disertai dengan perbuatan dosa. Hasan berkata, dikatakan haji

mabrur apabila orang yang selesai melaksanakan ibadah haji semakin zuhud
(hidupnya); tidak tergoda dengan gelimang dunia dan lebih mengedepankan
kehidupan di akhirat.

Diriwayatkan dalam salah satu hadits yang bersumber dari Jabir secara
marfu', dan dengan sanadhasan," Sesungguhnya wujud dari haji mabrur adalah
(tertanamnya sifat asih) dengan memberi makanan (kepada yang berhak) dan
ucaPannya lembut."'

Haii Merupakan lihad.
saw.,

Dari Hasan bin Ali, bahwasanya ada seseorang yang menemui Rasulullah
kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah orang

HRBukharikitab"Al-Imdn"bab"ManQhla:Innaal-hnhnaluu'ttal-Amalu." FathulBari.jrl\d
I hal

77 .

Iuga dalam llotab " al-Hajju." bab " Fadhlu Ha.jji al- Mabrir" Fathu al-Bari, jiid lll hal:
"Baydnu Kauni al-lman afdhalu al-Amnlil' jlid I hal: 88

j8r. Muslim kttab"al-hndn"bab

HR Ahmad dalam Musnad Ahmad.
hadits ini dha'if , jilid III hal: 446.

jilid III

hal: 325, l14. Ibnu Hajar menyatakan bahwa

Ha.j i-3

yang penakut dan lemah. Rasulullah saw. berkata kepadanya, "Mari berjihad
yang di dalamnya tidak didapati duri; haji'J'HP. Abdrurazzak dan Thabrani.
Perawi hadits ini dapat dipercaya.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw. bersabda,
',.or,.

*rJl
-'-

o

q

,q

t -,

^>.Jl

"Jihnhrya orang yang hra, snak kecil, orang yanglemah, kqum runnita adalah
huji dan umrah."2 HR Nasai dengan sanad hasan.

Dari Aisyah, bahwasanya dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah,
kami melihat jihad merupakan amal yang paling utama, mungkinkah kami
(kaum wanita) melakukannya? Rasulullah saw. menjawab,

':r r lk'' -'.'i Jf , !
+

t".

!,

.'

"Tidak, tapi jihad ynng paling utamn adalnh haji mabrur."i HR Bukhari dan

Muslim.
Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwasanya Salyidah
Aisyah berkata, wahai Rasulullah, mungkinkah kami berperang dan berjihad
bersama kalian? Rasulullah saw. menjawab,

):.'€ ' gjr i';i;'tiJt ,;i'S'
"Tnpi sebaik-baik jihntl dan yang palhlg Uogu, aantatt haji; haji mabrur."
Aisyah berkata, aku tidak pernah meninggalkan haji setelah aku mendengar
keutamaannya dari Rasulullah saw.'

n

Haii Dapat Melebur dosa.

Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw bersabda,
\

a'

A (:,
z->- t-)',,t
"Barnttgsiapa yang berlnji knrens Allnh, kemudiat dia tidsk hersetubuh dm

berhuat kennksintan, ntakn dia pulmrg (ke negaranya) seperti anak tlang hnru
dilahirkan ibunya."5 HR Bukhari dan Muslim.

'
'
r
o
'
4

Mushannaf Abdurrazzak jilid V hal: 8. Al-Haitsami berkata dalam al-Majmak jilid lll hal:
zo9. HR Thabrani dalam al-Kabir.Di dalamnya terdapat perawi yang bernama Walid bin
Abu Thur. Abu Zar'ah dan segolongan ulama hadits menyatakan bahwa hadits ini dha'if.
HR Nasai, kitab " ManAsik al-Hajj," bab "Fadhlu al Hajji." Jilid V hal: rr+
HR Bukhari, kitab "al-Jihhd wa as-Sair." Dalam Fath al-Bhri,jilid VI hal: a.
HR Bukhari, kitab " Iazdu ash-Shaid" bab " Hajj an-Nisdk " Lihat dalam Fath Bhri jilid lV
hal: 72. Nasai, kitab " Mandsik al-Haj," bab " Fadhl al-Hajj" jilid V hai: r r 5.
HR Bukhari,htab "al-Hajjl' bab "Fadhlu al-Hajj al-Msbrir." Fath Bhri, jilid III hal: 382.
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Amru bin Ash berkata, ketika Allah swt. menyematkan Islam dalam hatiku,
aku mendatangi Rasulullah saw. dan berkata kepada beliau, bukalah telapak
tanganmu, aku ingin berbaiat kepadamul Amru bin Ash berkata, Rasulullah
saw. lantas membuka telapak tangannya, kemudian aku pun memegang tangan

beliau. Setelah itu, Rasulullah saw. bertanya kepadaku, "Apa yang engkau
inginkan, wahai Amru?" Aku menjawab, aku ingin mengajukan syarat. Rasulullah
saw. bertanya,"Syarat apa yang engkau inginkan?"

Aku berkata, agar dosaku
diampuni. Rasulullah saw kemudian bersabda, " Apakah engkau tidak mengetahui,
sesungguhnya Islam menghapus segala sesuatu sebelumnya. Sesungguhnya hijrah

dapat menghapus segala sesuatu sebelumnya dan sesungguhnya haji dapat
menghapus segala sesuatu sebelumnya."' HR Muslim.
Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah saw. bersabda,
r,-J;.J1

4

'f,,.l,

*r:s

ta,o.

ir-t,i ,o'){r*p irr j ?,
t

a-*Jt !1

t

1

et,;

;';1,=Jt ai--U

'a o

;,,it

_4j a;1,', j-rltl
-:,

"lkutilah haji dengan umrnh, karens keduanya dapat

,

menghilangkan

kemiskinan dsn dosa sebagaimana bara api yang menghilangkan kotoran pada
besi, emas dan perak. Dan tidak odo balasan bagi haji mabrur kecuali surga."2

HR Nasai dan Tirmidzi.

.i.

Orang yang Haji merupakan tamu AIIah swt.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah saw bersabda,

&
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ir'ik't l\t ecl
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it
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"Orang-orang yang berhaji rlnn umrah'adoloh tamu Allsh. lika mereka
berdoa, mnka Allah mengabulkan doanya dan jika mereko memohon ampun, maka

AIIah mengnmpuninya." HR Nasai, Ibnu Majah, lbnu Hibban dan lbnu
Huzaimah.
Dalam Shahih Ibnu Hibban dan Ibnu Majah dengan redaksi,
, -"t",,

I

.i.

'a t"

,iAt', iA,s,JjUr
- .:
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Fathu al-Bhli, jr_li-d.JV- h_al: zo. Muslim, kitab " al-Hajj," bab " Fadhlu al-Hajj wa al-Ilmrah
wa Yauma 'Arafah." iilid II hal: 984
HR Muslim, kitab "al-AimAn." bab "Kauni al-Islhm Yahdimu Mh eablahun wa kaszh alHijratu wa al-flajju."
HR Tirmidzi, kitab "al-flajj," bab "Md Jah f Tsawilbi al-Hajji wa al-L.Jmrati." jilid II. hal:
r66. Nasai, kitab " Manasik al-Hajj," bab" Fadhlu Muta'bahti-baina al-Hajji wa al-IJmrati."

jilid V hal: rr5

Haji-5

"Tattu Allah nds tiga; orang yang berperang (di jalan Allah), orang yang
melakukan hnji, dan orang Vang umrah."l

i.

Balasan bagi Orang yang Haii adalah Surga.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah ra.,
Rasulullah saw. bersabda,

lir !t i;r i ,i

):'rr, ei,,.L;i n i;ur ;;i,

.J)

;#ir

"U*rot

dnn umrsh ynng nkan datang arpo, ,rrngtropu, aro di antara
kefumnyn. Haji yatrg mabrur, tidsk ada baloson baginqakecuali surga."2

Ibnu furaij rneriwayatkan dengan sanad hasan, dari |abia bahwasanya
Rasulullah saw. bersabd a, " Rumah ini (Baitullah) merupakan penopang lslam.
Siapa yangkeluar (dari rumahnya) dan menuju ke rumah ini untuk melakukan
haji atau umrah, rnaka dia berada dalam tanggungan Allah. Iika dia meninggal
dunia, dia layak dimasukkan ke dalam surga dan jika dia kembali, maka dia
kembali dengan membawa pahala dan ghanimah.":

*

Biaya yang dikeluarkan untuk Haii sama dengan Biaya lihad.

Buraidah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

:- :';-: 5;i

o'
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'LAt

e

a:at

"Nafakah saat haji sama dengan naJkalt dalnm (pepet'nngan) di jalan AIInh.
Setinp ihram berniki tuiuh ratus kali lipat."a

HR Abu Abi Syaibah, Ahmad,

Thabrani dan Baihaki dengan sanadhasan.

Kewajiban Haji hanya Satu Kali
Para ulama sepakat bahwa haji tidak perlu dilakukan berkali-kali. Haji
diwajibkan hanya satu kali selama hidup, kecuali jika sebelumnya diawali dengan

'
'
3
a

HR Ibnu Maiah, kitab "al-Mandsik," bab" Fadhu Duhi al-Hdjji" jilid II, hal: 966. Sementara
redaksi yang berbunyi.'Tamu Allalt ada trga,' diriwayatkan oleh Nasai, kitab " al-flajj," bab
" Fodhlu al-Hujj," jllid
V hal: r 3 j. Nasai juga meriwayatkannya dalam kitab " al-lihdd," bab
"al-Glnzdtu wafullhh." jilid VI, hal: r6.
HR Bukhari, kitab "al-Umrah," bab"Wujubu nl-Umrati wa Fadhluh6." Lihat dalam Fath
al-Bhri,jilid II, hal 5g7. Muslim, kitab "al-Haj}" bab "Fadhlu al-Hajji wa al-IJmrati wa
Yaumi Arafah." jilid II, hal: 983
Hadits ini diriwayatkan oleh al-Haitsami dalam Majnn'az-Zawkid, jilidll, hal: zrz.Thabrani
juga meriwayatkannya dalam al-Ausafh. Perawi hadits ini ada yang bernama Muhammad
bin Abdullah bin Ubaid bin Umair, dia termasuk orang yang riwayat haditsnya tidak dapat

dijadikan pegangan.
HR Ahmad, jilid V, hal:

3 5

5.

Baihaki, jilid IV hal: 3zz. Baihaki juga meriwayatkannya dalam

Majma' az-Zawdid, jilid II, hal: z r r. Thabrani dalam al-Ausath. Dalam hadits ini terdapat
perawi yang tidak aku kenal.
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nazar, maka hukum untuk melakukan haji adalah wajib (meskipun untuk yang

kedua kalinya). Sementara haji yang dilakukan lebih dari satu kali, maka hajinya
bersifat sunnah. Abu Hurairah berkata, Rasulullah saw menyampaikan khutbah

kepada kami seraya bersabda, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah
swL telah menetapkan kepada kalian kewajiban haji, maka berhajilah kalian."
Seseorang bertanya kepada beliau, 'Apakah setiap tahun, wahai Rasulullah?"

Rasulullah saw. terdiam sesaat lalu mengulangi perkataan yang telah beliau
ucapkan sebelumnya sampai tiga kali. Setelah itu, beliau bersabda, "lika aku
mengatakan iya,makahajimenjadi wajib (dilakukansetiaptahun), dankaliantidak

akan mampu melakukannya." Lebih lanjut Rasulullah saw. bersabda, "Biarkan,
apa yang telah aku sampaikan kepada kttlian. Sesungguhnya umat sebelum kalian

hancur karena seringnya mereka mengajukan pertanlaan dan perselisihan di
antara mereka dengan nabinya. ]ika aku memerintahkan sesuatu kepada kalian,
maka kerjakanlah sesuai kemamPuan kalian dan jika aku melarang sesuatu kepada
kalian, maka jauhilah larangan tersebut."'HR Bukhari dan Muslim.

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. menyampaikan khutbah kepada
kami seraya bersabda, "Wahai sekalian manusia, telah diwajibkankepadakalian
untuk berhaji." Al-Aqra' bin Habis kemudian berdiri dan bertanya, 'Apakah
(kewajiban itu berlaku) setiap tahun?" Rasulullah saw. menjawab,
o)A

d, 1,\);I ji \;,b* ?r \';"x i 4t ti 1'r),1:J i

L'F'* i" i*

"lika nku mengatakan iyn, nnka lnji menjadi wajib. lika haji merrjadi wajib,
maka kalian tidak aknn melakukannyn dan tidak ltisa (melakukannyn). Haii
diwajibknn hantln sntu ksli dan selebihnyn ndalah sunnah."2 HR Ahmad, Abu
Daud, Nasai dan Hakim. Dia menyatakan bahwa hadits in shahih.

Menyegerakan Haji atau Mengundurnya
Imam Syafii, Tsauri, Auzai, Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa
kewajiban berhaji dapat dilakukan jika ada waktu. Artinya, haji dilakukan

'
'

HR Muslim,kitab"al-Hajj," bab"Fardhu al-Hajji Marratan fi al-Umri." jilid ll, hal:975.
Nasai,kitab"Manasikal-ilajji."bab"Wujubuii-uaiji," lilidv,hal, rro.'Tirmidzi,kitab
"al-Hajji'bab"Md lhhfi Fardhi al-flajji," jilid III, hai: r6e
HR Abu Daud, kitab "Al-Mandsik," bab"Fardhu al-flajji Marratanfi al-[Jmri" jilid II, hal:
344. Nasai, kitab " Mandsik al-flajji," bab "Wujibu al-Hajji" jilid V hal: r r r. Ibnu Majah,
kitab"al-ManA.siftrr" bab " Fardhi al-flajji" jilid II, hal:9e j. Hikim,;tlid tI, hal: 293. Hai<im
mengatakan bahwa hadits ini shahih menurut Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak

menakhrijnya.

kapanpun waktunya selama hidup, dan tidak berdosa manakala ada orang yang
mengakhirkan haji. Rasulullah saw. melakukan haji pada tahun sepuluh Hijriah.
Dan bersamaan dengan beliau adalah istri-istri beliau dan para sahabat sementara
kewajiban melaksanakan haji ditetapkan pada tahun keenam Hijriah. fika memang

kewajiban haji harus dilakukan dengan segera, tentunya Rasulullah saw. tidak
mengakhirkan pelaksanaan haji beliau. Imam Syaf i berkata, dari keterangan ini,

kami dapat menyimpulkan bahwa kewajiban haji berlaku sekali dalam seumur,
yang dimulai ketika mencapai usia baligh dan berakhir sebelum kematiannya.
Abu Hanifah, Malik, Ahmad, sebagian kalangan mazhab Syaf i dan Abu
Yusufberpendapat bahwa haji harus segera dilakukan. Sebagai dasar atas hal
ini adalah hadits yang berasal dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw
bersabda, " Barangsiapa yang berkeinginan untuk melaksanakan haii, hendaknya

dia menyegerakan, karena terkadang seseorang terkena sakit, tunggangannya
tersesat dan adanya keperluan yanglain." HR Ahmad, Baihaki, Thahawi dan
Ibnu Majah.
Abu Hurairah juga mengatakan, bahwa Rasulullah saw bersabda,
t',
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di antarn
kqlian tidak mengetahui apa yang akan terjadi padanya."l HR Ahmad dan
Baihaki. Yang dimaksud dengan kalimat "apa yang akan terjadi padanya" adalah
"Bersegeralah melnkukan hnji (yang wajib) karena salah seorang

sakit ataupun keperluan yang lain.

Sebagian ulama menafsirkan bahwa hadits-hadits ini berkaitan dengan
haji yang sunnah dan dianjurkan untuk menyegerakan dan mempercepat haji
sekiranya sudah mampu untuk melaksanakan.

6d

SyaratWajib Haii

bzs

Para ulama sepakat bahwa haji menjadi wajib jika telah memenuhi beberapa

syarat, yaitu:

r- Islam. z-Balig. 3- Berakal. +- Merdeka.

5- Mampu.

Bagi orang yang belum memenuhi ke-lima syarat di atas, maka belum
ada kewajiban baginya untuk berhaji. Islam juga menetapkan, bahwasanya
balig dan berakal merupakan syarat pembebanan untuk melaksanakan ibadah

'
8

HR Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid I hal: 3r3,3r4 dari Ibnu Abbas.

-
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I

dari sekian banyak bentuk ibadah (yang diwajibkan syariat). Dalam salah satu
riwayat disebutkan, bahwa Rasulullah saw. bersabda,"Pena diangkat dari tiga
orang: Dari orang yang tidur sampai dia terbangun; dari seorang anak sampai

dia balig; dan dari orang gila sampai sadar." Merdeka (tidak berstatus sebagai
budak, red) merupakan syarat kewajiban melaksanakan ibadah haji, karena haji
merupakan ibadah yang membutuhkan waktu tertentu. Di sarnping itu, juga
disyaratkan dalam keadaan nampu. Sebab, bisa jadi seorang hamba (budak, red)
disibukkan untuk mengurusi semua urusan majikannya dan dia tidak mampu
(dari sisi finansial untuk haji). Marnpu sebagai syarat kewajiban nelaksanakan
haji berdasarkan pada firrnan Allah swt.,

i; 8ty.Fi6-friuqvi&A;

"Mengerjnkan hnji ntlnlnh kcu,njibttrt ntnnusitt terhndttlt Attnh,
ryaitu (bngi)
orong LlLu1g sanggtp rtrcrtgndoknn ytcrjalmnn ke Bsitullah." (Ali ImrAn [3]:97)

Batasan dan Ukuran Mampu
Mampu, yang merupakan bagian dari syarat ker,vajiban haji meliputi:

r.

Hendaknya orang yang akan menunaikan haji dalarn keadaan sehat. ]ika
seseorang tidakmampu untukmelaksanakan haji karena sudah tua, mengidap

penyakit yang menahun atau karena sakit yang tidak lagi bisa diharapkan
kesembuhannya, maka dia wajib meminta bantuan kepada orarrg lain agar
berhaji untuknya jika dia mempunyai harta yang cukup. Keteranga' lebih

lanjut rnengenai hal ini akan diuraikan dalarn bab Haji untuk orang Lain.

z.

Perjalanan ke Baitullah dalam keadaan aman. Dalam artian, selarna dalarn
perjalanan, orang yang melaksanakan haji dalam keadaan arnan baik dari
harta maupun keselamatan dirinya sendiri. fika seseorang yang akan naik
haji merasa takut karena disabotase, adanya penyakit yang mewabah atau
dia takut dengan hartanya jika terjadi perampokan, maka dia ternrasuk
orang yang tidak mampu melaksanakannya. Para ulama berbeda pendapat
manakala dalam perjalanan terjadi pemungutan atau hal lain, apakah hal
tersebut termasuk uzur yang dapat menghilangkan pelaksanaan kewajiban

haji ataukah tidak? Imam Syaf i dan yang lain memandang bahwa hal
tersebut merupakan uzur yang dapat menggugurkan kewajiban haji jika
harta yang diambil sedikit. Mazhab Imam Malik berpendapat bahwa hal
tersebut bukan termasuk uzur kecuali jika pengambilan atau pemungutan
dilakukan secara berulang-ulang.

Ha.j i-9

Memiliki harta yang cukup untuk perbekalan dan selarna dalam perjalanan. Yang dimaksud dengan perbekalan adalah segala sesuatu yang men-

cukupinya (logistik, red) dan dapat menjaga kesehatannya. Dia juga memiliki harta yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya,
seperti pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan penghasilan sampai dia
dapat melaksanakan kewajiban haji dan kembali (pada keluarganya).
Yang dimaksud dengan kendaraan adalah adanya alat transportasi yang

mengantarkannya (sampai ke Baitullah) dan membawanya kembali pada
keluarganya, baik transportasi darat, laut maupun udara. Hal ini berlaku bagi
seseorang yang tidak memungkinkan (melaksanakan haji) dengan berjalan

kaki karena jaraknya yang jauh dari kota Mekah. Adapun bagi orang yang
memungkinkan haji dengan berjalan kaki, maka adanya transportasi tidak
termasuk syarat yang harus dipenuhinya, karena perjalanan yang ditempuh

dekat dan bisa dilakukan dengan berjalan kaki. Hal ini berdasarkan
beberapa hadits, bahwasanya Rasulullah saw. menafsirkan jalan dengan
adanya perbekalan dan alat transportasi. Anas berkata, ada yang bertanya
kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan as-Sabil
(perjalanan) sebagaimana yang terdapat dalam firman Allah (Ali Imr6,n
ll), gz)? Rasulullah saw. menjawab,"Perbekalan dan alat tronsportasi."'
HR Daruqutni. Dia menyatakan bahwa hadits ini shahih. Al-Hafidz Ibnu Hajar
berkata, pendapat yang kuat mengenai status hadits ini adalah mursal.
Imam Tirrnidzi juga meriwayatkan hadits tersebut dari Ibnu Umar, yang
beberapa sanqd yang lemah. Abdulhaq berkata,
semua jalurnya lemah. Ibnu Mundzir berkata, hadits yang berkaitan

di dalamnya terdapat

dengan penafsiran sebtl tidak ada yang musnqd. Yang benar adalah yang

diriwayatkan oleh Hasan dengan mursal.

Ali ra. berkata, Rasulullah saw bersabda,

A 3 ;" ji ct ;\, '--." pt ",r <-^*- Jl:* L,', s r:r') -)), -r
$:i tj=+1r'&r,)6iiLqr,yY e J; ai ti u;, $,,i

',i t-,

l/)*t-e,f

(lv)r \*r.*,.,1,a.J\
\r/ '->

'

HR Tirmidzi, kitab " al-Hajji" bab " Nlh

la:a

f

ijabi nl-Hajji bi az-Z6di wa ar-Rdhilati. " jilid,

III, hal: r38. Daruqutni, jilid II, hal: zr6.Ibnu Hajar juga meriwayatkannya dalam kitab

at-Talkhish, jilid Il, hal: zzt. Daruqutni, Hakim dan Baihaki meriwayatkan dari jalur
Said bin Abu Uribah dari Qatadah dari Anas, dari Rasulullah ... Baihaki berkata, yang
benar adalah yang berasal dari Qatadah, dari Hasan dengan mursal. Artinya: Hadits yang
diriwayatkan oleh Daruqutni dengan sanad yangshahih.
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"Barangsinpa yang rnentiliki bekal dan (ndanya) alat transportasi yang meng-

hantarksn ke Baitullah, tapi dia tidnk berlnji, maka tersernh dslnm kondisi
apapun dia meninggal. Jika tiia mau, bisn meninggal dalam keadoan Yahttdi dnn

jika mau dalam kudann l"lttsrani. Hal itu dikarenskan Allah sut. berfirnun,
"'Mengerjaknn hnji adalnh kezuajiban manusia terhadap Allah, ynitu (bngi)
orang vang snilggup mengadakan perjnlannn ke Baitullah." HR Tirmidzi.
Dalam sanod hadits ini terdapat nama Hilal bin Abdullah dan dia tidak
diketahui. Ada juga yang bernama Harits, yang Imarn Dzahabi dan lainnya
menyatakan bahwa dia adalah seorang pendusta. Meskipun semua hadits
tersebut lemah, tapi para ulama sepakat bahwa di antara syarat wajibnya
haji adalah adanya perbekalan (yang cukup) dan alat transportasi. Bagi
orang yang tidak memiliki perbekalan dan tidak didukung dengan adanya

alat transportasi (yang mengantarkannya ke Baitullah), maka dia tidak
berkewajiban untuk melakukan haji.
Ibnu Taimiryah berkata, beberapa hadits tersebut memiliki beberapa jalur,
ada yang hasan, mursal maupun mauquf, dan menunjukkan, bahwa di
antara hal yang mewajibkan haji adalah adanya bekal dan alat transportasi.
Sementara Rasulullah saw. juga mengetahui bahwasanya banyak di antara

umat Islam yang bisa menunaikan haji dengan berjalan kaki. Allah swt.
juga berfirrnan, "(bttgi) orang yang sanggup mengodakatt perjalanan ke
Baitullah." Bisa jadi ayat ini bermakna kemampuan untuk melaksanakan
sernua ibadah (selanra berada di Mekah, penj) atau sebatas adanya bekal

untukberangkat ke Baitullah (haji). lika yang dimaksud adalah makna yang
pertama (mampu melaksanakan semua ibadah, red) maka ayat ini tidak
bisa dijadikan sebagai hujjah, juga dalam berpuasa dan shalat. Dengan

demikian, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan ayat di atas
adalah adanya perbekalan, yaitu harta. Di samping itu, ibadah haji bisa
dilaksanakan setelah menempuh jarak tertentu, dan untuk menempuh
jarak ini dibutuhkan bekal dan alat transportasi sebagaimana jihad. Dalil
yang amat mendasar dalam masalah jihad adalah firman Allah swt.,

<,j,i'c<-rTjjOji'J;1;u,A&,1iilAi'S.A
'F) 3jJ x\5') {, e

4=Ji
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,,Tisda

dosn

(lantaran tidak

rgi berjihad) atas orang-()rang ytmg lemnh, atns

pe

orang-orong yang snkit dan atns orang-orang ynng tidnk nrcnryteroleh apa
yang akan nrcreka nnJknhknn, ttpttbiln nrcrekLt berlsktt iklrlas kepada Allah dut
RnsuI-Nyn. Titlnk nda inlttn sedikitptnr untuk ntenyttlnhknrl orang-orang Vsttg
be rbunt baik. Dnn AIItth Mnln Pcngnnrytun lngi Mnlm Putyatlnng, dan tiadn

(putn

dosL'L)

ilns |rnng-|rlilg

LlLlng

npnbiltr mereks datnng kepndamu, supavs

kttnttt ttrcmbcri mcrekn kerrtlnrnrur, lnlu knnnt hcrkrtttt: " Aktr tidnk rnetrrperoleh
kentlsrnrm LIntLtk tttutthnTLtafitlt", Ittltr rncrcko kanbnli, setlmrg mlto nrcreka
berctrcnrttn

nir

rrrLtttt

knrcntt kcsctlilwr, Inntnrnn mereka tidttk nrcn4terolclt apa

rynng akttn nrarekn nnJktrhkar."

(At-Taubah l9l:91'92\

Dalam kitab Muhadzdzab di)elaskan, jika seseorang memiliki kemampuan
untuk mempersiapkan perbekalan dan (menyewa) alat transportasi, tapi dia
membutuhkan harta yang dimilikinya untuk membayar hutang yang harus
dibayar saat itu juga, atau pada masa tertentu, maka dia harus melunasi
hutangnya terlebih dulu, sebab hutang harus segera diselesaikan dan bersifat
mendesak, sementara haji, pelaksanaannya bisa ditunda dan jika dia tetap
mempergunakan harta yang dimilikinya untuk melaksanakan haji, maka
(pada saat kembali), dia tidak memiliki lagi harta untuk melunasi hutang-

hutangnya. Syairazi berkata, |ika seseorang men-riliki harta dan ingin
membeli rumah dengan harta yang ia punya atau membutuhkan seorang
pembantu yang harus segera dipenuhi, maka haji tidak wajib baginya.
rnaka
Jika dia ingin menikah karena takut melakukan perbuatan dosa,
dia harus mendahulukan pernikahannya. Sebab kebutuhan menikah harus
segera dipenuhi. fika seseorang mempergunakan harta yang dimilikinya

untuk berdagang, dan dari hasil perdagangannya bisa dipergunakan
untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, maka Abu Abbas bin Sharih
berpendapat, haji tidak wajib baginya karena dia amat membutuhkan
harta yang dipunyainya untuk berdagang. Hal ini tak ubahnya seperti
runrah dan pembantu. Ibnu Qudamah dalam kitab al-Mugni berkata, jika
seseorang memiliki piutang dan cukup untuk menunaikan haji, maka dia
wajib melaksanakan haji jika piutang yang dia punya mudah untuk ditagih,
karena dia terhitung orang yang mampu. Tapi, jika piutangnya sulit untuk

ditagih, dia tidak wajib melaksanakan haji.

i

berkata, jika ada seseorang yang memberikan kendaraan
(menanggung biaya haji, red) kepada orang lain dengan tanpa meminta
imbalan, maka dia tidak wajib menerimanya. Karena, dengan menerima
kendaraan (biaya haji, red) yang diberikan kepadanya, secara moral, dia

Imam Syaf
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berkewajiban untuk membalas pemberiaannva, kecuali jika yang memberi
adalah anaknya sendiri. Mazhab Hambali berkata, tidak wajib haji bagi

orang yang biavanva ditanggung oleh orang lain karena dia dianggap
belunr mampu, baik orang yang menanggungnya adalah kerabat dekatnya
ataupun kerabat jauhnya; baik bantuan yang diberikan kepadanya berupit
kendaraan, penanggungan biaya atau pemberian harta.

4.

Tidak ada sesuatu yang menjadi penghalang baginya untuk melaksanakan
haji.

Di antara syarat wajib haji adalah tidak adanya penghalang bagi orang yang
akan menunaikan haji, seperti dipenjara atau takut terhadap pemirnpin
yang zalirn yang melarang rakyatnya untuk rnenunaikan ibadah haji.

Haiinya Anak Kecil dan Hamba Sahaya
Haji tidak diwajibkan bagi anak kecil (yang belum balig) dan hamba sahaya.
Tapi jika rnereka haji, hajinya tetap sah. Meskipun demikian, haji irang mereka
lakukan tidak bisa mencukupi ker,r'ajiban haji bagi rnereka (ketika sudah dewasa
dar-r bebas dari perbudakan). Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw. bersabda,
"Siapapun anok yang menunsikatt ihadah haji, kemudisn dia mencipai usia

balig maka dia wnjib melaksonekan lnji lagi. Siapapun lnmba sahaya ,vang
mcnunaikan haji, kemudien die bebqs (dari perbudakan), maka dia u'ajib
melaksanakan haji /agl."' HR Thabrani dengan sanad shahih.
Saib bin Yazid berkata, ayahku melaksanakan haji bersama Rasulullah

itu, usiakr.r baru mencapai tujuh tahun.' HR
Ahmad, Bukhari dan Tirmidzi. Para ulama sepakat bahwasanya seseorang
saw. pada saat haji wada'. Saat

yang n-relaksanakan haji sebelum balig, rnaka dia rvajib melaksanakan haji lagi

jika dia

sr"rdah

balig dan nremungkinkan baginyir untuk berhaji. Begitu juga

dengan seorang har.nba sahaya yang melaksanakan haji pada sairt mirsih menjadi
harnba sahaya, dia rvajib rnelakukan haji lagi pada saat dia sudah merdeka dan

memungkinkan untuk berhaji. Ibnu Abbas berkata, ada seorang perempllan
yang menghadap kepada Rasulullah saw. dengan membawa anaknya yang

'
'

Al-Haitsarni menjelaskirnnva dirlam Mn.1na' az-Zav'hid, jilid II, hal: zo9. Thabrani
rneriwayatkan dalam a/ Ausnth. Perau'i hadits ini dapat clipercaya
HR Bukhari, kitab ",fd:ri11 aslt Shoid,"

L>ab

"Haiju ash-Shibyhrt." Lihat clalam Fath al-Biiri,

jilid IV hal: 7r. Tirmidzi, kir,ab"ol-Haiji," bab"MA fthf Hajji ash-Shabiyyi." jilid III, hal:
zo6. Tirmidzi nerrgatakan bahwa hadits inilnson dan shahih. Lihat juga dalant Fath arRabbdni, lilid XI, hal: 3o.

Hajt-13

masih kecil, kemudian dia berkata kepada beliau, apakah dia diperbolehkan

haji. Rasuluilah saw. menjawab "Iya' dan bagimu adalalr palnla."'
]abir berkata aku melaksanakan haji bersama Rasulullah saw dan bersamaku
terdapat perempuan dan anak-anak kecil. Kami mengucapkan talbiah bersama

akan-anak dan kami juga melempar jumrah bersama mereka.r HR Ahmad dan

Ibnu Majah.
|ika seorang anak yang belum balig dan melaksanakan haji dan dia bisa
membedakan (antara rukun dan wajib haji), hendaknya anaktersebut melakukan
ihramhaji sendiri. Tapi jika dia tidak mampu, maka walir-rya melakukan ihram
haji untuknya,o walinya juga bertalbiah untuknya dan melakukan thawaf, sa'i
dan wukufbersama anak tersebut dan walinya melakukan lempar jumrah untuk
anaknya. /ika anak tersebut mencapai usia balig sebelum sampai di Arafah
atau ketika berada di Arafah, maka haji yang dilakukannya sudah mencukupi
baginya (dia tidak lagi berkewajiban untuk melaksanakan haji lagi, red). Hal
yang sarna juga berlaku bagi seorang harnba yang dimerdekakan majikannya.
Imam Malik dan Ibnu Mundzir berkata, haji yang mereka lakukan belum
mencukupi baginya sebab ihram yang mereka lakukan terhitung ihram yang
sunnah, bukan ihram wajib.

Haiinya Seorang Perempuan
Perempuan juga diwajibkan melaksanakan haji sebagaimana kewajiban

yang dibebankan kepada lelaki dengan tanpa ada perbedaan sedikitpun di
antara keduanya, jika semua syarat telah terpenuhi. Hanya saja, bagi seorang
perempuan, dia harus disertai dengan suami atau muhrimnya.5
Para ularna mengatakan bahwa amal kebajikan yang dilakukan oleh seseorang yang
belum mencapai usia balig tetap mendapatkan pahala. Sementara untuk keburukan yang
dilakukannya, tidak dibebankan kepadanya. Keterangan ini berdasarkan pada riwayat yang
bersumber dari Urnar.
HR Muslim, kitab"al-Hajji," bab"Shihhatu Hajji ash-Shabiyyi wa ajru man Hajja bihi' jilid
lI hal: gz+. Tirmidzi, kitab "al-Hajji," bab "Mh lda f Hajji as-Shabiyyi." jilid III, hal: 256.
Abu Daud, tutab"al-Hajju," bab "ash-Sftabiyyu Yalujjul' jilid II, hal: 352. Ibnu Majah, kitab
"
nl-Manasik," l,ab." Hajju ash-Shabiyyi." Lihat dalam Fath ar-Raltbani, jilid XL hal: 29.
Dia berhak mendapatkan pahala dari anaknya karena dia menanggung biaya haji untuk
anaknya dan telah mengajarkan kepadanya untuk melaksanakan ketaatan.
Lihat dalam Fa th ar-Rabbani, jilid XI, hal: 3o.Dalam Bulilghu al-Amdny Syarh Fath ar-Rabbhny
disebutkan bahwa dalam riwayat hadits ini terdapat nama Asi'ats bin Siwar. Sebagaian ulama
menyatakan riwayatnya lemah darr sebagian yang lain mengatakan bahwa dia dapat dipercaya.
Ibnu Majah, kftab"al-ManAsik," bab "ar-Ramyu an-Shibyan." jilid II, hal: roro.
Imam Nawawi berkata: Wali yang melakukan ihram unluknya adalah wali yang mengurusi

haratanya, yaitu ayah , kakek atau wali Hakim. Ihrant yang dilakukan ibunya tidak sah
kecuali jika diwasiatkan dari wali Hakim. Ada yang berpendapat, ihramnya tetap sah.
Dalam Fath al-Bdri,lbnu Hajar mengatakan bahwa yang masuk dalam kategori muhrim
adalah orang yang tidak boleh dinikahi secara pasti.

14

- Fikih Sunnah III

Ibnu Abbas berkata, aku mendengar Rasulullah saw bersabda, "langan
sampai seorang lelaki berduaan dengan seorang perempuan tanpa disertai dengan

malratnnya dan Jrcndaknya seorang perempuan tidak melakukan perjalanan
jika disertai muhrimnya." Lantas seseorang berdiri dan berkata, wahai
Rasulullah, istriku melaksanakan haji sementara aku berada di medan perang
ini dan itu. Rasulullah saw. kemudian berkata kepadanya, " Berangkatlah engkau'
dan berhajiloh bersama istrimu."'HR Bukhari dan Muslim. Redaksi hadits ini
berasal dari Imam Muslim.
kecuali

Abdullah bin Ubbad berkata, seorang perempuan dari Raryi menulis surat
kepada Ibrahim an-Nakhai. Aku tidak bisa rnelaksanakan ibadah haji sebagaimana yang diwajibkan oleh Islam sementara aku orang yang sudah memiliki
kemampuan, tapi tidak ada muhrim yang menemaniku. Ibrahim membalas

suratnya, sesungguhnya engkau termasuk orang yang belum berkewajiban
melaksanakan haji, karena engkau tidak mendapati jalan untuk melaksanakannya.

Imam Abu Hanifah, an-Nakhai, Hasan, ats-Tsauri, Ahmad dan Ishakberpendapat
bahwa muhrim bagi seorang perempuan merupakan bagian dari syarat wajibnya
haji. Yang masyhur dalam pandangan Imam Syaf i adalah adanya suami, muhrim
atau perempuan yang dapat dipercaya meskipun hanya satu. Dalam salah satn

pernyataan yang dikemukakan oleh al-Karasi dan dinyatakan shahih dalam
l<tab Muh

a dz

dz ab, b ahw asanya seo

rang

p

e

re

mpuan dip erbolehkan melakukan

perjalanan (haji) sendiri jika selama dalam perjalanan dalam keadaan aman.
Semua syarat yang telah disebutkan di atas berlaku hanya untuk haji dan
unrrah yang wajib. Dalam kilab Subulu as-Sal6m dijelaskan, beberapa irnam
mengatakan bahwa seorang perempuan yang sudah lanjut usia diperbolehkan
melakukan perjalanan haji meskipun tidak disertai dengan muhrimnya. Bagi
yang berpendapat bahwa seorang perempuan diperbolehkan melaksanakan haji

meskipun tidakbersama dengan suami atau muhrimnya jika dia ditemani seorang
perempuan yang dapat dipercaya atau jika kondisi perjalanan dalam keadaan

aman, dia berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
dari Adi bin Hatim. Dia berkata, ketika aku berada di samping Rasulullah, ada
seorang lelaki yang mengadu kepada beliau tentang kemiskinannya. Tidak lama
setelah itu, seorang lelaki yang lain menemui beliau dan mengadu tentang adanya

Perintah ini rnenunjukkan. Artinya, tidak ada kwajiban bagi seorang sumai atau wali agar
melakukan bepergian bersama dengan perempuan jika tidak ada yang lain sebab dalam
menjalankan haji terdapat kesulitan dan orang lain tidak diwajibkan untuk mengorbankan
dirinya demi menghilangkan beban kewajiban orang lain.
HR Bukhari, kitab"al-lihhd," bab"Man iktatabafi laisyinfa Kharajat ImrahtuhuHdjatan."
Lihat dalam Fath al-Bkri, jilid VI hal: r43." Muslim, ktrab" alHajj," bab"safaru al-Marati
mab Muhrimin ilk Hajji wa Ghairihi;' jilid II hal: 978
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perampokan ditengah jalan. Rasulullah saw.lantas bersabda, "Wahai Adi, apokalt
engkau mengetahui

Hirah?"'Adi berkata, aku belum melihatnya tapi aku pernah

nrerrdengar cerita tentangnva. Rasulullah

kemudian bersabda, " liku engkau
berusia panjang engkau okan melihat serombongan yangberangkat dari kampung
sarr,'.

Hirah sampai mereka thawttJ di Ka'bah dsn tidak oda rasa takut kecuali hanyu
kepatla ,4llah."'
Mereka juga bersandarkan pada hadits yang menjelaskan bahwasanya istri-

istri Rasulullah

sarr,. rnelaksirnakan

haji setelah Umar merlberi izin kepada

rnereka untuk haji l'ang terakhir kalinya. Umar juga rnengutus kepada Utsman

bin Affan dan Abdurrahmau bin Auiagar menemani mereka.r Utsrnan kemudian
berpesan agar janean sarnpai ada orang vang mendekati dan melihatnya. Saat
itu, rnereka berada di dalanr sekedup di atas unta. |ika seorang perempuan tetap
melaksanakan haji meskipun tidak bersatna dengan suami atau muhrimnya,
hajinya tetap sah. Ibnu'faimiryah berkata dalam kttab Subul as-Salom, hajinya
seorallg perempuan )rang tanpa ditemani mtthrimnva tetap sah. Begitu juga
dengan hajinya seseorang yang tidak memiliki kemampuan untuk haji, tapi
clia tetap memaksa melaksanakan haji. Kesimpulannya, bagi orang yang

tidak

berkervajiban melaksirnakan haji karenir usia yang sndirh turr, rniskin, dalam
keadaan tertawau, konclisi dalam perjalanan tidak arnan, tidak ada muhrim
vang menemani (bagi perempuan) tapi tetap mernaksa untuk meiaksanakan
haji, maka haji yang dilakukannya sudah cukup baginya. Di antara mereka yang
nrelaksanakan haji, acla yang n-relaksanakanltya dengan baik, seperti haji dengan

berjalan kaki. Ada juga di antara rnereka yang berhaji dengan cara yang tidak
baik seperti hajinya seseorang dengan rnembawa permasalahan. |ika seorang
wanita melaksanakan haji dengan tanpa ditemani muhrimnya, hajinya tetarp sah.
Dan jika terjadi suatu ketnirksiatan, sesungguhnya kemaksiatan tersebut terjadi
dalarn perjalanan bukan terjadi pacla tentpat tujuan. |ika penderitaan seseorang

begitu berat, tapi dia tetap nekat untuk melaksanakan haji meskipun tanpa
adanya alat transportasi dan perbekalan, haji yang dilakukannya tetap sah.

Hukum Meminta lzin Kepada Suami
fika seorang perempuan ingin melaksanakan haji yang wajib, hendaknya dia
meminta izin kepada suaminya terlebih dulu. Jika suaminya mengizinkan, dia

'
'
r

HIrah adalah perkampungan vang berdekatan dengan Kufah.

HR Bukhari, Athbu al-Llanhqib,6ab "'t\ldmhtu an-Nubuwwati fr al-Islnm." Lihat dalam
Fath al-Bdri, jilid VI, hal: 6ro.
HR Bukhari,kitals"Jazitu ash-Shaidi," bal;"Hujju an-Nisd"'Lihat dalam Fath al-Bkri, jilid

IV hal:
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boleh keluar dari rumahnya. Dan jika suaminya tidak mengizinkan, dia juga tetap
diperbolehkan keluar dari rumahnya (untuk haji) dengan tanpa izin dari suaminyar
karena suirmi tidak berhak melarang istrinya untuk rnelaksanakan ibadah haji yang

wajib; haji merupakan ibadah dan tidak ada kewajiban menaati rnakhluk dalam

hal kemaksiatan kepada khalik. Ilagi seorang perenlpuan yang tidak diizinkan
melaksanerkan haji harus segera nrenyegerakan agar dia terbebas dari beban tanggung

jawab, sebagairnana halnya dengan kewajiban shalat yang harus segera dilaksanakan

di awal waktu; Tidak ada hak bagi seorang suami untuk luelarang istrinya yang
inginmenunaikan ibardah hajiyangwajib dilaksanakannya. Adapun untukhajiyang
sunnah, suarni diperbolehkan melarang istrinya untuk tidak melaksanakannya.
Daruqutni meriwayatkan dari Ibnu Unrar, bahwasarrya ada seorang perenrpuan yang
bersuami dan dia merniliki harta (yang cukup), tapi suaminya tidak rnengizinkannya

untuk menunaikan ibadah haji. Rasulullah saw. kemudian bersabda,

wi; ii!, \] # ,i e -.!

"Din tidnk ltolelt |mji kecuLtli dcngan i;irt nrnrnirtrln."l

Orang yang Meninggal Dunia dan Dia Berkewajiban
untuk Menunaikan Haii
Iika ada seseorang yang meninggal dunia dan dia berkewajiban untuk
menunaikan haji baik sebagai wujud pelaksanaan atas perintah syariat atau
karena nazar, maka rvalinya (hak rvaris atas harta kekayaan yang ditinggalkan, red)

harus menunjuk seseorang untuk menghajikannya, yang biayanya diambilkan
dari harta warisan sebagaimana ahli waris juga berkewajiban untuk melunasi
hutang-hr"rtangnya.

Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada seorang perempllan

dari Juhainah menghadap kepada Rasulullah saw Dia berkata kepada beliau,
sesunggr.rhnya aku nrempunyai seorang ibu yang bernazar untuk menunaikar.t
ibadah haji, tapi dia meninggal dunia sebelum menunaikan ibadah haji. Apakah

aku boleh menunaikan ibadah haji untuknya? Rasulullah saw. menjawab,

"Iya tunaikan lnji untukrryo.

Bngaimana mcnurutkmu

jika

seseornng

berhutang, apakalt din uajib ntentenilri ltutangtyn? Penulri lrutntg Allah, sebab
htttattg kepnda Allnh siut. lebih berhak untuk dipetrtLlri. "r HR Bukhari.

'
'

Uno" On*qutni, jliridlI,hal.:

zz3. Adzim Abadi berkonrentar. Dalam hadits ini terdapat
rawi yang bernama Muhammad bin Ya'kub. Abdul Haq belliata, ia tidak dikenal.
HR Bukhari, kitab "Jazhu ash-Shaid," bab "ttl-Hajju wa an-Nudziru'an al-Mayyit wa
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Dalam hadits di atas dijelaskan tentang kewajiban menunaikan kewajiban
orang yang sudah meninggal dunia, baik yang bersangkutan dengan wasiat
ataupun tidak, karena hutang merupakan sesuatu yang harus dipenuhi. tsegitu
juga dengan hal lain yang berkaitan dengan harta, seperti membayar kafarat,
zakat atau nazar. Pendapat serupa dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Zaid bin
Tsabit, Abu Hurairah dan Syaf i. Hadits di atas juga menjelaskan bahwa ahli
waris harus mendahulukan utang-piutang yang berhubungan dengan sesama
jika harta warisan yang ditinggalkannya tidak cukup bila dipergunakan untuk
menunaikan ibadah haji dan membayar hutang. Hal ini berdasarkan pada sabda

Rasulullah saw.,"Hak Allah lebih layak untuk dipenuhi."
Imam Malik berkata, ahli waris harus menunaikan ibadah haji untuk orang
yang sudah meninggal dunia jika dia berwasiat sebelum meninggal dunia. Tapi,
jika dia tidak berwasiat, maka ahli waris tidak berkewajiban menunaikan ibadah
haji untuknya, sebab haji merupakan ibadah yang berhubungan dengan badan
dan harta. Jika orang yang meninggal dunia berwasiat agar ahli waris menunaikan

haji untuknya, maka ahli warisannya hanya diperbolehkan menunaikan
wasiatnya dengan rnengambil sepertiga dari harta yang diwariskan.

Haji untuk Orang Lain (Badal Haii)
fika seseorang sudah memiliki kemampuan untuk menunaikan haji, tapi
dia tidak memungkinkan menunaikan sendiri karena sakit atau sudah tua,
maka dia wajib menyuruh orang lain agar menunaikan haji untuknya' karena
dia sudah tidak memungkinkan untuk menunaikan haji sendiri. Kondisi seperti

sama halnya dengan jenazah yang tidak mampu berbuat apapun tanpa
bantuan dari orang lain. Fadhal bin Abbas meriwayatkan, bahwasanya seorang

ini

perempuan dari Kha'am berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban
yang telah ditetapkan Allah swt. kepada hamba-Nya adalah menunaikan haji.
Aku mendapati ayahku sudah tua dan tidak kuat untuk mengadakan perjalanan,
bolehkah aku menunaikan haji untuknya? Rasulullah saw menjawab,"Iya."
Haji yang dilakukan saat itu adalah haji wada". HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi,

'

ar-Rajulu Yafuujju'an al-Marhti." Lihat dalam Fath al Bdri.jilid IV hal: 64. fuga.dalam a/
IIishl)b bi al-Kilabi wa as-sunnah,bab" Man syabbaha Ashlan Ma'liman bi Ashalin Bayyini
wa Qad Bayyana an-Nabiyyu Hukmuhii li YaJhuma an-Ndsu."
HR Bukhari, kitab ".rl Haj1" bab"Wujibu al-Hajji wa Fadhluhh." Lihat dalam Fath al-Bdri,
jilid lll hal: 378. Muslim, (.rtab",,l-uaj1u." btb" i[-ua1iu'an al 'Aii.z li Zamanati wa Harttmin
'wa
nahwihimh aw al Mauti." iilid Il hal: 973. Abu Daud. kitab "al-Haiju," 6ab "ar Raiulu
Yahujlu 'an Ghairihi," jilid Il, hal: 4o r. Tirmidzi ,kirab "al-flaijr.r," bab--'Ma ldh Ji al Haji.i.
'an aiy-Syaihi al-Kabiii wa al-Mayyiti. " jilid III, hal: z58.Nasai \i191"lfands-ik al
-flajjii'
bab" al-ita11u'an al-Mayyit alladzi la Yasiamsiku 'ala ar-Rahili" jilig Vr la]: r I 7..lbnu Majah'
kitab " al-Manasik," bab "'al-H ajju 'an ul-Hayyi idza lam Yastathi'." jilid lll' hal: 97 r .
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Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini hasan

dan shahih.

firmidzi juga rnengatakan, ada juga hadits lain yang menjelaskan

tentang menunaikan l-raji untuk orang lain yang shahih dari Rasulullah saw..
Para ulama dari kalangan sahabat dan yang lain menyatakan bahlva menunaikan

ibadah haji untuk orang yang sudah rneninggal dunia diperbolehkan. Hal yang

i dan Ishak.
Imarn Malik berkata, jika orang yang rneninggal dunia berwasiat sebelurnnya,
hendaknya ada orang yang ntenunaikan haji untuknya. Sebagian ulanit, cJi
sama dikemukakan oleh ats-Tauri, Ibnu Mubarak, Ahmad, Syaf

antaranya Imam Syaf i dan Ibnu Mubarak memberi keringanan (tidak rvajib,
red) bagi seseorang menunaikan ibadah haji untuk orang lain yang masih hidup

ketika dia sudah tua

darn

tidak rnemungkinkan menunaikan haji.'

Dari hadits di atas juga dapat dipahami bahwa seorang perempuan boleh
menunaikan ibadah haji untuk seorang lelaki ataupun sesalt)a perelnpuan.
Begitu juga sebaliknya, seorang lelaki diperbolehkan rr.renrrnaikan haji untuk
seorang perempuan atau sesana lelaki karena tidak ada dalil atau hadits yang

berlawanan dengannya.

Hukum Haji bagi Orang yang Sembuh dari Sakit Lumpuh
)ika seseorang yang pada rnulanya terkena sakit lumpuh kemudian dia
sembuh, sementara itu, dia sudah dihajikan orang lain, dia tidak Iagi berkervajib-

an untuk menunaikan haji. Mayoritas ulama berpendapat bahwa haji yang
telah dilakukan oleh orang lain untuknya belum mencukupi, sebab clia bukan
termasuk orang yang rnempunyai harapan untuk sembuh dan yang menjadi
penilaian adalah kondisi yang terakhir. Ibnu Hazm lebih memilih pendapat
yang pertama. Dia berkata, jika Allah swt. memerintahkan kepada orang yang
tidak bisa menunaikan haji baik dengan cara berjalan kaki atau berkendaraan
dan Rasulullah sar.v. memberitahukan bahwasanya hutang kepada Allah swt.
bisa dipenuhi oleh orang lain, maka dengan tanpa diragukan, hutangnya telah
terpenuhi dan sudah mencukupi baginva. Apapun kewajiban yang telah gugur
atau telah ditunaikan, maka tidak diwajibkan untuk rnengulangi kewajiban
itu lagi kecuali jika didukung dengan nash yang ada. Dalam masalah ini,
tidak ada satu nash pun yang menyatakan kewajiban untuk mengulangi lagi.
|ika memang ada kewajiban untuk mengulangi, tentunya Rasulullah saw
menjelaskan hal tersebut. Sebab, terkadang orang yang sudah tua masih kuat
untuk menaiki kendaraan. Dengan tidak adanya berita dari Rasulullah atas
Pernyataan ini juga dikemukakan oleh Imam Ahmad dan mazhab Hanah.
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kewajiban mengr.rlangi haji, maka orang yallg suclah dihajikan oleh orang lain

tidak wajib menunaikan haji lagi.

Syarat Orang yang Haii untuk Orang Lain
Bagi orang yang menullaikan haji untuk orang lain, disyaratkan dia sudah

melaksanakan

haji untuk dirinya sendiri. Ibnu Abbas meriwayatkan bah-

wasanya Rasulullah saw. rnendengar seseorang mengucapkan,'Labbaika'an

Syubramah.'Rasulullah saw. kemudiirn berti.tnva kepadanva, "Apakalt errykau
sudtth melaksttnakan haji untuk dirimu sendiri?" Belum, jan'ab lelaki tersebut.
Rasulullah sarw. kemudian bersabd a, " H endokny a engkau melaksan akan haj i
untuk dirimu sendiri kemudian untuk Syubramalt."'HR Abu Daud dan Ibnu
Majah. Baihaki berkata, sanad hadits ini shahih, bahkan tidak ada hadits yang
snnadnyalebih shahih daripada liadits ini. Ibnu Taimilyah berkata sesunggr'rhnya

Ahmad menghukumi daltrm riwayat anaknva bahwasanya hadits ini marJu'
meskipun pada hakikatnya hadits ini adalah nmucluf dan tidak ada orang
yang berseberangan dengan Ibnu Abbas. Mayoritas para ulama berpendapat
bahrvasanya seseorang yang n-relakr.rkan haji untnk orang lain, sementara dia
sendiri belum pernah melaksanakan haji, maka hajinya tidak sah, baik dia
mampu ataupun tidak. Hal ini sebagai kesimpulan dari sabda Rasulullah sarv.
yang bersifat umum mengenai haji untuk orang lain.

Haji Nazar dan Haji Waiib
ibnu Abbas dan Ikrirnah mengeluarkan fatwa, bahrvasanl'a orang yang
melakukan haji sebagai bentuk pelaksanaan dari nazar, sementara sebelumnya

dia belum melaksanakan kewajiban haji, maka hajinya dianggap sudah
mencukupi haji yang wajib. Ibnu Umar dan Athak berkata, bahwirsanya dia harus
melaksanakan haji rvajib terlebih dulu kemudian menunaikan nazarnya.

Bertekad untuk Tidak Melaksanakan Haii
Ibnu Abbas berkata, Rasulullah

saw'.

bersabda,

'

HR Abu Daud, kitab 'al-Mandsik,' bab " ar-Tajulrt Yafoujju 'an Ghairihi." jilid II hal: 4oz.
Ibnu Majah, kitab"al-Manrisift,"bab "al-Hajju'an al-tuIayyit." iilid II hal: 96s.
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"Tidsk sdo'slurrirnh' dnlnm Islsm "1HR Ahmad dan Abu Daud.

Al-Khathabi berkata, kata ash-Sharirah memiliki dua penafsiran. Pertama:
Seseorang yang tidak lagi ingin melakukan pernikahan dan lebih memilih
hidup membujang sebagaimana yang dilakukan sebagian pendeta dalam agama
Nasrani. Kedua: Seseorang yang bertekad tidak akan melaksanakan haji. Artinya,

orang yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan haji, tetapi enggan
melaksanakannya. Dengan demikian, dia tidak menjadi orang yang bertekad

untuk tidak melaksanakan haji. Hal ini bisa dijadikan hujjah bagi orang yang
berpendapat bahwa melakukan haji untuk orang lain tidak diperbolehkan.
Ringkasnya, orang yang belum melakukan haji kemudian dia berhaji untuk orang

lain, maka hajinya menjadi haji untuk dirirrya sendiri dan telah menggugurkan
kewajibannya untuk berhaji. Hal ini sesuai dengan makna peniadaan sharfirah.
Pandangan seperti ini sesuai dengan pendapat al-Auzai, Syaf i, Ahmad dan Ishak.

Imam Malik dan ats-Tsauri berkata, semuanya tergantung dengan niat. Hal yang
sarna dikemukakan oleh sekelompok orang yang lebih mengedepankan logika.

Semua hadits diriwayatkan dari Hasan al-Basri, Atha'dan Nakhai.

Berhutang untuk Haji
Abdullah bin Abi Aufa berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw. tentang
seseorang yang belum haji, kemudian dia berhutang untuk menunaikan haji.

Rasulullah saw. kemudian menjawab,"'fidok."' HR Baihaki.

Haji dari Harta Haram
Haji tetap sah meskipun harta yang dipergunakannya dari hasil yang
haram. Mayoritas ulama berpendapat bahwa dia tetap mendapatkan dosa.
Imam Ahmad berkata, hajinya tidak sah. Inilah pendapat yang paling benar
sebagaimana keterangan dalam hadits shahih, "sesungguhnya Allah

itu beik

dan tidak menerima kecuoli dari yang baik." Abu Hurairah berkata, Rasulullah
saw bersabda,"lika seseorang keluar (dari rumahnya) untuk berhaji dori harto
HRAbuDaud Ir729].Hakimdalam"al Mustttdrak," jilidlhal: 448.AhmaddalamMusnad
Ahmad,jilid I hal:3r2. Thabrani dalam"al,Kabir." Dhiyak al-Maqdisi dalam kitab al.\4ukhtirah. Syek Nasiruddin Al-Albani rnertyatakan bahrr'a hadits ini dha'if sebagairnana
vang tercanrum dalarn kitab adh Dha'ifah.jilid ll hal: r3o.

[:::r], dari Sufyan dari Thariq, dia berkata, aku
mendengar Ibnu Abu Aufa bertanya tentang seseorang yang berhutang untuk menunaikan
ibadah haji. Rasulullah saw. kemudian menjawab, semogaAllah swt. memberikan rezeki
kepad.anya sehingga dia tidak b_erhutang. (ami berkati{perawi), hendaknya seseorang
tidak berhutang unluk menunaikan ibadah haji kecuali jika mampu membayarnya.
HR Baihaki dalam Sunan Baihaki.
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yang baik (halal) dan dia meletakkan kakinya di atas kendoraon, kemudian
dia mengucapkan, Ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Ya Allah, aku penuhi
panggilan-lvIu. Maka akan ada panggilan yang terdengar deri langit, selamat
datang dan kebahagiuan bagimu. Perbekelanmu halal, kendaraan yang engkau

pergunakan halal, hajimu diterinm dan tidak oda dosa. Dan jika seseorang
keluar dari (rumahya) dengan harto yanghoram, dia meletokkan kakinya di atos
kendaraqn kemudian mengucapkan, ya Allah, aku penuhi panggilan-Mu. Maka
akan ada panggilan dori atos langit, tidok ada keselamstan dan kebahagiaan
bagimu. Perbekalenntu harom, kendaraannru haram, hajimu mendatangkan dosa

dan tidak mendatongkan pahula."'

Al-Mundziri berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam kitab
al-Ausath. Al-Asfihani juga meriwayatkan hadits ini dari Aslam, hamba sahaya
Umar bin Khaththab secara mursal.

Haji dengan Menaiki Kendaraan atau Berialan
Ilrnrr llajirr berkata dirlanr kital' lt'atbal-Bhri, bahwasanya Ibnu Mundzir
berkata, lrara ulanra berbecla pendapat berkenaan dengan hadits tentang haji
yang dilakukan dengau menaiki kcudaraan dan dengan berjalan kaki, mana yang

lebih utama di antara keduanya? Mayoritas ulama berpendapat bahwa menaiki
kendaraan lebih utama. Hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan Rasulullah
saw. dan karena dengan menaiki kendaraan akan membantu dia untuk bisa lebih

khusuk dalam berdoa. Di sarnping itu, menaiki keudaraan juga mendatangkan
nranfaat yang lain. Ishak bin Rahawiyah berkata, berjalan kaki saat berhaji itu
lebih utama. Sebab, dengan berjalan kaki, orang yang haji dapat merasakan
capek. Jadi, keutarnaan yang diperoleh pada saat haji disesuaikan dengan
kondisi masing-rnasing orang. lmam Bukhari meriwayatkan hadits dari Anas,
bahwasanya Rasulullah saw. melihat orang yang sudah tua yang berpegangan
pada kedua kakinya pada saat berjalan di antara kedua anaknya. Rasulullah saw.

bertanya, "Kenapa dia berjalan kaki?" Mereka menjawab, dia bernazar untuk

berjalan kaki. Rasulullah san'. kemudian bersabda, "Sesungguhnya Allah swt.
tidak menginginkan dia menyiksa dirinya sendiri." setelah itu, Rasulullah saw.
nenyuruhnya agar naik di atas kendaraan.'

HR al-Haistami dalam kitab Al-Mujtama'. Dalam mata rantai hadits ini terdapat orang
yang bernama Sulaiman bin Dawud'al-Yamami, ia adalah dha'if . Lrhat dalan Majma' az'
Zawdid, iilid III hal: zo9.
HR Bukhari, kitab"lazdush Shaid," bab"ManNazara al-Masyya ila al-Ka'bah." Fath Bdri,
jilid IV hal: 78. Muslim, jilid III hal: r263.
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Bekerja dan Berdagang Saat Haji
Bagi orang vang melakukan haji, dia diperbolehkan berdagang, bekerja
atau berjualan, selanra dia masih bisa melaksanakan amalan (rukun) haji dan

umrah. Ibnu Abbas berkata, pada masa arval Islam, banyak orang-orang )/ang
melakukan transaksi jual beli di Mina, Arafah dan pasar DzilMajdz dan pada
saat musim haji. Mereka khawatir manakala aktivitas yang mereka lakukan
termasuk perbuatan haram. Allah swt. kemudian rnenurunkan ayat, "Tidak ada
dosa bagirnu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhonmu,"

(Al-Baqarah Iz] : rq8) pada musim haji. HR Bukhari, Muslim dan Nasai.
Ibnu Abbas berkata,l'ang dimaksud dengan firman Allah swt., "Tidak ada dosa

bagimu untuk mencari kanmia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhtnmu," adalah,
mereka tidak melakukan akad jual beli di Mina apabila telah bertolak dari Arafah.

HRAbu Daud.
Abu Umamah berkata kepada Ibnu Umar, sesungguhnya aku adalah seseorang yang menyewakan unta pada musim haji. Mereka (sahabat yang lain yang

ikut haji) berkata padaku, engkau tidak mendapatkan pahala haji. Ibnu Urnar
bertanya, bukankah engkau juga melakukan ihram, mengucapkan, tolbiah,
thawaf di Ka bah, bertolak dari Arafah dan melempar jumrah? Aku menjarvab,
iy'a. Ibnu Umar kemudian berkata, engkau rnendapatkan pahala haji.
Ada seorang lelaki yang datang kepada Rasulullah saw. dan menanlakan hal

yang sama sepertimu. Rasulullah saw. terdiam untuk beberapa saat, kemudian

Allah swt. nrenurunkan ayat, "Tidak eda closa bagimu untuk mencari karunia
(rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanntu," kemudian Rasulullah saw. membaca
ayat ini kepadanya lantas berstrbda, "Bagimu odalah (pahala) ibadnh haji."'

HR Abu Daud dan

Sa

id bin Mansur. Al-Mundziri berkata, Abu Urnamah

tidak dikenal namanya.
Dari Ibnu Abbas, bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepadanya, aku
rrrenyervakan unta kepada orang-orang yang menunaikan ibadah haji, kernudian
aku juga melaksanakan haji, apakah aku mendapatkan pahala haji? Ibnu Abbas

menjawab, "Iya'Mereka itulah orang-orang yang mendapat bahagian dari apa
yang rnerektt usalnketr, dafi Allah sangat cepat perhitungan-l{ya." (Al-Baqarah

[z]:

zoz). HR Baihaki dan Daruqutni.

HR Abu Daud, kitab "al-Marthsik," bab "at-Ti.itirah.fi al-Hnjji." Mundziri berkata, dalam
sanad hadits ini terdapat Yazid bin Abu Ziyad yang telah biinyak menjadi perdebatan di
antara ulama hadits. Irnam Muslim juga rneriwayatkan hadits ini dalam al-Mutitbaah.
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Haiinya Rasulullah saw
Imam Muslim meriwayatkan, Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibrahim
bin Ishak telah menceritakan kepada kami dari Hatim, Abu Bakar bin Abu
Syaibah berkata, Hatirn bin Ismail al-Madani menceritakan kepadaku, dari
Jafar bin Muhammad dari ayahnya, kami menemui fafar bin Abdillah,lantas
menanyakan sesuatu hingga sampai kepada kami. Aku berkata, aku adalah
Muhammad bin AIi bin Husain. Dia lantas memegang kepalaku, melepaskan
kancing bajuku dan meletakkan telapak tangannya di dadaku. Ketika itu, aku
masih amat belia. Dia ken-rudian berkata, selamat datang putra saudaraku,
bertanyalah apa yang ingir-r engkau tanyakan.
Jabir bin Abdullah adalah orang yang matanya buta. Ketika waktu shalat
tiba, dia kemudian bangkit dengan mengenakan pakaian luar. Setiap kali dia

meletakkan kain tersebut ke pundaknya, kedua ujung pakaian itu tertarik ke atas
karena pakaian tersebut kecil. Sementara pakaiannya yang agak besar tergantung

di gantungan baju. Dia pun melaksanakan shalat bersama kami.
Selesai shalat, dia bertanya kepadaku, ceritakan kepadaku hajinya Rasulullah?

Dia memberi isyarat dengan

jari jarinya

seraya berkata, sesungguhnya Rasulullah

saw. tinggal di Madinah selama sernbilan tahun tanpa melaksanakan haji. Masuk

tahun kesepuluh, Rasulullah saw. rnemberitahukan kepada kaumnya bahwa
beliau akan menunaikan ibadah haji. Orang-orang pun berdatangan dan ingin
melaksanakan haji bersama Rasulullah saw dan agar mereka juga mengetahui
cara haji yang beliau lakukan. I(ami keluar bersama beliau, hingga pada saat

kami sampai di Muzdalif-ah, Asma binti Umais melahirkan Muhammad bin
Abu Bakar. Aku diutus olehnya agar menemui Rasulullah saw. dan metninta
saran apa yang mesti dilakukan? Rasulullah saw. berpesan agar menyampaikan

kepninlyn, "Hendaknya dia mandi kemudian memakoi pembalut

lantas

melakukan ihram."
Setelah itu, Rasulullah saw. shalat di masjid kemudian keluar dan menaiki
untanya, Qashwal Ketika sampai di Baidal aku melihat ke arah orang-orang yang
rnenaiki untanya dan orang-orang yang berjalan di depan Rasulullah, di bagian
belakang, di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Sehingga, posisi Rasulullah saw.
saat itu berada di tengah-tengah kami. Kepada Rasulullah,

Al-Qur'an diturunkan

Allah dan beliaulah orang yang paling mengetahui maksud kandungan AlQur'an. Apapun yang beliau lakukan, kami pun akan melakukannya. Beliau
mengajarkan kepada kami talbiah, yang berisikan kalimat tauhid,
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Orang-orang menyambut kedatangar-r Rasulullah, tapi beliau tidak menjawab sambutan mereka. Beliau tetap dan terus membaca talbiah. iabir berkata,
tidak ada niatan dalam diri kami selain menunaikan ibadah haji. Kanri belum
mengetahui umrah. Ketika kami dan Rasulullah saw. sampai di rukun (Kabah),
beliau menyentuh hajar Aswad lalu mengitari Ka'bah (baca: thawaJ) sebanyak

tujuh kali. Tiga kali dengan lari-lari kecil dan empat kali dengan berjalan biasa.
Seusai thawaf', beliau menuju ke maqam Ibrahim lantas membaca ayat,

io . . . "rp ;oil,+6 ;t\r$i;
"Dan ltdiktrrlth scbnlnginn

mnqntrr lhrnhittr turrpttt sltnlLtt."

(Al-Baqarah

[2] :125)

Kenudian Rasulullah
fiffis$ -$eb}fum#r

saw.

bergeser hingga beliau berada di antara

maqam lbrahirn dan Baitullah. Setelah

itu, Rasulullah saw. melaksanakan

,
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shalat sebanyak dua rakaat, dengan
membaca surah Al-lkhlas dan surah
Al-Kdfi rfin. Ken-rudian Rasulullah saw.

kembali mendekati hajar aswad dan
menciunnya. Setelah itu, Rasulullah
san'. keluar dan menuju ke Shafa.
Ketika sudah dekat dengarr bukit
Shafa, beliau membaca ayat,
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"Sesunggultnya Slmfa dan Marutalt sdnltlt sebnginn

dnri syiar Allnh."

(Al-Baqarah [2] :158)
Rasulullah saw. memulai dengan apa vang dirnulai Allah swt. Rasulullah
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saw. memulai dari

bukit Shafa. Ileliau naik ke atas bukit Shafa hingga beliau

dapat melihat Ka'bah. Kemudian Rasulullah saw. menghadap ke arah kiblat,
mengesakan Allah, dan bertakbir. Setelah itu, beliau mengucapkan,
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ketika pernng kehendnk) dengan Dzat-Nt1n sendiri."

Rasulullah saw. mengucapkan kalimat ini sebanyak tiga kali yang disela
dengan berdoa. Setelah itu, Rasulullah sar,r'. turtln, hingga ketika kaki beliau
menginjakkan ke lernbah, beliau berlari kecil, dan ketika menaiki bukit, beliau
berjalan sarnpai ke Marwah. Apa yang beliau lakukan ketika berada di Marwah
sama dengan apa yang beliau lakukan ketika berada di Shafa. Ketika sampai ke

bukit Marwah untuk terakhir kalinya, Rasulullah saw. bersabda,
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Suraqah bin Malik bin Khats'arn kemudian berdiri lantas berkata, wahai
Rasulullah, apakah aturan ini berlaku untuk selamanya atau hanya pada tahun
ini? Rasulullah saw. rnenjalinkan jari-jemari tangan beliau lantas bersabda,
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(Ketetnpan ini tidnkhnntla utrttrk tolturt

ini), tapi untuk selamn-lnnnnyn."

Ali datang dari Yaman dengan membawa unta untuk Rasulullah

saw. Saat

itu, dia mendapati Fathimah ra. sudah tahallul, mengenakan pakaian yang sudah
diolesi minyakwangi dan memakai celak. Melihat hal itu, Ali mengingkarinya.
Kemudian Fathimah berkata, "sesungguhnya ayahku, Rasulullah saw, meme-

rintahkanku melakukannya
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."

fabir berkata, Ketikaberada di Irak, Ali bercerita, Aku menemui Rasulullah
saw. untuk menenangkan hati Fathimah berkaitan dengan apa yang telah aku
lakukan keptrdanya. Aku meminta penjelasan kepada beliau atas apa yang telah

dikatakan Fathirnah kepadaku. Aku juga rnenceritakan kepada beliau bahwa
aku nengingkari apa yang dilakukan Fathimah. Rasulullah saw. kemudian
bersabda,

?t.u;

I!:-^.tJ

"Din hennr, din banr. Apn tlnng
hnii uniib?'

\.:L ci-La :-rJ-c

engknLL ucn1tknn

ketika cngkatr trtelskukart

Rawi hadits ini berkata, Ali kemudian berkata,
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"Yn Allnh, sasungrtiluttlu aku bcrihrnrn stperti ihrom ynng dilnkuknn utusan-Mtr"

Rasulullah saw lantas bersabda,

"

Scsunggtilurya Aku rnetrtbsutn hcrttnrt kurlttur, rnnka jangnn bertolmllul,"

fabir berkata, jumlah hewan kurban yang dibzrwa sayyidinar Ali dari
Yaman dan diserahkan kepada Rasulullah sallr sebanyak seratns ekor unta.
Semua orang bertahallul dengan mencukur rambut kecuali Rasulullah saw
dan orang-orang yang rnembawa he'wan kurban. Ketika tiba hari Thrwiryah,

yaitu tanggal 8 Dzulhijjah, rnereka bertolak ke Mina sambil menrbaca talbiah.
Ketika itu, Rasulullah saur menaiki kendaraan. Saat berada di Mina, Rasulullah
saw. melaksanakan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya, dan Shubuh. Setelah

itu, istirahat beberapa saat sampai rnatahari terbit. Beliau mernerintahkan
agar dibuatkan tenda di Namirah. Rasulullah sar.v. melanjutkan perjalanan,
sementara orang-orang Quraisy mengira bahrva beliau akan berhenti di Masy'aril

Haram' seperti yang mereka Iakukan pada nasa jahiliah. Tetapi, Rasulullah

'

Ia adalah sebuah gunung di Muzdalifah vang diuamakan dengrrr Quzah. Ada juga vang

ntengatakan brhr,ra yalrg dimaksud Masy'aril Haram adalah Muzdalilah secara keseluruhanl
tv trkuf di M:rs1"aril H iirarn. Senrent ara su ku - su ku
yang lain hanya rnelewatirrya. MerekahanyamelakukanwukuJdiArafah. Karenaitu,or:rngorangQuraisyn-rengirabahwa Rasulullah saw. akan berhenti di Masy aril Haram sebagaimana
kebiasaan mereka. 1 etapi Rasu lu llah sarv. han ya m elewat inyr h in gga sa mpai di Arafali, karena
Suku Qu raisv pada Inasa jah iliah melaku ka n

Allah yang memelintahkan seperti itu. Allah sw1. berfirman,"kemudianbertolaklah kamu
t e mp at o rctng h anv ak h e r tolak ( Arnfah)...." (Al-Baqarah I z] : r 38)
Yang dimaksud orang banl'ak di sini adalah orang-orang Arab selain suku Quraisy. Adapun
orang-orar.rgQuraisy, mereka rnelakukan rvukry'di Masyhril Haram karena tempat itu adalah

dari
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saw. hanya melewatinya hingga sarnpai

di Arafah. Ketika beliau mendapati

tenda sudah dipasang, beliau beristirahirt di sana untuk beberapa saat. Ketika
matahari sudah tergelincir, beliau tneminta agar unta Qashwa (nama untanya
Rasulullah siuv., red) clipersiapkan. Kenrudian beliau ke tanah lapang di Arafhh
dan berkhutbah. Beliau bersabda, "sesungguhnyaharta dan dorohkslian telah

diharamkan di ontora kttlian sebagaimLtna telah diharamkannya pada bulan
kalian sekarang di tonsh kalian. KetolruilolL brthwasonya segala sesuatu yang
terjadi pada masa jahiliah yang beratla dolom kekuasaanku telah dihapus dan
darah orang-orang jahiliah juga tehh dihapus. Sesungguhnya darah pertama
yang telah aku hapus odttloh lbnu Rabihh bin Harits. Dia sedang mengandung
anok Boni Scr'idkemudiun dia dibunuh oleh Hudzail. Riha lohiliah telah dihapus.

Dan sesungguhnyo rib(t pertama kali ytrng aku hapus adalah riba Abbas hin
Abdul Muththolib dan semuanya bebas. Takutlah kepada Allah dalam urusan
perempuqn. Sesungguhnya kolian mettgambil mereka dengan kepercayaan dari
Allah dan telah dihalalkan Jarji mereka bagi kalian dengan kalimil Allah. Hak
kalian terlndapnya adttluh hentlaknya dia tidak membiarkan orang loin tidur
di ranjangnytt sementortt kalion tidak menyukei. Jika mereka melakukan hal itu,
maka pukullah dia dengan pukulan yong tidak sampai mencederainya. Mereka
menpunyui hak dari kLrlion untuk menclapatkon rezeki (makan, red), pakaian
dan pergoulan yang baik. Aku telah tinggalkan kepado kolian, yang iika kslisrt
memegangnya dengan erat, kalian tidak aken tersesat yaitu Al-Qurhn. Kalian
nenti okon ditanya tentang diriku, spa yang akan kalian kotoken?"
Orar.rg-orang menjawab, kar-ni bersaksi bahwa engkau telah rnenyampaikan

risalah, menunaikan amanah clan menasihati umat.
Rasulullah

sarv.

kemuclian meng.urgkat jari telunjuk beliau dan mengarah-

kannya kepada kar-rm Muslimin seraya bersabda, "Ye Alloh, seksikanlah.
Allah, saksikanlah."

Ya

Kalimat ini diucapkan dan beliau ulangi hingga tiga kali. Setelah itu, beliau
mengumandangkan adzart, lantirs iqarnat, dan dilanjutkan dengirn melaksanakan
shalat Dzuhur. Seusai shalat Dzuhur, beliau iqamat untuk kali kedua lantas
melaksanakan shalat Ashar. Belian melakukan shalat Dzuhur dan Ashar
secara berkesinarnbungan.' Setelah selesai, Rasulullah saw. kemudian menaiki
tempat yang suci. Mereka nengatakan, "Kamilah yang irerhak atas tanah suci Allah. Kami
tidakakan keluar dari tanah suci ini."
Hadits ini menjadi landasan bahw'a n-renjamnk shalat Zhuhur dan Ashar pada hari tersebut
nerupakan sesuatu yang ditetapkar-r oleh syariat. Mengenai hal ini, para ulama sepakat.
Namun, mereka bersclisih terl<ait sebtrb diperbolel-rkannya menjamak shalat. Mazhab
Abu Hanifah dan sebagian pengikut Syaf i berpendapat bahwa sebab diperbolehkannya
menjamak shalat adalah ibadah haji. Mayoritas mazhab Syaf i berpendapat bahrva yang
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kendaraan hingga tiba di tempat wukuf. Setelah sampai di Shakhrat, beliau
mengikat untanya lalu memerinterhkan para sahabat agar berkumpul. Beliau
menghadap ke arah kiblat dan tetap dalam keadaan wuku.f sampai matahari
terbenam dan warna kekuning-kuningan matahari hilang. Setelah itu, beliau
memboncengkan Usamah dan menarik leher unta Qashwa'beliau dengan kuat
hingga kepala unta itu bersentuhan dengan tempat kaki beliau. San"rbil memberi
isyarat, beliau bersabda, "Pelan pelan. Pelan-pelan."
Setiap kali melewati bukit, beliau rnengulurkan tali kendali unta agar dapat

naik. Ketika perjalanan sampai di Mtrzdalif'ah, beliau menjamak shalat Maghrib
dan Isya dengan satu kali ardzan dan dua kali iqarnat. Beliau tidak membaca

tasbih di antara kedr-ranya. Setelah melaksanakan shalat, beliau tidur hingga
fajar. Ketika waktu shalat Shubuh tiba, beliau melakukan shalat Shubuh yang

dimulai adzan dan iqamat. Kernudian beliau rnenaiki unta Qashwa'hingga
sampai di Masyhril Haram. Di ter-npat ini, beliau rnenghadap ke arah kiblat
lalu berdoa dan membaca takbir, tahlil, dan kalirnat tauhid. Beliau menetap di
Masy'aril Haram hingga sisa kegelapan malam hilang. Ileliau bertolak sebelum
matahari terbit. Fadhal bin Abbas yang dibonceng Rasulullal-r saw. adalah seorang
lelaki yang rnerniliki rambut yang rapi, kulitnya putih, dan wajahnya tampan.
Ketika perjalanan dimulai, ada perempuan-perempLran di atas unta lewat. Saat

itu, Fadhal ingin melihat perempuan tersebut, tapi Rasulullah saw. langsung
rnemalingkan mukanya dengan telapak tangan beliau. Fadhal berusaha lagi
untuk melil-rat perernpuan tersebut clari sisi yang berbeda, tapi Rasulullah saw.
mernalingkan rnukanya dengan telapak tangan beliau. Ketika tiba di Muhassir,
beliau mempercepat laju untanya, kernudian rnenenrpuh jalur tengah yang
menerobos ke furnrah Kr.rbra yang berada di sisi pohor.r.' Beliau melemparnya
sebanyak tujuh kali dengan kerikil sebesar biji kacang. Setiap lemparan disertai
dengan membaca takbir. Beliau melempar jumrah dari dataran lembah..
Kemudian beliau menuju ke tempat penyen-rbelihan hewan kr.rrban. Reliau
menyembelih hewan kurban sebanyak 63 unta. I.antas beliau menl-r.rruh Ali agar
rnenyembelih hewan yang tersisa, dan mengikutsertakannya dalarn berkurban.
Setelah itu, beliau rnenyuruhnya agar daging hewan kurban dipotong-potong lalu
dimasukkan ke dalam panci untuk dirnasak. Setelah dagingnya matang, Rasulullah

'

t*tl,"l.*'I",b dipcrbolehkannytr menjamak shalat adalah karena dalam perjalanan.
Apa yang beliau lakukan tnenandakan bahwa melewati ialar"r ini ketika kembali dari Arafah
hukunt.nva sunttah. lalan-ini lairt derrgrn jalarr yrng dilalui beliau kctika nrenuju Aralah.
Beliau lrcrang.kat ke Arrlah rnelalui jalarr Dhabb. Denrikian ini agar ialan yang dilewati

ketika.pergi dan.ketika.kenrbali tidik sanra, seperti ketika beliau"melerrati jaian untuk
Idul Fitri dan Idul Adha.
Melempar dirri tempat dengan posisi Mina, Arafah, dan Muzdalifah berada di sebelah
kanan dan Mekah berada di sebelah kiri.
shalat

'
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saw. dan

Ali ikut memakan dagingnya dan meminum kuahnya. Setelah itu,

Rasulullah saw. menaiki untanya menuju ke Baitullah dan melaksanakan thawaJ
iJadhah. Beliau melakukan shalat Dzuhur di Baitullah, lalu mendatangi Bani

Abdul Muthalib yang bertugas untuk menyediakan air minum zamzam. Beliau
bersabda, 'wahai Bani Abdul Muthalib, ambillah air dengan timba dan tariklah
dengan tali. sekiranya engkau tidak sanggup lagi menyeeliakan air untuk mereka,
moka eku aksn ikut menimba air bersamsma." Mereka kemudian rnemberikan

tirnba yang berisi air kepada Rasulullah saw. lantas beliau meminumnya.'
Para ulama mengatakan, dalam hadits ini terdapat hikmah dan manfaat
yang besar. selain itu, juga dapat dijadikan kaidah yang penting.
Iyadh

eadhi

berkata, Para ulama banyak mengkaji fikih yang disimpulkan dari hadits ini.
Abu Bakar bin Mundzir menulis satu buku yang cukup tebal berkaitan dengan
hal ini. Ada lebih dari r 5o pembahasan fikih yang disimpulkan dari hadits ini.
lika mau dikaji lebih mendalam, tentu akan didapati pembahasan yang lebih
luas daripada yang sudah ada yang jumlahnya bisa hampir sama dengan yang
telah didapatkan."
Para ulama berpendapat bahwa hadits dapat dijadikan sebagai dasar bahwa

mandi untuk ihram adalah sunnah bagi perempuan yang sedang haid atau nifas.
Mandi untuk ihramjuga disunnahkan bagi yang haji. Hadits ini juga menjelaskan
bahwa bagi perempuan yang sedang haid atau nifas, hendaknya memakai pembalut

sehingga darah (haid atau nifas) tidak berceceran. Hadits ini juga menunjukkan
bahwaihram dilakukan setelah shalat fardhu atau sunnah dan talbiah dibaca dengan
keras ketika sedang ihram. Dalam bacaan talbiah, dianjurkan membaca talbiah
sebagaimana yang pernah dilakukan Rasulullah saw. Jika ingin menambahkan
bacaan yang lain, juga diperbolehkan. lJmar ra. menambah bacaan,
t

o

.

t

e; U*r. i[! _jJJ' 1;1, ,,1--lJr r: 3t=J

:D! * ,.:
L.

t",

"
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,61.

"Aku penuli panggilnn-Mu, r.ualmi Dznt yang mernberikenikrnatnn, keutontnan dnn kebsikan. Aku penuhi panggilan-Mu, ruohai Dzat qang ditaktrti don
d

iharuTtknn (r olunt-N

y

n).

"

Bagi yang melaksanaka' haji, kali pertama yang dikunjungi adalah Mekah
untuk melakukan thawaf qudum, menyentuh Hajar Aswad sebelum thawaf,
berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama ketika berada di antara rukun (Kdbah
bagian pojok, red) Yamani dan Hajar Aswad. setelah itu, berjalan biasa kemudian

dilanjutkan dengan mendatangi maqam Ibrahim sambil membaca,

'
30

HR Muslim,kitab"al-Hajjul'bab"Hajju an-Nabi shallalldhu Alaihi wa sallama,,, jilid II,

hal: 886.
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,,o j,*;;"lL.6c\rEV
"Dan jadikntrlnh scltalmginn rrnqarn lhrslitn tetrrptrt slmlnt." (Al-Baqarah

l2l:125)
Setelah itu, melaksanakan shalat sunnah dua rakaat dengan memosisikan

maqam Ibrahim berada di antara tenpat berdiri dan Ka'bah dengan membaca

surah al-FAtihah pada rakaat pertama dan surah al-Ikhlash pada rakaat
kedua.

Hadits tadi jLrga rnenunjukkan disunnahkannya menyentuh Hajar Aswad
ketika rr-rasuk dan ketika keluar dari masjid. Para ulama sepakat bahwa menyentuh

Hajar Asrvad hukumnya sunnah dan sa'l hendaknya dilakukan setelah thawaf.

dimulai dari bukit Shafa, naik sampai ke atas lalu berdiri sambil rnenghadap
ke arah kiblat, berzikir kepada Allah dengan rnembaca talbiah, berdoa tiga kali,
kemudian turun dan berlari-lari kecil ketika melakukan sa'l antara Shafa dan
Sr.r'i

Marwah sebanyak tujuh kali, bukan hanya pada tiga putaran pertama seperti
dalan-r thawa.f qudum. Ketika sampai di Marwah, disunnahkan

untuk melakukan

seperti apa yang dilakukan di Shafa, yaitu berdzikir dan membaca doa. lika
serllla rangkaian di atas telah selesai, hendaknya rnelakukan umrah. Setelah

itu, tahallul (mencukur rambut) dan semua larangan

(selan-ra dalarn ihram)

diperbolehkan baginya.
Itulah yang dilakukan para sahabat. Mereka diperintahkan Rasulullah saw.
untuk rnembatalkan ihram haji dan menggantinya menjadi umrah. Adapun
orang yang melakukan haji qiran, dia tidak perlu mencukur rambut (taha\ul).
Dia tetap dengan pakaian ifuamnyt
Pada hari Tarwiyah, yaitu tanggal S Dzulhijjah, bagi yang telah bertahalul

dari urnrahnya dan ingin melanjutkan dengan haji, hendaknya melakukan ihram
dan bertolak menuju Mina bersama orang yang melakukan haji qiran. Sesuai
dengan yang dicontohkan Rasulullah saw, hendaknya rnelaksanakan shalat
lima waktu dan rnenginap di Mina pada malam harinya, yaitu pada tanggal 9
Dzulhijjah.

Disunnahkan pula untuk berangkat dari Mina menuju Arafah setelah
matahari terbit dan memasuki Arafah ketika matahari telah tergelincir, usai
menjamak shalat Zhuhur dan Ashar. Rasulullah saw. turun di Namirah -daerah
yang bukan bagian dari Arafah- dan memasuki Arafah setelah menjamak shalat
Dzuhur dan Ashar.
Ketika berada di antara Namirah dan Arafah, disunnahkan melakukan

shalat dilaksanakan. Khutbah ini merupakan salah satu dari khutbah sunnah
selama melaksanakan ibadah haji. Khutbah sunnah yang lain adalah khutbah
pada hari ke ketujuh bulan Dzulhijjah di dekat Ka'bah setelah shalat Zhuhur,

khutbah yang bertepatan pada hari Nahar ( tanggal ro Dzulhijjah), clan khutbah
pada awal hari nahar).

lamaah haji disunnahkar-r agar segera n-renuju ke ternpat wukuJ setelah
nrelakukan dua shalat, melakukan wukuf di Arafah dengan kendaraan, mengikuti
apa yang dilakukan Rasulullah saw. di Shakrat atau daerah yang berdekatan
dengannya, menghaclap ke arah kiblat dan menetap di sana hingga matahari
terbenam. Selama berada di ternpat tersebut, hendaknya memperbanyakberdoa
kepada Allah dengan mengangkat kedua tangan hingga setinggi dada. Setelah

matahari terbenam, perjalanan dilanjutkan menuju Muzdalifah dengan tidak
terburu-buru dan rnenyuruh rombongan agar bertolak menuju Muzdalifah jika
dia sebagai pemimpin rombongan. Setelah sampai di Muzdalifah, hendaknya

berhenti beberapa saat, lalu melaksanakan shalat Maghrib dan Isya dengan
jamak, yang dimulai der-rgan satu kali adzan dan dua kali iqarnat, dan tidak
melakukan shalat sunnah di antara keduanya. Ketentuan pelaksanaan shalat
jarnak Maghrib dan Isya ini telah disepakati oleh para ulama. Tetapi, di antara
rnereka terdapat perbedaan pendapat berkaitan dengan alasan dilaksanakannya
shalat jarnak ini. Sebagian ultrma berpendapat, bahwa alasannya adalah karena

sedang melaksanakan ibadah haji. Sebagian yang lain berpendapat, alasannya
adalah karena dalarn perjalanan (musafir). Para ulama sepakat anjuran agar

menginap di Muzdalifal-r. Tetapi, mereka berbeda pendapat, apakah menginap di

Muzdalifah hukumnya sunnah atau wajib. Shalat shubuh hendaknya dilakukan
di Muzdalifah, kemudian bertolak rnenuju Masy aril Haram dan memperbanyak
doa di tempat ini.
Setelah malam telah lewat dan memasuki waktu pagi, perjalanan dilanjutkan
ke dataran Muhassir. Ketika berada di sana, perjalanan agak dipercepat karena

Muhassir adalah tempat Allah murka terhadap pasukan bergajah. Karena itu,
tidak patut berjalan lambat atau menetap di tempat tersebut.
Setelah tiba di fumrah Aqabah, hendaknya turun dan melemparinya dengan
kerikil yang besarnya sebesar biji kacang. Setiap kali melempar kerikil, disertai
dengan membaca takbir. Setelah itu, bertolak menuju tempat penyembelihan
dan menyembelih kurban di sana jika dia membawa hewan kurban, dan diakhiri
dengan mencukur rambut.

Setelah mencukur rambut, jamaah kembali ke Mekah dan melakukan

thawaf ifadhah yang juga dinamakan dengan thawaf Ziyarah. Setelah semua
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i

ditunaikan, larangan pada saat mengenakan pakaian ihram drperbolehkan untuk
dilakukan termasuk bersetubuh bagi suami-istri. Tapi, jika tidak melempar

fumrah Aqabah dan tidak melakukan Thawaf ifudhaft, semua larangan selama
berpakaian ihr am dip erbolehkan kecuali bersetubuh.
seperti inilah haji yang dilakukan Rasulullah saw.. Bagi yang melakukan
haji dengan tahapan seperti yang telah diuraikan di atas, berarti dia mengikuti
Sunnah beliau dan mengamalkan sabda beliau,

"). -U" J- \j-r-t
*1t-l
"

Antbillah (tntn-carn) hnii knlian dsriku."'

AdMiqatbzs
Miqat (batas pelaksanaan haji) terdiri darimiqat zamani (batas waktu) dan
miqat makanl (batas tempat).

Miqat Zamani
Pengertian miqat zamani adalah batas waktu untuk melaksanakan amaliah
(amalan-amalan) haji. fika amaliah haji dilakukan di luar waktu yang telah

ditentukan (miqat,red), maka haji yang dilakukan tidak sah. Dalam lirman-Nya,
Allah swt. menjelaskan tentang miqat zamani, Allah swt. berfirman,

-,1\
\Q9, .

.
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"Mcrekn bertnnya kcpadantu tentang bulan snbit. Kstakanlah: "Bulan ssbit

itu adttlalt tanda-tardtr wnktu bngi mnnusia

dLm (bttgi ibadat)

haji." (Al-Baqarah

[2]:189)

ry .. ."U;t:^,:JA&i
"

(Musim) haji ndalah bebernpn bulan yang dinmklumi." (Al-Baqarah [2]:197)

Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan bulan-bulan haji adalah
bulan Syawal dan Dzulqddah. Mereka berbeda pendapat mengenai bulan Dzulhijjah,

'

HR B"ih"qr dr d alant Sunan Baihaqi,jilid V hal: rz5. Nasai, kirab "M.an.Asik al-Haijii_'bab
'hr-Rukubila at-limdri," lilid V hal: b6 dan 24. Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid III, hal:
3r8 dan 366.
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apakah semua bulan Dzulhijjah masuk dalam kategori bulan-bulan haji atau hanya

sepuluh hari dari bulan Dzulhijjah saja yang termasuk bulan-bulan haji?

Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, mazhab Hanafi, Syaf i, dan Ahmad
berpendapat bahwa yang termasuk bulan-bulan haji adalah sepuluh hari pertama

dari bulan Dzulhijjah. Imam Malik sependapat dengan pendapat pertama, yaitu
seluruh bulan Dzulhijjah. Ibnu Hazm juga memilih pendapat yang pertama. Dia

berkata, 'Allah swt. berfirm an, "(Musim) haji itu (pada1 bulan-bulan yang telah
dimaklumi...." Dua bulan dan sepuluh hari (sesuai dengan pendapat pertama)

tidak dapat disebut dengan bulan-bulan (haji). Di samping itu, melempar
jumrah yang merupakan bagian dari amaliah haji dilaksanakan pada hari
ketiga belas Dzulhijjah. Begitu juga thawaf ifudhah yang juga termasuk bagian
fardhu haji, bisa dilakukan dalam bulan Dzulhijjah. Hal ini telah disepakati
para ulama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bulan-bulan haji
adalah tiga bulan secara keseluruhan, yaitu Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjahi'
Perbedaan pendapat ini tampak ketika sebagian amaliah haji dilakukan setelah
hari Nahr (kurban, red). Orang yang mengatakan bahwa bulan Dzulhijjah secara
keseluruhan termasuk bulan-bulan haji, baginya tidak berkewajiban membayar
dam jika mengakhirkan melaksanakan wajib atau rukun haji. Sementara orang

yang berpendapat bahwa yang terhitung dalam bulan haji hanya sepuluh hari
dari bulan Dzulhijjah, dia berkewajiban membayar dam jika mengakhirkan.

Hukum lhramHaii sebelum Bulan-bulan Haji
Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Jabir, dan Syaf i berpendapat bahwa ihram haji
yang dilakukan sebelum waktunya hukumnya tidak sah.' Imam Bukhari berkata,
"Ibnu Umar berkata,'Bulan-bulan haji adalah Syawwal, Dzulqadah dan sepuluh
hari DzulhijjahJ Ibnu Abbas berkata, 'Menurut sunnah Rasulullah saw.,' ihram
haji tidak dilakukan kecuali dalam bulan-bulan haji."
Ibnu larir meriwayatkan bahwa Ibnu Abbas ra. berkata, "Tidak selayaknya
seseorang melakukan ihram haji kecuali dalam bulan-bulan hajil' Mazhab
Hanafi, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa ihram haji yang dilakukan
sebelum bulan-bulan haji tetap sah, tapi makruh.

'
'

Ibnu Abbas, Ibnu Umar, labir, dan Syaf i berkata, orang yang melakukan ihram haji sebelum
waktunya, hendaknya dia menjadikannya sebagai ihram tmrah,karena yang bersangkutan
belum melaksanakan ihr am haii.
Perkataan sahabat, "Menurut zunnah nabi," termasuk hadits Rasulullah saw. yang bersifat
taqriri (ketetapan). Atsar Ibnu Umar dan Ibnu Abbas ini diriwayatkan oleh Bukhari dengan
sanad mubllaq. Atsar Ibnu Umar marfu' sebagaimana yang diriwayatkan oleh Thabari,
Daruqutni, dan Baihaki.
Ibnu Hajarberkata,"Duasanadhadits tersebut shahih. Adapun atsar Ibnu Abbas disambungkan
oleh Ibnu Khuzaimah, Hakim, dan Daruqutnil' Lihat Fath al-Bdri jllid II, hal: 49o.
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Syaukani memilih pendapat yang pertama.

Dia berkata,

"Larangan

melakukan ihram sebelum bulan-bulan haji diperkuat dengan dalil bahwa
Allah swt. telah menjadikan bulan-bulan tertentu untuk semua amaliah haji,
dan ihram adalah sebagian dari amaliah haji. Bagi yang berpendapat bahwa

ihramhaji yang dilakukan sebelum bulan-bulan haji adalah sah, hendaknya
dia mengemukakan dalilnyai

Miqat Makani
Miqat makani adalah tempat dimulainya ihrambagi orang yang ingin melaksanakan haji atau umrah. Orang yang melaksanakan haji atau umrah tidak
boleh melewati tempat-tempat ihram lanpa (mengenakan pakaian) ihram di
tempat tersebut.

Mengenai tempat-tempat ihram, Rasulullah saw. telah menjelaskannya.'
Beliau menetapkan Dzulhulaifah (+so km dari Mekah, terletak di sebelah utara
Mekah) sebagai miqat bagi penduduk Madinah. Miqat bagi penduduk Syam
adalah Juhfah (r87 km dari Mekah, terletak di sebelah barat laut Mekah). Letak
fuhfah dekat dengan Rabig. ]arak antara Rabig dan Mekah adalah zo4 km. Pada
masa sekarang, Rabig telah menjadi miqatbagipenduduk Mesir dan Syam serta

orang-orang yang melewatinya setelah hilangnya batas-batas Juhfah. Miqat
bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil (pegunungan di sebelah timur
Mekah yang memanjang ke Arafah. Jaraknya dengan Mekah s+ km). Miqatbagi
penduduk Yaman adalah Yalamlam yang terletak di selatan Mekah. |araknya
dengan Mekah adalah 54 km. Miqatbagipenduduk Irak adalah Dzatu I'rq yang

terletak di sebelah timur laut Mekah. laraknya dengan Mekah adalah 94 km.
Sebagian dari ulama merangkai ketentuan miqat dan tempatnya dalam
sebuah syair,
ot
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Di Dzulhulaifah, penduduk Msdinah berihram

'

HR Bukhari , kitab "al-Haiiul'bab" Fardhi Mawaqitil-Haji" Lihat dalam Fath al-Bari, jllid
III, hal: 383,l89.Muslim, kitab"at-ua1\u wa al'lJinrah)' jilid It, hal: j5 j. Abu Daud, kitab
"al-manasikl' bab "Ji al-Mawaqitl' jilid ll, hal: 353. Naiai , kitab "Manasik al'flaiiil'bab
"Miqati Ahli all-Madinahl' j1l'id V hal: rz4
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Untuk Syam adalnlt lulfnh jikn engkau rneleutatin1a
Dnn untuk ltenduduk I'Jnjd udalah Qnrn, mnka ingatlalt.

Itulah miqat-miqat makani yang

telah ditetapkan oleh Rasulullah
saw. Miclat-miqat di atas ditetapkan
bagi orang-orang yang

melaluinya,

baik berasal dari daerah yang searah
dengan miqat- miqat tersebut maupun
dari daerah-daerah lain.' Hal ini sesuai
dengan sabda Rasulullah saw.,
o.
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"Miqnt-niqat ittL ntlslnJr untuk ytutduduk tempat tersebut dnn rtrtutg tlnng
rneleutntinyn kctikn lrcndnk rrrelnksancrksn lmji atnu umrnh." )
Artinya: Tempat-tempat yang telah disebutkan di atas merupakan tempat
ihrambagi pendudukyang juga telah disebutkan di atas, termasuk juga orangorang yang melewatinya. Bagi orang yang hidup di Mekah dan dia ingin
melaksanakan ibadah haji, maka miqatnya adalah rumah sendiri. Dan jika

ingin melaksanakan ibadah umrah, miqatnya adalah di luar tanah haram.
Artinya, jika ada seseorang yang hidup di Mekah dan dia ingin melaksanakan
ibadah umrah, hendaknya dia keluar dari tanah haram lantas berihram dari
sana. Tan'im merupakan daerah yang paling dekat dengan Mekah dan bagi
penduduk Mekah yang ingin melaksanakan ibadah umrah, dia bisa mernulainya
di Tan'im. Bagi orang yang berada di antara miqat yang telah ditetapkan dan

Mekah, maka miclatnya adalah rumahnya. Ibnu Hazm berkata, "Siapa yang
jalannya tidak rnelalui salah satu dari miqat-miqat yang telah di sebutkan di
atas, dia boleh ihram dari tempat manapun, baik (perjalanannya) melalui laut

maupun darat."

'

Iika penduduk Syam ingin nrelaksarrakan haji dan dia melewati Madinah, nraka miqarnya
adalah Dzulhlailah karena dia melewati lempat itu. Dia tidak boleh mengakhirkan'ihrdm
hingga .melalui _miqat
-yang _asli yaitu di Rabigh. fika clia mengakhirkinnya, dia telah
melakukan kesalahan dan -dalam pandangan mayoritas ulama hlarus n"rembayar denda .
HR Bukhari, kitab 'hl-flajju," bab " Muhali Ahli Makkatabi Ii al-Hajji wa al-'tJmrati" dan
bab"Muhalli man Kanu dina al-Mnwaqit" Lihat dalam"Fath al B'ari."
lll, hal: 45o
dan 454, Muslim, kitab"nl-Hajjju."bab"Mawaqiri al-Hajii." jilid VIIL hil, sr. Abu Daud,
'ilid
kttab" al-flajju,".bab,"al-Mawaqit," lr73tl.Nasai, kitab " "al-Ua11u,"bab"Man kiina Ahluhu
Dfina al-Miqdt," jilid V hal: rz5.
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Hukum Melakukan lhram Sebelum I4iqat yang Ditentukan
Ibnu Mundzir mengatakan, "Para ulama sepakat bahwa orang yang
melakukan ihrsm sebelum miqatnya, dia sudah dapat dikatakan sebagai orang
yang melakukan ihram. Akan tetapi, apakah hal tersebut hukumnya makruh?
Ada yang berpendapat, 'Ya, hal tersebut hukumnya makruh karena para sahabat

menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah menetapkan Dzulhulaifah sebagai
miqat penduduk Madinah. fadi, ihram dimulai dari miqat-miqat yang telah
ditentukan. Sementara itu, melakukan ihram sebelum atau sesudah melewati
miqat yangtelah ditentukan bukan hal yang diharamkan, tapi meninggalkannya
(nrelakukan ihram dari miqat yang telah ditentukan, penj) lebih utamal'

Rukun Haii
Rukun-rukun haji adalah

r.
2.
3.
4.

:

lhram
Thawaf
Srz'i

antara Shafa dan Marwa

Wukuf
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IHRATVI

Ihram adalahniat melakukan ibadah

haj i atau

umrah atau secara bersama-

an. Niat merupakan rukun haji berdasarkan pada firman Allah swt.,

it6:- u;i

13gl 1i lr,;..f yi r,5 A

"Psdnhal mereka tidak disuruh kecuali supaVa menyembah Allalt
dengnn memurnikan ketoutsn kepnda-Nya dalam (menjalankan) agama
dengan lurus." (Al-Bayyinah [98]: 5)

Rasulullah saw. b ersabd a,

" S e s ungguhny a

s

eti ap am

al t ergant ung

p

a

da

niat, dan setiap orang (akan mendapat balasan) sesuai dengan niatnya."
Pada pembahasan sebelumnya, yaitu dalam bab wudhu, telah dijelas-

kan mengenai hakikat niat dan bahwasanya tempat niat adalah dalam
hati. Kamal bin Hamam berkata, , "Kami tidak mengetahui seorang pun
yang meriwayatkan ibadah hajinya Rasulullah saw. mendengar bahwa
beliau mengucapkan,'Aku niat umrah," atau'Aku niat haji."

Adab ketika lhram
Dalam ihram adabeberapa adab yang mesti diperhatikan. Mengenai
beberapa adab ihram, saya akan menguraikannya sebagaimana berikut.

1.

Menjaga kebersihan, seperti memotong kuku, mencukur kumis, mencabut rambut ketiak, mencukur rambut kemaluan, wudhu, mandi (man-

di lebih utama daripada hanya berwudhu), dan menyisir jenggot dan
rambut kepala. Ibnu Umar ra. berkata, "Salah satu sunnah Rasulullah
saw. adalah

'

mandi' ketika hendak berihram dan memasuki Mekah.

Mandi dengan niatmandi ihram

38-

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

Jr;t ri'F Q{ La\

6,bir)

"Sesunggulttrya perunpuan yong mengalami nifas dan

lnid lrcndaknya

nlnndi,1

kenrudian berilram, dnn nrclnkssnskon semua rnngkaian ibadnhhaji kecunli thautaf

di Baitullah sotnpoi diu suci.2 HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.
2.

Tajarrud. Artinya, tidak memakai pakaian yang berjahit, dan cukup dengan
memakai pakaian ihram,yaitu selendang (kain) yang dipergunakan untuk
menutupi tubuh bagian atas selain kepala dan sarung (kain) untuk menutupi

tubuh bagian bawah.
Kain yang dipakai untuk ihramhendaknya berwarna putih, karena pakaian

putih merupakan pakaian yang paling disukai Allah. Ibnu Abbas ra. berkata,
"Rasulullah saw. berangkat dari Madinah setelah bersisir dan memakai
minyak wangi. Beliau dan para sahabat mengenakan sarung dan selendang
(pakaian ihram)l't HR Bukhari.
3.

Memakai minyak wangi untuk badan dan pakaian, meskipun bekasnya masih
ada setelah ihram.a Aisyah ra. meriwayatkan, 'Aku seakan melihat kilauan

minyak wangi di belahan rambut Rasulullah

saw. ketika beliau ihraml'5

Aisyah juga meriwayatkan,'Aku meminyaki rambut Rasulullah saw. untuk

ihram sebelum beliau melakukan ihram dan untuk tahallul (awal) sebelum
beliau thaw af (ifudhah).0
Aisyah meriwayatkan, kami keluar bersama Rasulullah saw. menuju Mekah.
Lantas kami meminyaki dahi kami dengan minyakwangi. |ika salah seorang

di antara kami berkeringat, minyak wangi itu mengalir ke wajah. Ketika
Khaththabi berkata, "Perintah Rasulullah saw. kepada perempuan yang sedang haid atau
nifas agar mandi menandakan bahwa orang yang suci (dari haid dan nifas) lebih patut
melakukan mandi. Perintah Rasulullah saw. ini juga,menunjukkan bahwa orang yang sedang
hadats ketika melakukan ihram tidak menjadikan ihramnyabatall'
HRAbuDaud,kitab"at-Hajjul'bab"al-HatidhiTultilluui ai-Ha11i:'iilid rr, hal: 357. Ahmad,

Lihat dalam al-Fathu ar-Rabbani,jilid XI, hal: rz7. Tirmidzi, kitab "a/ Hajju)'bab"Mh
Tagdhi al-Hu'idhl' jilid III, hal: z7 j. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan ghai.ib.
HR Bukhari, kitab " al-Hajjul' bab " Mh Yalbasu al-Muhrimu min ats-Tsiyabi wal-Ardiyati
wal-Uzurl' jilid III, hal: 4o5 .
Beberapa ulama berpendapat, hal tersebut makruh. Namun, pendapat mereka tertolak
dengan hadits Rasulullah saw..

HRBukhari,kitab"al-flajjul'bab"ath-Thibi'indaal-lhrdml."Lihatdalam FatfuaI-Bhri,ji]'id
Ill, hal: 396. Muslim, kitab"al-Hajjul'bab"ath-Thibbu li al-Muhrini'iilid II, hal: 847.
HR Bukhari, kilab" al-Hajjul' bab "ath-Thibi Ii al-Muhrimi 'lnda al-lfirami." Lihat dalam
Fath al-Bdri, jilid III, hal: j-qo). Muslim, kitab"al-Hajjul'bab"ath-Thibbi'Inda al-Ibrhmil'
iilid II, hal: 847.
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Rasulullah saw melihat hal tersebut, beliau tidak melarangnya."'

4.

Shalat sunnah ihram sebanyak dua rakaat. Pada rakaat pertama, membaca

surah AI-Fdtihah dan surah Al-Kdfirirn, sedangkan pada rakaat kedua,
membaca surah Al-Fitihah dan surah Al-Ikhldsh.

Ibnu Umar ra. berkata, "Rasulullah saw. melakukan shalat dua rakaat
di Dzulhulaifahl" Shalat fardhu sudah dapat mencukupi dua rakaat
sebagaimana mencukupi shalat Tahiyatul Masjid.

Macam-macam lhram
Ihram terdapat tiga macam, yaitu qiran, tamattu', dan ifrad.
Para ulama sepakat atas diperbolehkannya melakukan salah satu dari
ketiga macam ihram lersebut. Aisyah ra. meriwayatkan, "Kami keluar bersama

Rasulullah saw. saat haji Wada (haji perpisahan). Di antara kami ada yang
berihram untuk umrah, ada yang berihram untuk haji dan umrah, dan ada pula
yangberihrarr untuk haji. Rasulullah saw. termasuk orang yang berihram untuk
haji. Orang yangberihraru untuk umrah ber-tahallul dengan thawaf Qudum.
Orang yangberihram untuk haji dan orang yang berihram untuk keduanya,
tidak ber- fa hallul hingga hari Nahri'r
Definisi Qiran
Qirana adalah niat melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan ketika seseorang berada di miqat. Bagi yang memilih cara qiran hendaknya mengucapkan,

"Aku mernenuli

o,*o: i*i J\:
1o
pnnggilnn-MtL urttuk lnji dnn utrtrslt."

Hal ini berlaku sampai amaliah umrah dan haji selesai. Atau dia memakai

pakaian ihram dengan niat umrah. Dengan demikian, dia melakukan haji
sebelum thawaf.'

HR Abu Daud, kttab'hl-Manasikl'bab'hth-Thibi li al-tuIubrimi'Inda al-Ihrhmil' jilid Ii, hal 843.
HR Muslim, kitab"al-Hajju:bab"at''talbiyah wa ShiJati Waqtihaj' jilid l, hal: 843.
HR Bukhari, kitab"al-flajjul'bab"at-Tamattu'i wa al-Qirani wa al-Ifrhdi bi al-flajj." Llhar

lli. hal:42r. Muslim,kitab"al-Hajju|'bab"Biyhn Wujitbi a\'-ihraml'
Ahmad dalam Musnad Ahmad. Lihat dalam al-Fath ar-Rabbani, jilid XI
hal r43. Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid I, hal: 335.
dalamFath al-B'irt, jilid

jilid II, hal:

873.

Dinamakan qirankarena haji dan umrah dilakukan secara bersamaan dengan satu ihram
Cara yang kedua ini adalah istilah A1 Qur'an dan Sunnah disebut dengan Tamattu'.
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Defrnisi Tamattu'

Tamattu'adalah melakukan umrah pada bulan-bulan haji, kemudian
dilanjutkan dengan melaksanakan haji pada tahun yang sama. Dinamakan
Tamattu',karena seseorang dapat melaksanakan haji dan umrah dalam bulanbulan haji pada tahun yang sama tanpa harus kembali ke Negerinya, juga karena
setelah tahallul, orang yang sedang mengenakan pakaian ihram diperbolehkan
bersenang-senang seperti orang yang tidak sedang ihram. Dia diperbolehkan
memakai pakaian berjahit, minyak wangi, ataupun yang lainnya.
Cara Melaksanakan Haii Tamattu'

Cara melaksanakan haji Tamattu' yaitu, ketika berada di miqat, seseorang
berniat hanya melakukan umrah dan ketika talbiah mengucapkan,

,.,;4
"Aku memenuhi panggilan-Mu untuk umroh."
Bagi yang melakukan haji tamattu'dia tetap terikat oleh hukum-hukum

ihram sampai tiba di Mekah, kemudian melakukan thawaf, sa'i di antara Shafa
dan Marwah, mencukur rambut, bei-tahallul, melepas pakaian ihram dan
menggantinya dengan pakaian-pakaian biasa. Dia bebas melakukan apa-apa
yang sebelumnya dilarang sampai hari Tarwiyyah (tanggal delapan), Ketika
hari Tarwiyyah tlba, dia memulai ihram haji dari Mekah.
Dalam lttab Fathul al-Bdri,Ibnu Hajarberkata, "Menurut mayoritas ulama,

tamattu'adalah haji dan umrah yang dilaksanakan dalam sekali perjalanan
pada bulan-bulan haji dan pada tahun yang sama. Caranya adalah dengan
mendahulukan umrah dan yang melaksanakan haji tidakbermukim di Mekah.
Jika salah satu dari syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka haji yang dilaksanakan

tidak disebut dengan hajii'
Definisi lfrad
Maksud ifrad adalah berniat harrv a m elaksan akan haj i ketika berada di mi qat.
Bagi yang memilih melaksanakan iraji ifrad,ketlka talbiah mengucapkan,

"Aku mementthi panggilan-Mu untuk haji."

lhram yang Paling Utama
Berkaitan dengan cara ihram yang paling utama di antara ketiga cara yang
telah disebutkan di atas, para ulama fikih berbeda pendapat.'

Mazhab Syaf i berpendapat bahwa haji ifrad dan tamattu'lebih utama
daripada haji qiran. Sebab orang yang memilih haji ifrad atauhaii tamattu', dia
bisa melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah secarabersamaan. Sedangkan

orang yang memilih qiran, dia hanya melakukan amaliah ibadah haji.
Sementara untuk

ifrad dan tamattu', ada dua pendapat yang berbeda'

Yang pertama mengatakan bahwa haji tamattu' lebih utama darr pada ifrad,

sedangkan pendapat yang lain mengatakan haji ifrad lebih utama daripada
tamattu'. Mazhab Maliki berpendapat bahwa haii ifrad lebih utama daripada

tqmattu' atau qiran. Mazhab Hambali berpendapat bahwa haii tamattu'lebih
utama daripada haji qiran atau ifrad. Pendapat yang terakhir ini lebih mudah
dijalankan dan yang dilakukan Rasulullah saw. Beliau juga memerintahkan
kepada para sahabat agar melakukannya.'
|abir ra. berkata, "Kami (para sahabat) berniat untuk melaksanakan haji karena Allah. Lalu Rasulullah saw. datang (di Mekah) pada fajar hari keempat bulan
Dzulhijjah. Beliau memerintahkan kepada kami untukber-tahallul. Beliau bersabda,
Bertahallullah kalian dan kumpulilah ktri kalian" Beliau tidak mewajibkan kepada
kami, tapi memberi kebebasan. Karena waktu kami untuk wukuf di Arafah masih
"

lima hari, beliau memerintatrkan kepada kami agar kami berkumpul dengan istri-istri
kami. Kami melakukan perjalanan menuju Arafah, sementara kami masih teringat
dengan tetesan sperma Rasulullah saw. saat berdiri di antara kami, lalu bersabda,

"Kalian telah mengetahui bahwa aku adolah manusia yang palingbertakwa kepada
AIIah, paling jujua danpalingbanyakberbuatkebaikan di antarakqlian.likabukan
karena akumembawahewankurban, aku akanbertahallul sepertikalianbertahallul.

Andai waktu dapat diulang aku tidak akan membawa hewan kurban. Bertahallullqh
kalianl' Kamiptnber-tahallul selelah mendengar sabda Rasulullah saw dan sebagai
wujud ketaatan kami kepada beliau.l

Hukum Berihram tanpa Menentukan lenis lhram
Bagi yang melakukan ihram dengan tujuan melaksanakan ketaatan kepada
Allah swt. dan tidak menentukan jenis ihram yang dilakukannya karena tidak
mengenai haji.yang dilakukan
Timbulnya perbedaan ini bermula dari perbedaan pandanga,n
-lilakukan Rasulullah saw. adalah
Rasulullih iaw Menurut pendapat yang benar, haji yang
haii airan karena ketika itu beliau membawa hewan kurban.
l"bitl-teUin bagi yang tidak membawa hewan kurban, haji qiran lebih utama baginya.
HR Muslim, kftJl:ab"il-ua11u)'bab"Bayani Wujuh al'lhraml'iilid II' hal: 884.
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mengetahui jenis ihram, hal tersebut diperbolehkan dan ihramnya sah. Para
ulama berkata, "|ika seseorangberilram seperti orang iain yang rnelakukannya
dan dia tidak menyebutkan salah satu dari ketiga cara tersebut serta tidak
menentukannya di dalam hatinya, baik ihram haji qiran, tamattu' atau ifrad
maka hajinya tetap sah."

lhram lfrad Hanya Diperuntukkan bagi yang Mukim di Mekah
Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa dia pernah ditanya tentang haji tamattu',
kemudian dia menjawab, "Kaum Anshar, kaum Muhajirin, dan istri-istri
Rasulullah saw. ketika haji wada' melakukan ihram secara bersama-sama.
Setelah kami tiba di Mekah, Rasulullah saw. bersabda, "ladikanlah ihram haji

kalian menjadi ihram wnrah, kecuali bagi yang membawa hewan kurban."
Kemudian kami melakukan thawaf (mengelilingi) Ka'bah, sai antara bukit
Shafa dan Marwah, mengumpuli istri dan rrengenakan pakaian biasa. Beliau
juga bersabda, "Bagi yang membawa hewan kurban, hendaknya tiderk bertahallul

hingga hewan kurbannya sampai di tempat penyembelihannya."
Pada sore har\ Tarwiyyah,bel\au memerintahkan kami untuk berniat haji.

Setelah melakukan sebagian arnalan ibadah haji, kami melakukan thawaf dan

sai di antara bukit Shafa dan Marwah. Dengan begitu, haji kami telah sempurna
dan kami wajib menyembelih kurban, sebagaimana firman Allah swt.

AcF:yu: iq; a-i
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"Mnks bagi siapta yartg ingin mengerjnknn urnrolr sebdum lnji (di dalam
bulan haji), ftoajiblah ia ntenyentbelih) korban tlang ntudah didnpnt. Tetapi jika ia
tidak menemukan (binatnrtg korban ntnu tidak nnmpu), mskn u,njilt berpuasa tiga
hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apnbiln kamu telah pulnng kemb{ili."
(Al-Baqarah [2]:196)
Kata'setelah kembali' maksurlilyr; adalah setelah kembali ke kampung
halaman. Satu kambing cukup untuk dijadikan sebagai kurban.
Para sahabat melakukan ibadah haji dan umrah pada tahun yang sama
karena Allah memerintahkan hal tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam

Al-Qur'an dan Sunnah nabi-Nya. Allah swt. juga memperbolehkan ibadah haji
dan umrah sekaligus bagi mereka yang tidak tinggal di sekitar Mekah. Allah
swt. berfirman,

rr'\

\:/.. igi
"Demikian

itu

4::,Vc :Mk i ea;,

(keutajiban nrcntbayar fidyah) bagi oranS-orang yang

kelunrgnnya tidakbernda (di sekitar) Mnsjidil-lnram." (Al-Baqarah [2]:1961

Bulan-bulan haji yang telah disebutkan Allah swt. di dalam Al-Qur'an adalah
bulan Syawwal, Dzulqadah, dan Dzulhijjah. Bagi orang yang melaksanakan haji
tamattu'pada bulan-bulan ini, maka dia wajib memb ayat dam (denda berupa
hewan kurban, red) atau berpuasa.' HR Bukhari.
Hadits di atas menjelaskan bahwa bagi yang bermukim di Mekah tidak boleh

melaksanakan haji tomattu'atau haji qiran'. Mereka hanya bisa melaksanakan
haji ifrad dan melakukan umrah secara terpisah. Pendapat ini merupakan

pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Ibnu Abbas dan Abu Hanifah
sesuai dengan firman Allah swt., "Demikian itu (kewajiban membayar .fdyah)
bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil-haram."
(Al-Baqarah

lzl

ry6)

Berkaitan dengan maksud dari kalimat'orang-orang yang berada di sekitar
Masjidil Haraml para ulama berbeda pendapat. Imam Malik berpendapat, mereka
adalah orang-orang yang tinggal di Mekah. Pendapat ini juga dikemukakan oleh

Araj, bahkan Thahawi mengatakan bahwa pendapat inilah yang kuat. Ibnu
Abbas, Thawus, dan sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa mereka
adalah orang-orang yang tinggal di tanah haram (Mekah, red)' AI-Hafidz Ibnu
Hajar berkata, "Pendapat ini merupakan pendapat yang jelas." Imam Syali'i
berpendapat, maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di sekitar Masjidil
Haram hingga sejauh jarakyang diperbolehkannya mengqashar shalat. Mazhab
Hanafi berpendapat, maksudnya adalah orang-orang yang tinggal di daerah
mielat atatsetelah miqatke arah Mekah, karena yang dijadikan patokan adalah

tempat serangkaian ibadah haji dilakukan, bukan kampung halaman' (tapi
miqat).
Hadits di atas juga menunjukkan bahwa orang yang melaksanakan haji
tamattu', pertama kali yang dilakukan adalah thawaf dan sa'i untuk umrah
dan dia tidak perlu melakukan thawaf Qudum sebagai bentuk penghormatan.
Setelah wukuf di Arafah, hendaknya melakukan thawaf ifadhoh dan sa'i. Bagi
orang yang melaksanakan haji qiran, menurut mayoritas ulama, dia cukup
melakukan amalan haji, yaitu melaksanakan thawaf satu kali (thawaf ifudhah
HR Bukhari, krrab 'hl-Haiiu," bal]. "Qauluhu Tahla: Dzalika li Man Lam Yakun Ahluhu
Hadhiril-Masiidil-Harami," iilid IIl, hal: q t t.

Imam Matik, Syafii dan Ahrirad berpendapai bah*a orang yang berada di .Mekah diperboleh
kan melaksanai<an ibadah haji dengin ihram tamattu'atiu qiran tanpa ada hukum makruh.
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setelah wukuf di Arafah, red) dan satu kali sa'i untukhaji dan umrah. Statusnya

seperti orang yang melaksanakan haji ifrad (sebelum melanjutkannya dengan

umrah).'
Sebagai landasan atas pelaksanaan

haji eliran adalah beberapa hadits

berikut:

n

|abir ra. berkata, Rasulullah saw. melaksanakan haji dan umrah

secara

bersamaan dan melaksanakan satu thawaf untuk keduanya.'

,

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,"Barangsiapa

yang berniat untuk melaksanokan haji dan umrah (secara bersamaan),
ia cukup melakukan satu thawaf dan satu sa'i." Riwayat dari Daruqutni
berbunyi, "Ia tidak bebas dari (amalon) haji dan umrqh, kecuali telah
t ah

l.

allul

d ar

i

ke du

any a.3

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda
kepada Aisyah, "Thawafmu di Ka'bah dan so'imu antara bukit Shafa dan
Marwah sudah dapat mencukupi haji dan umrahmu"a

.i.

Dalam salah satu riwayat dijelaskan bahwa orang yang melaksanakan haji
tamattu'danhajiqiran,dia wajib membayar dam (denda) yang berupa hewan
kurban, paling sedikit satu kambing. Bagi orang yang tidak menemukan
hewan yang dapat dijadikan kurban, dia wajib berpuasa selama tiga hari

pada waktu haji dan tujuh hari setelah kembali (berkumpul) dengan
keluarganya.5
Puasa lebih utama dilakukan tiga hari sebelum hari Arafah pada bulan
Dzulhijjah. Sebagian ulama, seperti Thawus dan Mujahid memperbolehkan
berpuasa sejak bulan Syawwal. Ibnu Umar ra. berpendapat, hendaknya puasa
tiga hari dilakukan pada hari sebelum hari Tarwiyyah, ketika hari Tarwiyyah,
dan hari Arafah. Jika seseorang belum berpuasa atau baru berpuasa tapi hanya
sebagian sebelum hari raya kurban, dia boleh menyempurnakan puasanya pada

hari-hari Tasyrik. Sebagai landasan atas hal ini adalah ucapan Aisyah ra. dan
Ibnu Umar ra.,
Imam Malik, Syaf i dan Ahrnad berpendapat bahwa orangyangberada di Mekah diperbolehkan
melaksanakan ibadah haji dengan ihram tamattu'atat qiran tanpa ada hukum makruh.
Perbedaan di antara keduanya adalah ketika niat. Orang yang melaksanakanhaji qiran
melaksanakan haji dan umrah dalam rangkaian ibadah hajinya iekaligus. Sementar'a orang
yang melakuk an'haji ifrad, berniat untuf melaksanaka.t'hajl sa;a. SJtelah ibadah hajinyi
selesai, ia melanjutkannya dengan melakukan ibadah umrah.
HR Tirmidzi, kitab 'hl-flajju," bab "Md lda Anna al-Qarina Yathi.fu Thawafan Wabidanl'

jilid III, hal:274.

HRTirmidzi,kitab,"al-Hajju,"bab"MalahAnnaal-QannaYathufuThawafanWabidanl'
dan Duruquthni dalam Sunan Duruquthni, jilidil,hal: zj7.

jilid III, hal:275

HR Muslim, kitab "al,Hajju,"bab "Bayanu Wujubi al-lhramil' jilid Il, hal: 879.
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orang ynng tidak menentukan hewnn kurban."1

Apabila dia tidak sempat berpuasa tiga hari pada saat haji, dia harus mengqadhanya. Mengenai puasa tujuh hari, ada yang berpendapat, "Puasa dilakukan
setelah kembali ke kampung halaman." Ada pula yang berpendapat, "Puasa

dilakukan setelah sampai ke kendaraan." Pendapat yang lain mengemukakan,
puasa tujuh hari boleh dilakukan ketika dalam perjalanan (pulang). Pendapat

ini dikemukakan oleh Mujahid dan Athai Adapun untuk

puasa, (sebagai

pembayaran denda) tidak disyaratkan harus berkesinambungan.

Anjuran Memperbanyak Membaca Talbiah
Para ulama sepakat bahwatalbiahmerupakan perintah yang telah ditetapkan

oleh syarai Ummu Salamah meriwayatkan, Aku mendengar Rasulullah

saw.

bersabda,
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haji, hendaklalt dia mengeraskan wara (bacnan) talbialmya."2
Berkenaan dengan hukum, waktu, dan orang yang mengakhirkan membaca

talbiah, para ulama berbeda pendapat. Imam Syaf i dan Ahmad berpendapat
bahwa hukum membaca talbiah adalah sunnah dan bahwasanyatalbiah dibaca

bersamaan dengan ihram. Jika seseorang berniat untuk melaksanakan haji,
tapi dia tidak membaca talbiah, ibadah hajinya tetap sah dan dia tidak wajib

membayar dam (denda). Sebab, ihram sudah sah dilakukan dengan niat di
dalam hati (meskipun tanpa disertai dengan membaca talbiah). Pendapat ini
dikemukakan oleh Imam Syaf i dan Ahmad.
Para ulama mazhab Hanafi berpendapat, membaca talbiah atau yang semisal

dengannya, seperti membaca tasbih dan membawa hewan kurban termasuk
bagian dari syarat-syarat ihram. fika seseorang melakukan ihram, tapi tidak
membaca talbiah, tasbih, atau tidak membawa hewan kurban, makaihramnya

tidak sah. Hal ini disebabkan karena ihram adalah rangkaian dari niat dan
HR Bukhari kitab " al-flajj," bab "Qauluhu TahlAllah swt.: Dzalika Ii man Lam Yakun
Ahluhu Hadhir il - Masj i dil - Har ami. Lihat dalam Fath al-Bdri,jilid III, hal: 433)
HR Bukhari, k itab' h sh - sh a u m," b ab "Shiydmi.Ayyami at-Tasyriqi. Lihat dalam Fath al-Bhri,

jilid IV hal: z4z.
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salah satu amalan haji. fika seseorang berniat melakukan ihram,lalu melakukan

tahlil, tapi tidak
membawa hewan kurban atau membawa hewan kurban, tapi tidak membaca
sebagian amalan haji dengan membaca talbiah, tasbih atau

talbiah, maka ihramnya tetap sah tapi dia wajib membayar dam (denda) karena

tidak membaca talbiah.

Menurut pendapat yang masyhur dari mazhab Imam Malik, membaca
talbiah hukumnya adalah wajib. Karenanya, seseorang yang tidak membacanya
ketika ihram alau membacanya setelah dipisah dengan waktu yang cukup
panjang, maka dia harus membayar dam.

Redaksi Bacaan Talbiah
Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa

b acaan talbiah yang dibaca Rasulullah

saw. adalah,

.5

$F i

.,

ellJr.

i!

"Aku memenuhi panggilan-Mu, ya Allah, aku memenuhi panggilan-Mu.

Aku memenuhi pnnggilan-Mu. Tidak nds sekutu bagi-Mu, humbe
panggilan-Mu. Sesungguhnya

segala

memenuhi

puji, nikmat, dan kerajaan hanya milik-Mu,

tidak ads sekutu bagi-Mu."1

Nafi'berkata, "Ibnu Umar ra. menambahkannya dengan doa,

,l;;\:

q!

iY;1r,

el a;:^t;A6 i:;t iA U

"Hombo memenuhi panggilnn-Mu, hamba memenuhi panggilan-Mu, hamba
memenuhi panggilan-Mu, hamba datang atas pertolongan-Mu, segala kebaikan
ada di kedua tangan (kekuasaan)-Mu, aku memenuhi panggilnn-Mu, segaln
permintaan dan amal hanyalah kepada-Mu."
Para ulama berpendapat bahwa yang sunnah adalah membaca talbiah
sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah saw.. Mengenai penambahan redaksi

talbiah, di antara mereka terdapat perbedaan pendapat. Menurut mayoritas
ulama, menambahi redaksi talbiah dengan bacaan yang lain hukumnya tidak
apa-apa, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan para sahabat yang
lain. Rasulullah saw. mendengar penambahan bacaan talbiahyangmereka baca,
tapi beliau tidak mengomentari atas apa yang mereka lakukan.'

'
'

HR Ahmad, jilid VI, hal: 3r7.

HR Malik dalam"al-Muwaththakl' jilid I hal: 33r. Bukhari, ktab "al-Hajju," bab "atTalbiah." LihatdalamFath al-Bhri,

jilidll

hal:4o8. Muslim,l<rtab"al-Hajju," bab"at-Talbiah

Haji

Sementara Malik dan Abu Yusuf berpendapat bahwa hukum menambahi

redaksi talbiah yang dibaca Rasulullah saw. adalah makruh.

Keutamaan Talbiah
Ada beberapa keutamaan dalam membaca talbiah, di antaranya adalah:

*

Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
...:
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tt

o , i.
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"Tidek ada (balasan)

Ltagi

orangyangberihramyang senantiasamemboco tqlbiah

snmpai matahari terbenam, kecunli dosa-dosanya terhnpus, don dia pulnng (dari

haji tanpa membawa dosa) lnksana anak yang baru dilahirkan ibunya."l

*

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda,
,,

i

,* lt u "$J';s \i,;i
"Tidaktal'L

I

!

t

v: L3 J4.

ii

'

L;

,rrroronf nir*bnro talbinlt, kecuqti diberi kabnr genfuira

dan

tidaklah seseorang membaca takbir, kecuali diberi kabar gembira."

Rasulullah saw. ditanya, "Wahai nabi Allah, apakah diberi kabar gembira
dengan surga?"
Beliau menjawab, "Iya."'l7R Ibnu Majah, Baihaki, Tirmidzi dan Hakim.

Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih..

*

Sahal bin Sa'ad ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,
d/

/ /

-> 'Ia
L>/J)J)
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&ub6

[a La; Ua La
"Tidaklah seseorang membaca talbial'1, kecuali sesuatu yang berada di samping
kanan dan samping kirinya baik berupa batu, pohon, dan kerikil ikut ntentbsca

talbiahhingga bumi te:utus dari sini dsn situ."3 HR Ibnu Majah, Baihaki,

Tirmidzi dan Hakim. Hakim menyatakan bahwa hadits ini shahih.
wa shifutuhii wa waqtuhil' jilid II hal: 84r.
HR Abu Daud, kitab" al-Manasik,"bab "Kaifa at-Talbiahl' jilid II, hal: 4o4. Baihaki dalam
Sunnan Baihaqi,jilid V hal: +S.
HR Ibnu Majah dalam Sunan lbni Majah,kitab'hl-Zhalil li al-Muhriml' jilid II, hal: 976.
Haitsami di dalam Majmalaz-Zawai'd'inengatakan bahwa sanadhadrts im dha'if.
HR Haitsami dalam Majma' az-Zawahd, iilid III, hal: zz7. Dia mengatakan, "Hadits ini
diriwayatkan oleh Thabrani di, dalam al-Mujam al-Ausath dengan dua sanad. salah satunya
terdiri dari para perawi yang shahih."
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Anjuran Membaca Talbiah dengan Suara Keras

.}

Zaidbin Khalid ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah
.a'
qj!,
_."
o

.r.-oi
t -.?'
-t t.-.t
Ji\.-;i" ';'r;;J
+L ;gt'-a\,*"*
,ia.

saw. bersabda,
.',.

L-

-\uj

l

J"r ei;

?,:g
"Maloiktt libril menemuiku lcmtas berkata, 'Peintohkonloh semua salnbahnu
agnr mereka mengeraskan bacaan sunra tslbiah karena sesungguhnya ia (talbinh)

merupakan bagian

dai

syiar-syiar haji."l

HR lbnu Majah" Ahmad, Ibnu

Khuzaimah dan Hakim. Hakim mengatakan bahwa sanadhadits ini hasan.

,

Abu Bakar ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. pernah ditanya, "Haji
apa yang paling utama?" Beliau menjawab, "Mengeraskan suara talbiah
d an m eny

emb elih kurb an."'

Abu Hazim berkata, "Ketika melakukan ihram, para sahabat Rasulullah
saw. tidak mencapai Rauha'kecuali mereka mengeraskan suaranya (dengan
membaca talbiah))'t

*

Mayoritas ulama berpCndapat -berdasarkan pada beberapa hadits di atasbahwa mengeraskan suara saat membacatalbiahhukumnya adalah sunnah.

Imam Malik berkata, "Bagi yang membaca talbiah, hendaknya dia tidak
mengeraskan suaranya ketika berada di masjid yang dipergunakan untuk
shalat jamaah, dan hendaknya dia membacanya dengan suara yang hanya

bisa didengar oleh dirinya sendiri dan orang yang berada di sampingnya,
kecuali di Masjidku (Masjid Nabawi) dan Masjidil Haram. Atha'berkata,

"Kaum laki-laki membaca talbiah dengan suar keras, sementara untuk
kaum perempuan, hendaknya tidak mengeraskan suaranya; dia cukup
membaca talbiah yang hanya terdengar olehnya.

Tempat yang Dianjurkan Membaca Talbiah
Talbiah dianjurkan agar dibaca

di

beberapa tempat, yaitu ketika naik

kendaraan, ketika turun dari kendaraan, ketika naik bukit, ketika turun ke
HR Tirmidzi ,kitab,'hl-Hajju." bab "Ma lah f Fadhi at-Talbiayti wa an-Nahrl' jilid II, hal:
r 8o. Ibnu Majah dalam Suian lbnu Majah, kitab'hl-Manasik," bab'ht-Thabiyan: j/ja n,

hal:gz4.Hakih dalamMustadrakHakim,iilidl,hal:43.MenurutHakim,haditsini:hahih
menurut Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak meriwayatkannya.
HR Ibnu Majah dalam Sunan lbnu Majah. lrutab " al-Manasik," bab "Raf'u ash-shauti bi atTalbiyah.jilid II, hal: 975. Lihat dalam al-Fath ar-Rabbani, jili XI. hal:-r79. Hakim dalam
Mustadrak Hakim, Jrlid I, hal: 45o. Menurut Hakim. hadits ini memiliki sanad yangshahih.
HR Tirmidzi , kitab, " al-Hajjul' bab " Ma lah f Fadhli at-Talbiyati wa an-Nahr! jilid III,
hal: r8o._lbn!r-Majah dalam Su nan Ibni Majai,kitab " al-Manislkl' bab "Raf'u ash-Shauti
bi at-Talbiyahl'

jilid II,

hal: 97 5.
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lembah, ketika bertemu rombongan, ketika selesai shalat, dan ketika pada
waktu sahur. Imam Syaf i berkata, "Kami berpendapat bahwa membaca talbiah
hukumnya sunnah pada setiap saat."

Waktu Membaca Talbiah
Bagi orangyang sedang ihram,hendaknya membaca talbiah sejak mengena-

kan baju ihrant sampai melempar Jumrah Aqabah pada hari Nahar, yaitu ketika

melempar batu yang pertama. Setelah ilu, talbiah dihentikan (tidak dibaca,
red). Rasulullah saw. selalu membaca talbiah hingga beliau mencapai lumrah.
HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.
Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Tsauri, Hanafi, Syaf i, dan mayo-

ritas ulama. Imam Ahmad dan Ishak berpendapat bahwa seseorang dianjurkan
agar membacatalbiah sampai selesai melempar semua fumrah. Menurut Imam

Malik, talbiah dibaca sampai matahari tergelincir pada hari Arafah. Hal yang
sedemikian dilakukan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sementara
orang yang melaksanakan ibadah umrah, talbioh disunnahkan dibaca sampai dia

menyentuh Hajar Aswad. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa ketika melaksanakan umrah, Rasulullah saw. menghentikan membaca talbiah ketika beliau usai
menyentuh Hajar Aswad.' Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hasan dan shahih.

Hadits ini juga yang paling sering dijadikan pegangan oleh ulama."'

Hukum Membaca Shalawat dan Berdoa setelah Membaca Talbiah
Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar berkata, 'Apabila seseorang selesai
membaca talbiah,hendaknya membaca shalawat kepada Rasulullah saw. Ketika
Rasulullah saw. usai membaca talbiah, beliau memohon amPunan, keridhaan,
dan perlindungan kepada Allah dari api nerakai'r HR Thabrani dan yang lain.

HR Tirmidzi ,kitab," al-H(U ju," bab "Md lhla Mata Tuqtha'u at-Talbiyatu f ol-'UmToltl' jllrd
III, hal: z5z.
Jika seseorang berihram dan miqat, dia harus menghentikan talbiahnya ketika memasuki
ianah haram. jika ia beriham dari Ji'ranah atau Tan iir, dia harus mengl.rentikan talbiyahnya
ketika melewati runrah-rumah penduduk Mekah.
HRDaruqutni dalarnsunan Dariqutni, jllid.ll, hal: z38.IbnuAbiSyaibah di dalamMushannaf
lbni Abisiaibaft.iilidll.hal: rr.Svaf idalamMusnidSyaf i.Haitsami mensatakandi dalam
Maimahl-Zawo"ta. itna lll. hal:'227, "Hadits ini diriwaiatkan oleh Thabiani di dalam alMiiam al-Kabir. Di dalam mata rantai sanadnya ada Shalih bin Muhammad bin Za'idah,
per'awi dinilai tsrgaft oleh Ahmad, namun dldhh'iJkan oleh banyak pakar hadits."
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Beberapa Hal
. yang Diperbolehkan
A@ Bagi Oiang yangBerihram
Di

br3

antara perkara yang diperbolehkan bagi orang yang sedang ihram

adalah:

I

Mandi dan berganti pakaian.

Ibrahim an-Nakh'i berkata, "Ketika sampai di Sumur Maimunah, ternanteman kami mandi, kemudian mengenakan pakaian yang paling bagus."' Dari
Ibnu Abbas ra., bahwasanya ketika dia memasuki pemandian Juhfah, ada
seseorang yang bertanya kepadanya, 'Apakah engkau masuk ke tempat pemandi-

an (mandi, red), sementara engkau sedang ihram?." Ibnu Abbas ra. menjawab,

"sesungguhnya Allah tidak menyukai diri kita dalam keadian kotorl'
Jabir ra.
berkata, "Orang yang ihram diperbolehkan mandi dan mencuci pakaiannya."

Abdullah bin Hunain merirvayatkan bahwa Ibnu Abbas dan Miswar bin
Makhzamah berselisih di Abwal Ibnu Abbas berkata, "Orang yang ihram diperbolehkan membasahi kepalanyai' Sedangkan Misu,ar berpendapat, "Orang yang
ihram tidakdiperbolehLan membasuh kepalanyal' Lebili lanjut, Abdullah bin
Hunain berkata, "Lalu Ibnu Abbas mengutusku untuk menemui Abu Ayub alAnshari. Aku lantas menemui Abu Ayub al-Anshari. Ketika itu, aku mefihatnya
sedang mandi di sisi sumur dan menutupinya dengan kain. Aku mengucapkan
salam kepadanya. Dia bertanya, 'Siapa?'Aku menjawab, Aku, Abdullah bin

Hunain. Ibnu Abbas mengutusku agar aku bertanya kepadamu tentang
bagaimana Rasulullah saw. mandi ketika beliau sedang ihram?"

Abu Ayub al-Anshari lalu menarik pakaian yang menutupi kepalanya
sehingga aku dapat melihat kepalanya. setelah itu, dia menyuruh seseorang
untuk menyiramkan air ke kepalanya. Kemudian dia menggosok kepalanya
ke depan dan ke belakang dengan tangannya. Dia berkata, 'seperti inilah aku

melihat Rasulullah saw. mandi ketika ihraml,

Imam Bukhari berkata, "Dalam salah satu riwayat terdapat tambahan
HR Bu,khari deng.a.n s.nnal mursal. Srilr lrirr Mirnshur dan lbnu Abi Sy aibah menyambungkan
sanadhadits itu. Keduanva meriwavatk,rrr hadits itu dari Hasyim drri Mugirah. LihatlFath

al-Bhri, iilid III, hal: qsl
HR Bulihari, kitab "JazAu ash-shaidi)' bab "rrl lgtisali lil-Muhriml' Llhat d,alam Fath aIBkri)' jilidlY. hal: 66. Muslim, kitab"al-Haii," ba6"Jawazi Gasli al-Muhrimi Badanahu wa
Rasahul' jilid IV hal: 66. Abu Daud kitab"il-Mnnn:ik'ltilt"al-t\tuhrimi yaghtasil)' jilid Il.
hal:42r. Nasai dalam Sunan Nasai, kitab " Mdndsj t. ,ti I l,tiiil'bab"Gaslu alluuhrimi:'iiljd,
V, hal: r 28. Ibnu Majah dalam sunan lbnu .vajnlt, kit r't' rtl-Manasik)' bab "al-uuLhlrini
Yagsilu Ra\ahul' jilid ll, hal: 978. Ahmad. jilid V, hal: 4 r u.
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redaksi, 'Lalu aku (Abdullah bin Hunain, red) kembali kepada Ibnu Abbas
dan Miswar. Aku menceritakan apa yang telah aku dengar dan aku lihat dari
Abu Ayub al-Anshari kepada mereka. Setelah itu, Miswar berkata kepada Ibnu
Abbas, Aku tidak akan membantahmu lagi untuk selamanya."

Syaukani berkata, "Hadits

ini menunjukkan bahwa orang yang sedang

ihram diperbolehkan mandi dan menutupi kepalanya dengan tangan ketika
mandi." Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang
ihram dan dia dalam keadaan junub, maka dia wajib mandi besar. fika dia tidak
dalam keadaan junub, mengenai hal ini terdapat perbedaan di antara ulama."
Nafi' meriwayatkan bahwa Ibnu Umar ra. tidak membasahi kepalanya ketika
sedang ihram, kecuali setelah dia mimpi basah. Imam Malik meriwayatkan
bahwa Ibnu Umar tidak senang terhadap orang yang menyelamkan kepalanya

ke dalam air ketika dia sedang ihram.'Sementara hukum mempergunakan
sabun dan segala sesuatu yang dapat menghilangkan kotoran, seperti garam
abu, daun sidr (sejenis tanaman berduri), dan daun khathami (sejenis tanaman

hias) adalah boleh.

Menurut mazhab Syaf i dan mazhab Hambali, seseorang diperbolehkan
menggunakan sabun untukmandi. Dia juga (bagi perempuan, red) diperbolehkan

mengurai jalinan rambutnya dan menyisirnya. Rasulullah saw. bersabda kepada

Aisyah ra., "Urailah ikat rambutmu dan sisirloh.z HR Muslim.
Imam Nawawi berkata, "Mengurai jalinan rambut dan menyisirnya, tapi
tidak sampai rambut tercabut ketika ihrom, merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Tetapi, hal itu hukumnya makruh, kecuali apabila hal tersebut

dilakukan karena uzur. Selain itu, membawa barang-barang dagangan juga
diperbolehkani'

2.

Mengenakan celana dalam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari

bin Mansur bahwasanya Aisyah ra.
berpendapat bahwa mengenakan celana dalam hukumnya boleh.'

3.

Sa'id

Menutup waiah.

Imam Syaf i dan Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Qasim bahwa Utsman
bin Affan, Zaid bin Tsabit, dan Marwan bin Hakam menutup wajah mereka ketika
HR Malik di dalam Muwaththa' Malik, kitab " al-Hajjul' bab " al-Mubrimi Yaghsilu Ra'sahu
wa Yaghtasill' [+rgl.
HR Muslim, kitab"al-Half,'bab"Bayhnu Wujubi al-Ihrdmil' jilid II, hal: 87o.
Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan, "Seperti itulah pendapat Aisyah. Sementara mayoritas
ulama tidak membedakan antara celana dalam dengan celana pendek. Atsar ini diriwayatkan
oleh Bukhari dengan sanad mubllaq. Tetapi, Said bin Manshur telah menyambungkan
sanadny{'Lthat dalam Fath al-Bdri,jilid III, hal: +53.
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sedangihram. Thawus berkata, Orang yang sedang

lh

ramboleh menutup wajahnya

untuk menghindari debu atau abu.' Mujahid berkata, "Ketika angin berembus,
mereka (para sahabat) menutup wajah mereka yang saat itu sedang ihraml'

4.

Mengenakan khuf bagi perempuan.

Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah saw
memberi keringanan kepada perempuan untuk mengenakan khuf.'

5.

Menutup kepala karena lupa.

Imam Syali'i berkata, "Tidak ada dosa bagi seseorang untuk menutup
kepalanya atau mengenakan pakaian yang berjahit karena lupa." Atha'berkata,
"Tidak ada dosa baginya, tetapi, hendaknya memohon ampun kepada Allah
swtl' Mazhab Hanafi berpendapat, orang yang menutup kepalanya ketika sedang
ihram, meskipun lupa, dia wajib memb ayar fidyah. Perbedaan ini juga berlaku

ketika seseorang memakai minyak wangi karena lupa atau tidak mengetahui
hukumnya. Dalam kaidah yang dipegang mazhab Syaf i adalah bahwa tidak
tahu atau lupa merupakan uzur yang dapat menggugurkan kewajiban membayar
fdyah bagi setiap perkara yang dilarang selama perkara itu bukan perkara yang

merusak, seperti berburu. Hal yang sama juga berlaku jika seseorang yang
sedang ihram mencukur rambut dan memotong kuku. Hal ini mengacu pada
pendapat yang paling kuat di antara ulama. Uraian lengkap tentang masalah
ini akan diulas dalam bab tersendiri.

6.

Berbekam, memecah bisul, mencabut gigi, dan memotong urat.

Dalam sebuah hadits shahih terdapat keterangan bahwasanya Rasulullah
saw. berbekam pada bagian tengah kepala beliau ketika sedang ihram.,Imam
Malik mengatakan bahwa orang yang sedang ihram boleh memecah bisul,
membalut luka, dan memotong urat, ketika hal tersebut dibutuhkan. Ibnu
Abbas berkata, Orang yang sedang ihramboleh mencabut giginya dan memecah
bisulnya. Imam Nawawi berkata, "lika orang yang sedang ihram inginmelakukan
bekam, sementara dia tidak perlu melakukan itu, dan bekam yang dilakukannya

menyebabkan rambutnya terpotong, maka hukumnya adalah haram. Tetapi,
jika bekam yang dilakukannya tidak sampai menyebabkan rambut terpotong,
menurut mayoritas ulama, dia diperbolehkan melakukan bekaml'

HRAbu Daud,kitab'al-Manasik,"bab "MhYalbasu al-Muhrimu," jllid II, hal:415. Baihaki
dllam Sunan Baihaki. jilid V hal: 52. Ahmad Tartib Musnad Ahmad, jilid XI, hil: r96.
HR Bukhari, kita6"laza'u ash-Shaidil'bab"al-llijamatu li al-Muhrlij'lihat dalam Fath
al-Bari, jilid lV, hal: 5. Muslim , kitab " al-llajjul' bab " Iawazu al-Hi jamati Ii al-Muhriml'
jilid ll. h.al: 863. lbnu Taimilyah berkata, "Bekam pada kepala tida( mungkin dilakukan,
kecuali dengan mencukur sebagian rambut."
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trmam Malik berpendapat bahwa bekam ketika sedang ihram adalah
makruh. Hasan berpendapat, bagi orang yang sedang ihram dan melakukan
bekam, dia harus membayar Jidyah meskipun tidak sampai menyebabkan
rambutnya terpotong. Jika bekam dilakukan karena adanya suatu hal yang
amat rnendesak, maka hui<um memotong rambut diperbolehkan, dan sebagai

gantinya, diu,ajibkan membayar .fidyah. Mazhab zahiri mengkhususkan
psu'njiban membayarTi dyahbagi (yang memotong) rambut kepala.

7.

Menggaruk kepala dan tubr.rh.

Dari Aisyah, bahrvasanya dia pernah ditanya tentang orang yang sedang
ihram yang menggaruk tubuhnya. Aisyah menjawab, "Dia boleh menggaruk
tubuhnya, bahkan dengan garukan yang keras sekalipun." HR Bukhari, Muslim
dan Malik.

Dalam ril'r'ayat lain terdapat tambahan, "Seandainya kedua tanganku
diikat dan aku tidak dapat menggaruk, kecuali dengan kakiku, maka aku akan
menggaruk dengan kakikul" Redaksi yang sama juga diriwayatkan oleh Ibnu
Abbas, Jabir, Said bin lubair, Atha, dan Ibrahlm Nakhi'

8.

Bercermin dan menciulr bau yang harurn.

Ibnu Abbas berkata, "Orang yang sedang ihram boleh mencium bau,
bercenlin, dan berobat dengan mernakan minyak atau samin."'Dalam salah
satu riwayat disebutkan bahwa Urnar bin Abdul Aziz bercermin dan menyikat
gigi ketika sedang ihratn.Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa

orang )rang sedang ihram diperbolehkan memakan minyak, gajih, dan samin.
Tapi dia diiarang nemakai weu'angian untuk seluruh tubuhnyal'Mazhab Hanafi
dan Malik menyatakan makruh duduk di tempat yang sumber bau wangi yang
menvengat, baik dengan adanya kesengajaan untuk menciumnya ataupun tidak.
lr'lenui:ut mazhab Syali'i dan Hambali, jika seseorang sengaja mencium bau yang

harum, hal tersebut hukumnya haram, tapi jika dia tidak sengaja menciumnya,
maka hukumnya tidak apa-apa.

Mazhab Sya.f i berpendapat, jika seseorang yang sedang ihram duduk
berdekatan dengan seorang penjual minyakwangi, dan dia mencium bau wangi
darinya, rnaka hai seperti ini diperbolehkan, sebab menghindar agar tidak
mencium bau minyak r,r'angi termasuk suatu hal yang sulit dihindari. Sementara
HR Bukhari dengan sanad mu'allaq dari Ibnu Umar ra. dan Aisyah ra. Atsar Ibnu Umar
disambungkan sailadnyaoleh Baihaki dan atsar Aisyah disambwgkan sanadnya oleh Malik.
Lihat dalam Fath al-Bari, iilid I\: hal: 6t.
HR Bukhari dalam Shahih Bukhari dengan sanad yang muhllaq di dalam bab " ath-Thibbi
'inda al-Ihraml." Lihat dalam Fath al Bari, iilid iII, hal: 463'
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dia juga tidak berkeinginan untuk memakai rninyak wangi. Meski begitu, dia

dianjurkan agar menjauhinya, kecuali apabila tempat yang berada di dekat
adanya minyak wangi adalah tempat ibadah, seperti dudukdi dekat Ka'bah yang
sedang diberi wewangian. Hal ini tidak makruh karena duduk di dekat Kabah
merupakan ibadah dan ibadah tidak dianjurkan agar ditinggalkan karena suatu
perkara yang diperbolehkan. Membawa wewangian yang dibungkus dengan
kain atau dimasukkan ke dalam botol diperbolehkan, dan tidak ada kewajiban
untuk membayar Jidyah.

9.

Memakai sabuk untuk mengamankan uang dan mengenakan cincin.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Bagi orang yang sedang ihram, dia diperbolehkan
memakai sabuk untuk mengamankan (harta) dan juga diperbolehkan memakai

cincin."'

10.

Bercelak.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Orang yang sedang ihramboleh bercelak dengan
jenis apapun ketika matanya sakit, tapi dengan syarat, tidak disertai dengan
wewangian. Para ulama sepakat atas diperbolehkannya bercelak untuk suatu
kebutuhan, bukan sebagai perhiasan."

I 1. Berteduh dengan payung, tenda, atap atau yang seienisnya.
Abdullah bin Arnir berkata, 'Akr.r keluar bersama Umar. Dia meletakkan
sebuah permadani kulit di pohon, kemudian dia berteduh di bawahnya ketika
sedang ihraml"

Ummu Hushain ra. berkata, 'Aku ikut nrelaksanakan ibadah haji bersama
Rasulullah saw. ketika Haji Wadal Ketika itu, aku melihat Usamah bin Zaid dan
Bilal. Salah satu dari mereka memegang kendali unta Rasulullah saw. dan yang

lain mengangkat pakaiannya untuk menutupi beliau dari panas hingga beliau
selesai melempar jurnrah Aqabah."r Atha' berkata, "Orang yang sedang ihram
boleh berteduh untuk menghindari panasnya matahari, tiupan angin, dan hujan."

Ibrahrni Nakh'i mengatakan bahwa Aswad bin Yazid meletakkan pakaian di atas
kepalanya untuk rnenahan air hujan, yang saat itu dia dalam keadaan ihram.

HR Bukhari dalan Shahih Bukhari dengan sanad muhllaq dari Athal bukan dari Ibnu Abbas.
Ibnu Jarir berkata, "Riwayat yang pertama (riwavat dari Atha') rnerupakan riwayat yang lebih
shahihi' Lilrat dalarn Fath al-Bari,lilid lll, hal: +6.1.
HR Baihaki dalam Srrnar Baihaki. iilid V hal: zo.
HR Muslim, kitab "al-Hajjul' bab "ktihbabu Ramyi lamrati al-Aqabati Yauma an-Nahri
Rdkibanl' jilid II . hal: 9+4. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud,kitab " al-Manhsikl' bab "fi
al-MuhrihuYuzhallalu|' jllid II, hal:4r7. Nasai dalam sr.rn an Nasai,krtab"ManAsikarHajji,"
bab"ar-RukAbu ila al-liman wa Istizhlali al-Muhriml' jilid V hal: z7o. Ahmad, lihat dalam
al-Fath ar-Rabbani, jilid XII, hal r84.
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12. Memakai daun pacar.
Mazhab Hambali berpendapat bahwa laki-laki ataupun perempuan yang
sedang ihram\oleh memakai daLrn pacar untuk sebagian tubuhnya, selain kepala.

Mazhab Syafii berpendapat bahwa laki-laki yang

sed

angihramboleh menggunakan

daun pacar untuk mewarnai seluruh bagian tubuhnya, kecuali kedua tangan dan
kaki. Dia tidak diperbolehkan mewarnai kedua tangan dan kakinya jika tidak ada
kebutuhan. Menutup kepala dengan menggunakan pewarna yang tebal juga tidak

diperbolehkan. Sementara untuk peremplran, hukum mewarnai tubuhnya dengan
daun ketika sedang ihram adalah makruh. fika seorang perenrpuan masih dalam
masa'iddahkarena suaminya meninggal, dia diharamkan mewarnai tubuhnya. Dia

juga tidak diperbolehkan melukis pada tubuhnya (membuat tato, red). Mazhab
Hanafi dan Malik berpendapat bahwa orang yang sedang ihram, baik laik-laki
maupun perempuan, tidak diperbolehkan mewarnai bagian manapun dari anggota

tubuhnya dengan daun pacar karena daun pacar termasuk jenis wewangian yang
dilarang dipergunakan oleh seseorang yang sedang ihram.

Ibnu Khaulah binti Hakim rneriwayatkan bahwa Rasulullah
kepada Ummu Salamah,

:=;b fV

;tA\

saw. bersabda

s; l, ,LrJ -i, ,S I

"langatilahengkauntemakniutnuanginnketiknengknu sedangihrnm dnu jnngnnlalt
menurkni daun pncarkarenn in tetmasukwauangian."l

dan

I

HR Thabrani dalam aI-KabAr

Baihaki dalam al-Malrifah,lbnu Abdul Bar dalam at-Tamhhd.

3. Memukul pembantu

nreskipun dengan alasan untuk mendidiknya.

Asmd binti Abu Bakar berkata, "Kami keluar untuk mengadakan perjalanan
haji bersama Rasulullah saw Ketika kami sarnpai di Arj', Rasulullah saw. turun. Kami

juga turun. Saat itu, Aisyah ra. duduk di samping Rasulullah saw. dan aku duduk di
samping Abu Bakar. Ketika itu, perbekalan Rasulullah saw. dan Abu Bakar dijadikan
satu dan dibawa oleh salah seorang pembantu Abu Bakar. Abu Bakar duduk sambil

menunggu kedatangan pembantunya. Setelah beberapa lama, pembantunya tiba,
tapi dia tidakbersama dengan untanya. Abu Bakar lantas bertanya kepadanya, 'Di
mana untamu' Dia menjawab,'Hilang tadi malarnl Abu Bakar berkata kepadanya,
'Engkau menghilangkan satu unta?'Abu Bakar kemudian memukulnya, sementara
Rasulullah saw. hanya tersen)rum lantas beliau bersabda,
Haitsami mengatakan dalam Majma'az Zawa'id,jilid III, hal zz.r, "Hadits ini diriwayatkan
oleh Thabrani di dalam al-Mujam al-Kabir. Di dalam lnata rantai sanadnya ada Ibnu
Lahi'ah. Status haditsnya hasan. Sementara para ulama memandang negatif terhadap
kredibilitasnva."
Sebuah
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"Lihatlah npo yang dilakukan oleh orang ynng sedang ihrsm

ini!"

Rasulullah saw. tidak mengucapkan apapun selain "Lihotlah apa yang

dilakukan oleh orang yang sedang ihram ini!" kemudian beliau tersenyum.'
HR Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah.
14. Membunuh lalat, kutu binatang, dan semut.
Dari Athal bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepadanya tentang
kutu binatang dan semut yang mengganggunya ketika dia sedang ihram. Athi
menjawab, "Buanglah sesuatu yang bukan berasal darimu." Ibnu Abbas ra.
berkata, "Orang yang sedang ihram diperbolehkan membunuh kutu binatang
dan dibolehkan mengambil kutu yang ada di kulit untal'
Dari Ikrimah, bahwasanya Ibnu Abbas ra. menyuruhnya untuk mengambil

kutu yang ada di (kulit) untanya, lalu membuang kutu tersebut ketika dia
sedang ihram.Ikrimah tidak suka dengan perintah ini. Kemudian Ibnu Abbas
berkata, "Kalau engkau malas, bangkitlah, lalu sembelihlah (unta)J' Ikrimah
menyembelihnya. Ibnu Abbas berkata, "Semoga tidak ada ibu bagimu, berapa
banyak kutu-kutu binatang yang engkau bunuh ?"
I

5. Membunuh lima hewan fasik dan

segala sesuatu yang menyakiti.

Dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,
1
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lintn hewan fasik') yang (boleh) dibunuh diiorol, hnram; tikus, kntajengking, burung rajawali, burung gagak dan anjing ynng galak."r HR Muslim.
" Acla

Dalam riwayat Bukhari terdapat tambahan, 'ularl
Para ulama telah sepakat mengecualikan burung gagak yang berukuran
kecil dan hanya memakan biji-bijian. Yang dimaksud dengan anjing galak adalah

HR Abu Daud dalam Sunan Abu Daud, kitab " al-Manhsikl' bab " al-Muhrimu Yuhddibu
Gulamahi' jilid II, hal: 4o7. Ibnu Majah dalam Sunan lbnu Majah,kitab" al-Mandsikl'bab
" at-Tawaggi
f al-Ifurami' jilid II, hal: 978. Ahmad, lihat dalam al-Fath ar-Rabbani, jilidXl,
hal: zr6o.
Fasik dalam hal ini berarti keluar. Hewan-hewan ini disebut fasik karena mereka dikeluarkan
(dikecualikan) dari hewan-hewan lainnya yang dilarang dibunuh oleh orang yang sedang
ihram, ata:u dikeluarkan dari hewan-hewan lainnya yang halal untuk dimakan, atau keluar dari
hewan-hewan lainnya karena mereka menyakiti, merusak, dan tidak memberikan manfaat
HR Bukhari, kitab"lazd'u ash-Shaidil'bab"MaYaqtulu al-Muhrimu min Dawabbi)' jilidlll,
hal: r 7 dan krtab " Bad'u al-Khalqi' bab " Khamsin min ad-Dawabbi Yucltalna f al-Haraml'
iilid IV hal: r57 . Muslim, kitab " al-Hajjul' bab " Ma Yundahu Ii al-Muhrimi wa Ghairihl'

iilid II, hal:

8sB lz+1.
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setiap hewan yang menyakiti manusia, menakutkan, dan menyerang, seperti
singa, harimau, dan serigala. Hal ini sesuai dengan {irman Allah swt,

-i;
i;;$ :ry-* eGx'ut&l Yiu ;,S,i g: 37 u;r:6 6iJq

?fieE

"Merekorncnnnynkankepndnntu:'Apnknlryangdilulalkanbaginrcreks?

"

Katnkan-

Iah: 'Dilnlolknn baginru tlang baik-hnik dan (burunn yang ditangknp) olel.t binntang
buas tlnng telsh ksmu ajar tlengan ttelatiltnya untuk berburu, knntu mcngojnnula
ntenttrttt apa yong telnlt diajarkan Allalt kepadamu," (Al-Mdidah [5]: a)

Dalam redaksi ayat di atas terdapatkata mukallibin yang berarti hewan
pemburu yang telah dilatih. Kata mukallibinberasal dari kata dasar kalb yang
artinya anjing.
Mazhab Hanafi mengatakan bahwa yang maksud dengan kata al-kalb
hanya terbatas pada anjing. Selain anjing, hewan lain tidak dapat disamakan
dengannya, kecuali serigala. Ibnu Taimiyyah berkata, "Orangyang sedangihram

boleh membunuh setiap hewan yang biasanya menyakiti manusia, seperti ular,
kalajengking, tikus, dan anjing galak. Dia boleh menghalangi segala sesuatu
yang menyakitinya, baik dari manusia maupun dari hewan. Lebih dari itu, jika
seseorang menyerangnya dan dia tidak dapat membela diri kecuali dengan
membunuhnya, maka dia diperbolehkan untuk membunuhnya. Sebagai
dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.
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"Sinpa yang terburtuh kttrenn mentbela hartanyn, maka dia odolah syahid,
siapn yang terbunuh karena nrcmbeln darah (diri)nya, maka din adeleh syahid,
siapa yang terbunult kore rut rnernbela agatnant/n, mskn din ndalalt syahid dan siapn
yang terbunuh karena mentbeln kelrcrmntannya, nnkn dia adnlnh syahid."

Ibnu Taimilyah melanjutkan, "Jika seseorang yang sedang ihram digigit
nyamuk atau kutu, dia diperbolehkan membunuh atau membuangnya, tapi
membuangnya lebih ringan dari pada membunuhnya. Begitu juga dengan
hewan lain yang menyerangnya, dia dilarang membunuhnya, meskipun hewan

jika dia membunuhnya,
menurut pendapat yang paling kuat, dia tidak harus membayar dam.lJntuk
tersebut haram, seperti singa dan harimau. Tetapi,

kutu (hewan, red) yang tidak menyakiti, sebaiknya tidak dibunuh. Tapi, jika
seseorang yang sedang ihram membunuhnya, juga tidak apa-apa.
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Beberapa Hal yang Dilarang Saat lhram

^d

bzs

Saat melakukan ihram, syariat Islam telah menetapkan beberapa larangan

yang seyogianya tidak dilakukan oleh orang yang sedang ihram, di antaranya
adalah:

1.

Bersetubuh dan segala sesuatuyang dapat mengantarkan pada persetubuhan,
seperti mencium, membelai yang disertai dengan syahwat, dan berbicara

tentang hal yang berkaitan dengan persetubuhan.

2.

Melakukan kejahatan dan kemaksiatan yang dapat mengeluarkan dari
ketaatannya kepada Allah swt.

.

Melakukan perdebatan dengan teman, pelayan, atau orang yang lain.
Sebagai landasan atas larangan ini adalah firman Allah swt',

3.

'"6\

\srr

cJre* 5 1,#S i :;-, \t C 6*. 6j ;:3

"Barangsiapa vang menetapkan niatnya dalsm bulan itu akan ntengerjakan
haji, maka tidnk boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bnntalnn di dalsrn
rn as

n

rn en ge rj ak

an lmj i, " / (Al-B aqa r ah

l2l : 197)

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda,
t

;i I-u. ,'6 !|';':*i l, -,* l, e- j;
"Barangsiapa

yrrgnol

clnn dirt tidak melskukan perbuatan yang tercela darr

tidak melcrktrkan kefasiknn, dia akan pulang (kepada keluarganya) dengan
do

4.

s

a- dosa (y an g su dah di nmpuni) seb a gaiman a ib uny a m eI ahi rkan ny a..

"

2

Memakai pakaian yang berjahit, seperti gamis, burnus (baju panjang yang
terdapat penutup kepalanya), qaba'(pakaian luar yang panjang)' jubah,
celana pendek atau memakai penutup kepala' seperti serban' songkok,
topi, dan pakaian lain yang sejenis.
Bagi orang yang sedang ihram,juga diharamkan memakai pakaian yang
diwenter dengan wenter yang beraroma wangi, juga dilarang memakai sepatu. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

Dalam hal ini, perdebatan yang dilarang adalah perdebatantanpa ilmu atauperdebatan
dalam kebatilatt. Adap.rtr p6rde-batan demi untukmencari kebenaran merupakan sesuatu
yangsunr.rah bahkan bisa h9.nja.$! ya)!! Allah swt. berfirman, "...dan berdebatlah dengan
mer"eka dengan cara yangbaik...l'(An-Nahl I16]: rz5)
HR Bukhar-i, krtab" 6l'Muhshirl'bab"QauluhuTaldla: Fala Rafat{',iilid IV hal: zo. Muslim,
krtab " al-flajjul' bab " Fadhlu al-Hajii wa al-'IJmrati wa Yaumi ArafaH' jilid lI' hal: 98+.
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"Hendaknya

orlng Vang sednng ihrsm tidak rnengenaknn gamis, serban,
hurnus (bnjtt lunrtlnng nrcntiliki penutup kepaln), baju tlnng diberi minyak
za'faran, pakaiun ynng dirunngikan dengan wars (tuntbulnn kuning yang
utangi), dan klruf, kectrsli bagi orang tlang tidak menemuknn snndal. lika din
tidak menentukan sndal, lrcndsklnlt dia mentotong dun klruf itu hinggn ke
baginn bnzunlt kcdua msta kaki."1
Para ulama sepakat bahwa larangan tersebut -sebagaimana yang tercantum

dalam hadits Rasulullah saw. di atas- hanya dikhususkan bagi laki-laki.
Adapun bagi perempuan, mereka tidak dilarang memakai pakaian-pakaian
tersebut, kecuali pakaian yang diberi wewangian, cadar, dan sapu tangan. Ibnu

Umar ra. berkata, Rasulullah saw. melarang kaum perempuan yang sedang
ihram memakai sapu tangan, cadar, dan pakaian yang diberi wewangian
wars atau minyak zifaran. Selain pakaian tersebut, mereka diperbolehkan
memakai pakaian yang mereka sukai, seperti mu'ashfar (sejenis pakaian
yang diimpor dari Mesir), sutra, perhiasan, celana pendek, gamis, ataupun

sepatu."'HR Abu Daud, Baihaki dan Hakim. Perawi hadits ini shahih.
Imam Bukhari meriwayatkan, bahwasanya Aisyah ra. mengenakan pakaian

muashfar ketika sedang ihram. Aisyah berkata, "fanganlah seorang
perempuan (yang sedang ihram) memakai penutup wajah (cadar) dan
pakaian yang dirninyaki dengan minyak wars atau minyak zifaran!' labir
ra. berkata, 'Aku tidak melihat muashfar sebagai bentuk wewangian."
Aisyah ra. juga membolehkan perempuan yang sedang ihram mengenakan
perhiasan, baju hitam, baju yang berwarna merah mawar, atau khuf.,
Imam Bukhari dan Ahmad meriwayatkan bahwa Rasulullah

saw. bersabda,

HR Bukhari, l<itab " al-Hajjul' bab " Ma Yalbasu al-Muhrimu bi Hajjin aw '{Jmrah. Lihat dalam
Fath al-Bhri, jlid Ill. hal:4o r. Mudim, krtab"al-Hajju:' bab "Ma Yubahu li al Muhrini bi Hajjin
aw'Ilmratin wa Ma la Yubihu wn Bayyini Tahrimi-ath Thibbi'Alaih,' jilid Il, hal: 83 5.
HR Abu Daud, kitab 'hl-lvlanhsik,"'bab "Mi Yalbasu al-Muhrim,;'iihd II, hal: a"tr. naihaki,
jilid V hal: 52. Hakim, jilid L hal: 486. Hakim mengatakan bahwa hadits ini shahih dalam
syarat Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak menakhrijnya. Penilaian Hakim ini
juga disetujui oleh Dzahabi.
HR Bukhari, kitab " al-Hajjul' bab " Ma Yalbasu al-Muhrimu min ats-Tsiyhbi wa al-Arcliyati
wa al-[Jzur. Lihat dalam Fith al-Bhri, jilid II, hal: 473. Hadits itu diriwayitkan oleh Bukhari
dengan sanad muhllaq.
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riltrnrrt nrnAot uyo titlnk nrcngeuakan penutup

r.oajalt atnLr nrcmnkni sarung tangan."l

Hadits ini menjadi dasar bahwa ihramperempuan hanya dalam wajah dan
kedua telapak tangannya. Para ulama berpendapat bahwa perempuan yang

sedang ihram diperbolehkan menutup wajahnya dengan sesuatu (selain
pakaian).' Mereka j uga berpendapat bahwa perempuan y ang sedang ihram
juga dibolehkan menutup wajahnya dengan payung atau yang sejenis agar

tidak menjadi pandangan (baca: pusat perhatian) bagi laki-laki. Bahkan
jika perempuan yang sedang ihrammembuka wajahnya akan menimbulkan
fitnah, maka dia wajib menutup mukanya.
Aisyah ra. berkata, "Ketika kami dan Rasulullah saw. sedang ihram, ada
sekelompok penunggang unta yang melintas di depan kami. Ketika mereka
berpapasan dengan kami, salah seorang perempuan di antara kami menutup
wajahnya (dengan pakaiannya) dan ketika mereka telah lewat, dia membuka

wajahnyaJ" Di antara ulama yang memperbolehkan bagi perempuan untuk

menutup wajah (ketika sedang ihram) dengan pakaian yang dipakainya
adalah Athal Malik, Tsauri, Syaf i, Ahmad, dan Ishak.
Laki-Laki yang tidak Mendapati Pakaian lhram dan Sandal.
Bagi orang yang tidak mendapati pakaian ihram atau sandal, dia diperboleh-

kan memakai pakaian apapun yang dimilikinya. Ibnu Abbas meriwayatkan

bahwa ketika Rasulullah saw. berkhutbah di Arafah, beliau bersabda,
r:1
-r'-- r:l; ,u--:l,*jr *-i"b i ,t I i iAt.u.r
--1"1, -J-ll'
"Apabila'rrrco,n,f yo,g' r,ao,g iltram tidak rnendapat'.i s'arung,'h'utdnknya

-*j'
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dia memokoi cekma, dan aTtabila tidnk tnendapati snndal, hendaknya memakoi
kltuf."+ HR Ahmad,

Bukhari dan muslim.

HRBukhari, kitab"lgzduash-Shaidi,"bab"MaYunhaminath-Thibbilial-Muhrimiwaal-Muforimah!'
Lihat dalam Fath al'Bhri,jilid IV, hal 5z dan dalam al-Fath ar Rabbani,jilid.Xl, hal: r93.
Syarat penulup wajah yang diperbolehkan adalah adanya pemisah anrara penutup wajah
dengan wajah (tidak langsung nrenempel, red) merupakan syaratyangdhay'dan tidak memiliki
dasar yang.kuat. Inilah penjelasan Ibnu Qayyim. Begitu juga, hadits yang berbunyi, "ihram
laki-laki dilakukan dengan kepalanya dan ihram perimpuai dilakukan dengan wajahnya."
HR Baihaki dalam Sunan Baihaqi, jilidY,hal: 47. Daruqutni dalam Sunan Darurlutni, jilid
II, hal: 286.
H R Abu Daud, kitab "d/ M a n i s i k l' b ab "f al M u h r i m ati Tugh aththi Waj h ah a," jrlid ll, hal:

+10.
jilid -I!lu.Majah,kitab"al-Manasikl'bab"al-MuhrimatuTasdiluats-Tsauba'alaWajhihal'
II. hal: 979.

HR Bukhari, kitab "lazhu ash-Shaidi," bab "Lubsu al-Khufain Ii al-Muhrimi ldza lam Yaid
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Dalam salah satu hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad dari Amru bin
Dinar bahwasanya Abu Sya'syak memberitahukan kepadanya, dari Ibnu
Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda ketika beliau berkhutbah,
-

/-a;

t:'ri ]i
r-l...i.:-Lir

"Siapa ynng tidnk nrcndapnti sorung dnn clis rnendnpati celqnn, hendaknya
dia nrcmakai celananya. Dan barangsiapa yang tidsk menemukan sandal, tapi

ttenemuksn klruf, hendakny a dia ntengennkanny a."
Aku bertanya, apakah Rasulullah tidak bersabd a," Hendaknya dia memotong
sepatunya?" Ibnu Abbas ra. menjawab, "Ticiakl"
Berdasarkan pada hadits ini, Imam Ahmad menyatakan bahwa seseorang yang

sedangihram diperbolehkan mengenakan khuf dan celana bagi orang yang tidak
mendapati sarung dan sandal. Dan bagi orang yang mengenakan khuf dan celana,
dia tidak diwajibkan membayar Jidyah.' Mayoritas ulama juga mengemukakan
pendapat yang sama, hanya saja disyaratkan khuf yang dipakai harus dipotong
hingga sampai di bawah kedua mata kaki. Dengan dipotong, maka khuf tersebut

menjadi seperti sandal. Sebagai landasan pendapat ini adalah hadits Ibnu Umar
ra. di atas. Dalam hadits tersebut disebutkan, "kecuali bagi orang yang tidak
menemukan sandal. Jika dia tidak menemukan sandal, hendaknya dia memotong

dua khuf itu hingga ke bagian bawah kedue mata kakil"'3

Mazhab Hanafi berpendapat, hendaknya celana yang akan dikenakan oleh

orang yang sedang ihram dan tidak mendapati sarung disobek terlebih
dulu. |ika dia tidak menyobeknya, dia berkewajiban membayar Jidyah.
Imam Malik dan Syaf i berpendapat bahwa celana yang akan dipakainya
tidak perlu disobek, dia boleh memakai celana apa adanya dan tidak wajib
membayarf dyah.Halini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh
Jabir bin Zaid, dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw bersabda,
oi.
r.
.'t'.
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an-Nai'lain." Lihat dalam Fath al-Bdri,iilid IV hal: 57. Muslim, kitab'hl-flajjui'bab "Ma
Yubhhuli al-Muhrimibi llajjin au'(Jmratinwa mdlaYubdbul' jilidll, hal: 835. Lihat dalam
al-Fath ar-Rabbani,jilid XI, hal: r95.
HR Ahmad, jilid I, hal: zz8.
Menurut Ibnu Qayyim, pendapat ini lebih kuat.
Telah di-lakhrij di dalam pembahasan sebelumnya.
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"likn dia tidak mentlapati sarun5;, lrcndaknya mennkai celano dnn jika tidak
mendapati sardn| hendukntla memaksi khuf dnn agar memotongnyl snrnpni
di bswah nntn kaki."r HR Nasai dengan sanad shahih.
Apabila seseorang mengenakan celana, kemudian mendapati sarung,
dia harus melepas celananya. Jika dia tidak mendapati selendang (kain
ihram bagian atas, red), dia tidak boleh memakai baju karena dia bisa
menjadikannya sebagai selendang dan tidak memungkinkan menjadikan
celana sebagai sarung.

Mengadakan akad nikah atau menikahkan orang lain sebagai wali
atau sebagai wakil dari wali nikah.
fika seseorang yang sedang ihram mengadakan akad nikah, menjadi wali
dalam pernikahan atau wakil dari wali, maka akadyang dilakukannya tidak
sah dan tidak membawa dampak apapun dalam syariat. Hal ini berdasarkan

pada hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan yang lain, dari Utsman

bin Affan ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

:i; \) &\) i;.r, i<; i
"Orang yang sedang iltram tidsk boleh menikah, tidnk boleh meniknl*an
Tirmidzi juga meriwayatkan tapi
"Tidsk
dengan tanpa ada redaksi,
bolelt rnelnnrtr." Tirmidzi mengatakan
(ornng lain), dan tidnk boleh melnmnr."z

bahwa hadits ini hasan dan shahih.

Hadits

ini diamalkan oleh sebagian para sahabat Rasulullah

saw. Imam

Malik, Syali'i, Ahmad dan Ishak juga berpendapat sama seperti mereka.
Mereka tidak memperbolehkan orang yang sedang ihram melakukan akad
nikah. Pernikahan yang dilakukan pada saat ihram merupakan pernikahan
yang batil (tidak sah). Adapun riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah
saw. menikah dengan Maimunah ketika beliau sedang ihram, tidak dapat
diterima, karena dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim disebutkan
bahwa beliau menikahinya dalam keadaan sudah tidakihram.j
HR Nasa'i di dalam Sunan Nasa'i dengan sanad hasan.
HRMuslim, kitab"an Nikiihl'bab"Tahrimi Nikdfui al-Muhriml'iilid II, hal: roro. Abu Daud,
kitab "d/ ManasikJba6"al-Muhrimu Yatazawwajul'iilid Il. hal:4u r -422. Nasai dalamsunan

Nasal,kitab"Manasikal-Hajji.'bab"an-Nahyu'anan-Nikahilial-Mulyimil' jilidV.hal: r9z.

lbnu Majah dalam Sunan lbnu Majah, kitab " an-Mkah," bal:."al-Muhrimi Yatazawwajul'
jilid I. hal:632. Tirmidzi, kitab,'"al-Hajji'bab"Karahiyyatu Tazwiji al-Muhriml'i'ilid
III, hal: r9r. Dalam riwayat Tirmidzi tidaft terdapat larangan untuk melakukan khut6ah.
Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.
Hadits yang menyatakan bahwa beliau menikahi Maimunahketika ihram diriwayatkan oleh
Bukhari ,kitab " laziiu ash-Shaid,"bab "Tazwtju al-Muhrim, (Fath al-Bdri jrlid iV hal: f r);
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Tirmidzi mengatakan bahwa para ularna berbeda pendapat mengenai pernikahannya Rasulullah saw. dengan Maimunah, karena beliau menikahinya,
yang saat itu berada dalam perjalanan ke Mekah. Sebagian ulama berpenda-

pat bahrva beliau menikahinya setelah tahallul. Tetapi, beliau terlihat
menikahinya ketika masih iluam, kemudian beliau menggaulinya di
Saraf, dalam perjalanan menuju Mekah dan semua terjadi setelah beliau
melakukan tahallul.
Mazhab Harnafi berpendapat bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan

melakukan akad nikah, sebab ihram tidak dapat mencegah seorang perempuan mengambil haknya untuk melangsungkan akild nikah. Sesungguhnya yang dilarang adalah bersetubuh tidak melangsungkan akad.

,.

Memotong kukr.r, mencukur atau menggunting rambut, baik rambut kepala

maupun rambut yang lain. Allah swt. berfirman,

r@l Iv 3,:)a,&,J;'rs;;,tjg7,
"Dan jangan kqntu menctkur kepalamu, sehelum kurban sampai di tempat
penyembeliltanrya." (Al-Baqarah [2]: 196)
Para ulama telah sepakat atas haramnya memotong kuku pada saat sedang

ihram jikatanpa disertai adanya uzur. fika kukunya patah, dia diperbolehkan
menrotongnya dan tidakwajib membayarf dyah.Diaboleh memotong atau

rnencukur rambut jika dia lnerasa terganggu dengan rambutnya, tapi dia
wajib men-rbayar fidyah, kecuali jika dia menghilangkan bulu mata yang
mengganggunya', maka dia tidak berkewajiban untuk nembayar fdyah.

Allah slrt. berfirrnan,
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"Dan jika nda di sntnrn kamu yang sakit atsu ada gangguan di kepalnrrya
(lalu dia berurkur), nnkn dia zunjib be rfidtlnlL ynitu berpunsa, bersedeknh ntuu
b e rku rb an. " (Al-B aqarah 12l:196)
dirn Muslim, kiLab an-Nikuhi,bab TahrimiNikah al-Muhrimiwa KaraliyatiKhithbatih, jilid
II, hal: ro3r. Adapun hadits bahwa beliau menikahi Maimunah dil',tar ihrarn diriwayatkan
oleh Muslim, kitab'an-Nikdhi,"bab"Tahrimi Nikdhi al-Muhrim," iilid lI, hal: ro3z. Tirmidzi

,krab.'hl-Hajju,"t:ab"ar-Rukhshntuf Tazwiji al-lrlufirim," jilid lll. hal: r9a. Ahmad, jilid
Vl, hal: 331-335. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud,kita6 "al-ManAsik," bab "al-Muhrimi
Yatazawwaj," jilid II. hal: 423. Said bin Musaryab mengatakan, "lbnu Abbas ra. salah sangka

'

bahwa Rasulullah saw. menikahi Maimunah dalam keadaan ihrant)'Lihat penjelasan lbnu
Hajar berkaitan dengan masalah ini dalam Fath al-Bdri, jilid IX, hal: r65-r66.
Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam hal ini terdapatfdyah.
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Mengoleskan minyak wangi baik di tubuh atau pakaian. Larangan mengoleskan minyak ini berlaku bagi laki-laki dan perempuan. sebagai dasarnya
adalah riwayat yang berasal dari Ibnu lJmar ra., bahwasanya dia mencium

bau wangi Muawiyah ra. ketika sedang ihram.Ibnu umar ra. berkata kepadanya, "Kembalilah dan mandilah, sungguh aku telah mendengar
Rasulullah saw. bersabda,

'ul, jjr

e.

_

j
g ul,

"Ornng yang haji itu kusut dan berbsu tidnk sedap."i HR Bazar dengan
sanad shahih.

Landasan yang lain atas hal itu adalah sabda Rasulullah saw.,

'^L;\3

+ .5j' -+:t ei

"Adapun weutnngian yang kamu pakni, basuhlah dsrimu."2
Apabila seseorang yang sedang ihram meninegal dunia, jenazah dan kain
kafannya tidak boleh diberi minyak wangi.' Sebagai dasarnya adalah sabda
Rasulullah saw. ketika ada orang yang meninggal dunia saat ihram,
,,o,t
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"langnnlnh kalisn menutupi kepalanya dan jangan memberikan wewnngian
padanyn karenn pada hari kiamst nonti, dio nkan dibangkitknn dalsm keqdaan
bertllbiah."a

fika masih ada sisa bau wangi yang menempel pada badan atau pakaian
dan dioleskan sebelum ihram, maka hal yang sedemikian diperbolehkan.
Diperbolehkan mencium tumbuh-tumbuhan (yang beraroma wangi) tapi
tidak dipergunakan untuk membuat wewangian, seperti jeruk dan apel,
karena buah-buahan tersebut statusnya sama dengan tumbuh-tumbuhan
yang tidak digunakan sebagai bahan pembuat minyak wangi.
Haitsami mengatakan d,alam Majmahz-Zawa'id, jilid IIl, hal: zzr, sanad hadits riwayal
Bazzar bersambung, tapi di dalamnya terdapat Ibiahim bin yazid al-Khauzi, perawi vanp
matruk.Tirmidzi.kirab,'ht Tafsin"bab"TafiirSuratiAlitmran." Ijr97].IbnuMa.ianallarfr
Sunan lbnu Majah, 128961.
sabdad.itujukal kgpgda sah,abat Yala bin Umayah. Hadits ini diriwayarkan oleh Ahmad,
jilid,lv hal: u z. Baihaki di dalam sunan Baihaqi,'jilid vll, hal: 5o. Nasaidalam sunan Nasai,
kitab"Mands.ik.al-flajji,"bab"al-lubbati f al-lfoiam,"iilidV,hal: r3r.lbnunUailUa.art"*
at-Tamhid, iilid II, hdi: z.sz.
Abu Hanifah memperbolehkan orang yang meningal duni a saat ihramkain kafannya diberi
minyak wangi.
HR Bukhari kitab'hl-lanaliz,l'bab..'!{alfq.yykfany al-Muhrim|'LihatdalamFath al-B6ri, jiidilr,
hal: 47. Muslim, lttab"al-flajju:ba'6"tvta"yuyhl al-Muhrimu idza Mhtal' ji'idtt, tral soe.
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Mengenai minyak wangi yang dioleskan pada Kabah yang tersentuh oleh
seseorang yang ihram, Sa'id bin Mansur meriwayatkan dari Shalih bin

Kisan,'Aku melihat Anas bin Malik ra. terkena minyakwangi pada Kabah
ketika sedang ihram. Tetapi dia tidak membasuhnyal'Dalam riwayat lain
disebutkan, Atha' berkata, "Dia tidak perlu membasuhnya dan tidak wajib
membayarTt dyahi

Mazhab Syaf i berpendapat, jika seseorang sengaja menyentuhkan (badan
atau pakaiannya) pada minyakwangi, dan memungkinkan baginya untuk

mencucinya, tapi dia tidak mencucinya, maka dia telah berbuat kesalahan
dan wajib membayar

7.

fdyah.

Mengenakan pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna yang wangi.
Para ulama sepakat bahwa orang yang sedang ihram tidak diperbolehkan

mengenakan pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna yang wangi,
kecuali jika pakaian tersebut telah dicuci dengan air sampai bau wanginya
hilang. Nafi'meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasanya Rasulullah saw.
bersabda,
t

t*Ji il - rr;)\ e p-"r*
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kalian mentgrro*nn- pr"*oian yang tersentult wnrs atnu za'faran
-ketiks sedang ifusm-, kecuali opabila pakuian itu dibasuh (lebih dahulu)."1
HR Ibnu Abdulbar dan Thahawi.
Bagi orang yang dijadikan sebagai panutan(Ketua rombongan, red), hendak-

nya dia tidak mengenakan pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna
yang diberi minyak wangi, agar hal yang sedemikian tidak sampai dilakukan

oleh orang awam, sehingga mereka terhindar dari prilaku yang dilarang.

Imam Malik meriwayatkan dari Abdullah bin Urnar ra., bahwasanya
Umar bin Khaththab melihat Thalhah bin Ubaidil'ah -yang saat itu sedang
melakukan ihram- memakai pakaian yang dicelup dengan bahan pewarna
yang diberi minyak wangi. Umar bertanya kepadanya, "Pakaian apa yang
engkau kenakan, wahai Thalhah?" Thalhah menjawab, "Wahai Amirul

Mukminin, sungguh, pakaian ini hanyalah pakaian yang dicelup dengan
warna merah." Umar kemudian berkata, "Wahai rombongan, sungguh,
kalian adalah orang-orang yang menjadi teladan bagi masyarakat. Iika ada
orang bodoh melihat hal ini, dia akan berkata, 'Sesungguhnya Thalhah bin

'
66

HR Thahawi dalam Syarhu Mohni al-Atsar, jilid II, hal: r,16. Lihat.iuga Nashb ar-Rayah,

jilid III, hal: ro5.
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Ubaidillah mengenakan pakaian yang dicelup dengan wenter wangi ketika
ihraml Karena itu, janganlah kalian mengenakan pakaian-pakaian ini."
Adapun seseorang yang sedang ihram tnernakan makanan atau meminum
minuman yang dibubuhi sesuatu yang harum, tapi bau tersebut tidak
membekas pada makanan atau rninuman tersebut, maka dia tidak wajib
membayarf dyah. Tapi, jika bau wangi yang terdapat pada makanan dan

minuman masih ada (dan dia memakan atau meminumnya) - menurut
Imam Syafii- dia wajib membayarf dyah.Mazhab Hanafi berpendapat, dia
tidak diwajibkan membayar fidyah karena makanan tersebut tidak masuk
dalam kategori minyak wangi.

8.

Berburu.
Bagi orang yang sedang ihrqm, dia diperbolehkan berburu pada binatang
yang hidupnya berada di air, menunjukkan hewan buruannya kepada orang

lain, dan memakannya. Tetapi, dia tidak diperbolehkan berburu binatang
darat,' membunuhnya, menyembelihnya, menunjukkan kepada orang lain
secara langsung untuk membunuh binatang atau memberitahu kepada
orang lain tempat persembunyian binatang tersebut atau menakut-nakuti
binatang tersebut sampai lari. Lain daripada itu, orangyangsedangihram
juga tidak diperbolehkan merusak telur binatang darat, menjual, membeli
hewan darat, atau nemerah susunya. Sebagai dasar atas larangan ini adalah

firman Allah swt.,

3!\1t(\\f;*;/rZtgg'girg,Y\Sr;Jie$-j;

@G
!

"Dihalalkan bagintu binatang burusn laut dnn mnknnan (yang berasal) dari
lnut sebagai makanan yang lezat bttgimu, dnn bagi ornng-orang yang dnlam
perjalnnan dsn diharnmkan qtasmu (menangkap) binntang buruan darat,
selamn kttmu dalam

9.

ihrqm." (Al-Maidah [5] : 96)

Memakan hewan buruan.
Bagi orang yang sedang ihram, dia dilarang memakan hewan darat hasil
buruan, atau hasil buruan yang diburu atas petunjuk dan bantuannya.
Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam

ffit"d'lahhewan1.angprosesreprodr1ksinyaberadadidarat,meskipunbinatang
tersebut bisa hidup di air. Iie*an laut adalah hewan yang proses reproduksinya beradi

di laut, meskipun hewan tersefrll bisa hidup di darat. Pen-dipat ini merupakan'pendapat
mayoritas ulama. Menurut Syati'iyah, hewan darat adalah hewan yang hidup di jarat saia
atau hidup di darat dan laut. Hewan laut adalah hewan yang hanya hidup di laut.
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Bukhari dan Muslim dari Qatadah, bahwasanya Rasulullah saw. melakukan
perjalanan haji bersama para sahabat. Kemudian, sekelompok sahabat, di
antaranya adalah Abu Qatadah, berpisah dari rombongan. Rasulullah saw.
bersabda kepada mereka, "Tunggulah di pinggir laut sampai kami menemui
kalion." Mereka lantas pergi menuju pantai. Mereka semua berniat ihram,

kecuali Abu Qatadah.

Di tengah perjalanan, mereka melihat beberapa

keledai liar. Abu Qatadah memburu kawanan keledai itu, dan mendapatkan

keledai betina. Setelah menangkapnya, Abu Qatadah menyembelihnya.
Rombongan sahabat pun berhenti dan memakan daging keledai hasil

buruan Abu Qatadah. Mereka berkata, 'Apakah kita (boleh) memakan
hewan buruan sementara kita sedang ihram?'Mereka membawa daging
yang tersisa kepada Rasulullah saw. Setelah sampai kepada beliau, mereka
berkata, "Wahai Rasulullah, sungguh, kami melakukan ihram,kecuali Abu

Qatadah. Lalu kami melihat beberapa keledai liar. Abu Qatadah memburu
mereka dan menyembelih keledai betina hasil buruan. Lalu kami memakan
dagingnya. Beberapa saat setelah itu, kami berkata, Apakah kita (boleh)
memakan daging buruan sementara kita sedang ihram?'Kemudian, kami
membawa daging yang tersisa ini kepada engkau.' Mendengar hal itu,
Rasulullah saw. kemudian bertanya kepada mereka, "Apakah salah seorang

di antara kalian memerintahkan Abu Qatadah

agar memburunya atau

menunjukkan hewan itu kepadanya?" Mereka menjawab, "Tidakl'Beliau
lantas bersabda, "Kalau begitu, makanlah daging yang tersisa itu."'
Orang yang sedang ihram diperbolehkan memakan hewan hasil buruan
yang bukan dari hasil buruannya sendiri, bukan hasil buruan orang lain
yang (sengaja) diperuntukkan baginya, bukan buruan yang ditunjukkan
olehnya, dan bukan buruan yang didapatkan atas bantuannya. Hal ini sesuai
dengan hadits yang diriwayatkan oleh Khaththab yang berasal dari |abir
ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
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"Binatang darqt hasil buruan sdnlah hTlol bagi knlian yang sedang melakukan
ihrom, selama kalian tidak memburunya atau orang lain yang memburunya

untuk kolian2' HR Ahmad dan Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa

'
.

HR B"ktr"rt , kitab "laza'u ash-Shaid," bab "La Yusyiru al-Muhrimu ila ash-shaidi Likai
Yashthadu al-Halali' litia trl hal: 28. Lihat dalam (Fath al-Bari. Muslim, kitab'hl-flajiu,"
bab "Tahrimu ash-shaidi li al-Muhrimi' jilid II, hal: 845.
HR Abu Daud, kitab 'hl-Manasik," bab "Lahmi ash-shaidi li al-Muhriml' jilid II, hal: 428.
Tirmidzi ,kitab,"al-Hajju,"bab "Ma lahJi Akli ash-ShaidiIi al-Mulvim)'.iilid III, hal: r9s.
Nasaidalam SunanNaia'i,kitab"Manaiikial-Ilajji,"bab"MdlaYaj|zuIial-Muhrimimin
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hadits yang berasal dari fabir ini menjelaskan hadits sebelumnya. Tetapi, kami
tidak mengetahui bahwa Muthalib pernah mendengar hadits ini dari |abir.
Riwayat inilah yang dijadikan pegangan oleh para ulama, di mana mereka

berpendapat bahwa orang yang sedang ihram diperbolehkan memakan
binatang hasil buruan orang lain, yang tidak sengaja diperuntukkannya.

Syafi berkata, hadits yang berasal dari fabir adalah hadits yang paling
kuat dan paling sesuai dengan analogi dalam masalah ini. Ahmad, Ishak,
Malik, dan mayoritas ulama yang lain juga berpendapat sama. fika orang
yang sedang ihram memburu binatang sendiri atau orang lain berburu dan
hasilnya sengaja akan diberikan kepadanya, baikatas izinnyaataupun tidak,

maka hukumnya adalah haram. Jika orang yang tidak ihram melakukan

perburuan binatang dan diperuntukkan untuk kepentingannya sendiri
dan tidak bertujuan untuk diberikan kepada orang yang ihram, kemudian
setelah mendapat binatang buruan, dia memberikannya kepada orang yang

ihrqm atau menjual hewan itu kepadanya, maka binatang hasil buruannya
tidak haram baginya.
Abdurrahman bin Utsman at-Taimi berkata, "Suatu ketika, kami keluar
bersama Thalhah bin Ubaidillah. Saat itu, kami sedang ihram. Di tengah
perjalanan, kami diberi hadiah seekor burung oleh seseorang. Ketika itu,
Thalhah sedang tidur lelap. Di antara kami, ada yang ingin memakan
burung tersebut, dan sebagian yang lain enggan memakannya. Setelah
Thalhah terbangun, dia membenarkan orang yang memakannya dan
berkata, 'Kami juga pernah memakannya bersama Rasulullah saw."'
HR Ahmad dan Muslim.
Adapun beberapa hadits yang menjelaskan atas larangan orang yang sedang

ihram memakan daging bintang hasil buruan, seperti hadits Shaab bin
fatstsarnah al-Laitsi bahwa dia memberikan daging keledai liar kepada
Rasulullah saw ketika beliau berada di Abwa' atau di Waddan, beliau
lalu menolaknya seraya bersabda, "Sesungguhnya kami tidak menolak
p emb

erianmu, kecuali karena kami sedang ihram,"' mengandung penafsiran

bahwa binatang buruan yang dihasilkan oleh orang yang tidak ihram
untuk diberikan kepada orang yang ihram. Hal ini sebagai jalan tengah
atas beberapa hadits yang tampak bertentangan.
Lihat dalam al-Fath ar-Rabbani,jilid XI, hal: z4t.
"Tahrimu ash-Shaidi li al-Muhrim,jilid II, hal: 854. Lihat
al-Fath ar-Rabbani, jilid XI. }{al . 247.
HR Bukhari,kitab "lazA'u ash- Shaidi,"bab "ldzi Ahda li al-Muhrimi Himaran Wahsyiyyan
Hayyan lam Yaqbal. Lihat dalam Fath al Bdri, jilid IV hal: 3 r . Muslim, kitab 'bl-flajju," bab
"Tahrimu ash-Shaidi Ii al-Muhrimil' jilid II, hal: 85o.

HR Muslim,kitab'hl-Hajj,"bab
' ^l'"Shridi:

'
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Ibnu Abdulbar berkata, 'Argumen orang yang berpendapat bahwa hadits
yang menjelaskan tentang masalah ini adalah jika hadits-hadits lain
ditafsirkan dengan hadits-hadits ini, tentunya tidak ada pertentangan
ataupun perlawanan. Dengan begitu, antara hadits yang satu dengan yang
lain tidak bertentanganl' Ibnu Qaryim menguatkan pendapat ini seraya

berkata, "Semua atsar sahabat berkenaan dengan memakan binatang
buruan menunjukkan penjelasan hukum secara terperinci'"

Fd

Hukum Orang
yangMelanggar Larangan |hram bzS

Bagi seseorang yang sedang ihram dan dia memiliki uzur sehingga
melakukan pelanggaran atas larangan yang sudah ditetapkan bagi yang sedang
ihram, selain persetubuhan, seperti memotong rambut, mengenakan pakaian
yang berjahit untuk menahan hawa dingin atau panas, dan sebagainya, maka
dia wajib membayarf dyahberupamenyembelih kambing; memberi makanan
kepada enam orang miskin, yang masing-masing di antara mereka mendapatkan

setengah sha'atauberpuasa selama tiga hari. Dia boleh memilih salah satu dari
ketiga pilihan tersebut. Haji atau umrah yang dia lakukan tidak batal dengan
melanggar larangan bagi yang sedang ihram selain bersetubuh.
Abdurrahman bin Abu Laili meriwayatkan sebuah hadits dari Ka'ab bin Ujrah
ra. bahwasanya Rasulullah saw bertemu dengannya pada masa Hudabiyyah. Beliau

bertanya kepadanya, 'Apakah kutu menyakiti (mengganggu, red) kepalamu.?"
Ka'ab bin Ujrah berkata,"Iyal'Rasulullah saw. kemudian bersabda,
;.
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"Cukurlqh rnmbutmu, kemudian sembelihloh satu kambing, atnu berpuasnlnh
selnma tiga hari, atsu berikanlnh tiga shrt' kurmrt kepada enam ornng miskin."1

HR Bukhari, Musim dan Abu Daud.

Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ka'ab bin Ujrah berkata'

'

HR Bukhari,kitab 'al-Mubshir," bab "Qauluhu Tahla: Fa Man Kana Minkum Maridhan,"
Lihat dalam Fath al-Bdri, iilid IV hal: r zzo. Muslim, kitab'hl-Hajju,"bab "lawkzi Halqi arRa\i Ii al-Mubrini." jilid Ii, hal: 8or. Abu Daud dalam Sunan Abu Daud.kitab'hl-Manisik,"
bab "f al-Fidyah)' jtlid. II, hal: 43o,43r.
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"Kepalaku diganggu kutu ketika aku bersama Rasulullah saw. pada tahun
Hudaibilyah hingga aku mengkhawatirkan pengiihatanku. Allah swt. kemudian
menurunkan ayat,

@t g\ ii:ii\ re i'4^*. yv 6ii, +jQi

&r<;

"lika ada di antnrantu yang sakit utau ads garlgguan di kepalanya (lalu ia
bercukur), nnka uajiblah atastrya berfifuah, ynitu: beryuastt atolt bersetlekah htttu
b e rku rb qn. " (Al-Baqarah l2l: 196\
Rasulullah saw. memanggilku lantas beliau bersabda,
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"Cut urtotrio*but*u, lot, brrpuorrtoh u'oto*o t'igahari, ntqu berikanlsh sqtu

faraql nnggur kering kepada ennm orLlng miskin, atrru sernbelihlah kambing." Aku
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Imam Syaf i menganalogikan orang yang tidak memiliki uzur dengan
orang yang memiliki uzur dalam hal kewajiban membayar fidyah. Abu Hanifah
berpendapat bahwa orang yang tidak memiliki uzur diwajibkan membayar
dam (denda), lika dia rnampu membeli kambing, sebagaimana penjelasan
sebelumnya.

Hukum Memotong Beberapa Helai Rambut
Atha berkata, "|ika orang yang sedang ihram mencabut tiga helai rambut
atau lebih, maka dia wajib membayar dam (denda)3" Imam Syaf i meriwayatkan

bahwa Atha'berkata, "Mencabut satu helai rambut harus memberi rnakanan
satu mud, mencabut dua helai rambut harus memberi makanan dua mud, dan

mencabut tiga helai rambut atau lebih harus membayar dam!'

Hukum Memakai Minyak Rambut
Dal am kitab al - Mu s aw w a dis ebutkan,'Ab u Hanifah

b

erp endap at,

s e

sung-

guhnya minyak yang murni dan cuka murni yang mengenai tubuh mewajibkan

untukmembayar dam. Menurut mazhab Syaf i, merninyaki rambut dan janggut
dengan minyak yang tidak beraroma, tetap diwajibkan membayar fdyah.

'
'

Takaran yang senilai dengan enarn belas kali lrak.
Yang dimaksud dengan denda dalam hal ini adalah menyembelih kambing. Pendapat ini
diikuti oleh Mazhab Syaf i.

Adapun memakai minyak selain untuk rambut atau janggut dan minyak yang
digunakan tidak wangi, maka dia tidak diwajibkan membayarf dyah!'

Hukum Memakai Pakaian Berjahit dan Memakai Minyak Wangi
karena Lupa atau Tidak Tahu
Jika orang yang sedang ihrem memakai pakaian yang berjahit atau memakai

minyak wangi karena tidak tahu atas larangan memakainya, atau dia lupa kalau
sedang ihram, maka dia tidak diwajibkan membayar Jtdyah. Ya'la bin Umayyah
berkata, seseorang menemui Rasulullah saw. di |i'ranah. Dia mengenakan jubah,
sementara janggut dan rambut kepalanya kekuning-kuningan (karena memakai

minyak). Dia berkata, wahai Rasulullah, aku sedang melakukan ihram untuk
umrah, dan aku seperti yang engkau lihat. Rasulullah saw. kemudian berkata
kepadanya,
t
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"Basuhloh warna kekuningan itu, lepaskanlah jubah itu. Apa yang engkau
lqkukan dolam ibadah hajimu, lokuktm dolam ibadqh umrshmu."l HR Bukhari,

Muslim, Tirmidzi, Nasai, dan Abu Daud.
Atha' berkata, "lika seseorang yang sedang ihram memakai minyak wangi
atau mengenakan pakaian yangberjahit karena lupa atau tidakmengetahui
atas hal tersebut,

hukum

maka tidak ada kafarat baginya." Hal ini berbeda ketika seseorang

membunuh binatang buruan karena lupa atau tidak mengetahui keharaman
atas hal tersebut. Walaupun karena lupa atau tidak mengetahui hukumnya, dia
tetap harus membayar kafarat, sebab tanggungan baginya adalah tanggungan
berupa harta, sementara apabila seseorang tidak mengetahui hukum ataupun
mengetahuinya, maka hal itu tidak menjadi faktor gugurnya tanggungan atau
denda baginya. Hal ini tak ubahnya tanggungan pada harta manusia.

Haii Menjadi Batal lika Melakukan Persetubuhan
Ali, Umar dan Abu Hurairah ra. memberi fatwa terhadap seseorang yang
bersetubuh dengan istrinya ketika sedang ihram. Mereka berkata, "Suami dan

'

HR Bukhari, kirab 'bl-Hajju," bab "Mh YuUhhu Ii al-Muhrimi bi Hajjin au'Umrah." Lihat
da\amFatfoal-Brirl, jilid III, hal: 393. Muslim, kitab'hl-[!ajju," bab "MhYubhhuli al-Muhrimi
bi-Hajjin aw'Umra[' jilid Il, hal: 837. Nasai dalam Sunan Nasal, kitab "Manasiki al-Haiii,"
bab'hl-lubpat li al-lhraml' jilid V hal: r 3o. Tirmidzi .kitab"al-Hajju,"bab "Ma lah f"alLadzi Yuhamu wa Alaihi Qamishun an lubbah)' jilid III, hal: r87. Tirmidzi mengatakan
bahwa hadits ini merupakan hadits yang paling shahih berkenaan dengan masalah ini."
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istri yang nelakukan persetr-rbuhan tetap diharuskan rnelanjutkan ibadah haji
mereka hingga selesai, ken-rudian mereka harus mengulanginya (pada musim haji

tahun mendatang). Selain itu, ntereka wajib rnenyerlbelih binatang kurban."'

Abu Abbas ath-Thabari berkata, "fika seseorang yang sedang ihrnm
melakukan persetubuhan sebelum tahallul awal, baik persetr,rbuhan yang dia

lakukan sebeh-rm wukuf di Arafah rnauplrn sesudahnya, rnaka hajinyir batal.
Meskipun begitu, dia tetap w,ajib rneneruskan ibadah hajinya, rnenyembelih
kurban, dan melaksanakan haji lagi pada musim haji tahun vang akirn datar-rg.
|ika seorang istri yang diajak bersetubuh juga sedang ihrarn dan dia setuju
terhadap ajakan suaminya, maka dia juga berkewajiban sebagaimana kewajiban

yang ciibebankan pada suaminya. Pendapat
dikemukakan oleh mayoritas ulama."

ini

merupakan pendapat yang

Sebagian yang lain berpendapat bahwa hewan kr-rrban yang harus clisiapkan

oleh suanri istri yang melakukan persetubuhan pada saat sedang ihram hanya
satu. Di antara yang berpendapat seperti ini adalah Athal Al-Bagawi, di dalam
Syttrh as-Sunnrzlr berkata, "Penjelasan di atas merupakan per-rdapat Syaf i yang

masyhur. Pentbayaran denda atas persetubuhan pada saat ihram dibebankan
kepada pihak suami. Imam Syaf i juga mengemukakan pendapat yang sana
dengan pendapat ini dalam kasus persetubuhan yang dilakukan pada siang hari
di bulan Ramadhan. Jika suarni istri rnelakukan haji qadha (mengulang haji yang
batal), maka keduanya wajib berpisah'agar kejadian sebelumnya tidak terr-rlang

untuk kali kedual'Jika dia tidak marnpr-r berkorban dengan r-nenyerahkan Llnta,
dia wajib berkorban dengan sapi. fika clia tidak marnpu untuk berkorbar-r dengan
sapi, dia wajib berkorban dengan tujuh kambing. fika dia tidak nampu untuk

berkorban tujuh karnbing, dia rnenilai satu unta dengan dirharn, lalu dirharn
itu digantikan dengan makanan untuk dibagikan kepadir orang-orang miskin.
Setiap orang diberi satu mud. fika dia juga tidak mampu, hendaknya dia mengganti dengan puasa. Satu rnud diganti dengan satu hari puasa.
Mazhab Zahiri berpendapat, "fika mereka (suami-istri) rnelakukan persetubuhan sebelum wukuJ', hajinya batal dan dia wajib mernbayar denda satu
unta atau tujuh karnbing. Jika dia melakukan persetubuhan setelah wukuf,
hajinya tidak batal dan dia rvajib membayar denda satu unta.

'
'

HR Malik dalan Muwoththa' Malik, kitab 'hl flajju,"bab"Hadyu al-Muhrimi Idzi Ashiba
Ahiahu," hal: t'q8. Zaildi mengatakan, "Hadits ini diril.ayatkan-oleh Baihaki dalam Sunan
Baihaki, jilid V, hal: r68, dari jalur Ibnu Bukair dari Maiikl' Lihat dalam Nas/rb ar-Riytrh,

jilid rrr. hal:238.

Perpisahan ini wajib ntenurut Ahmad dan Malik, dan sunniih menurut mazhab Hanafi
dan Svah'i.
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Orang yatrg memilih untuk rnelirksanakan haji qirorr, kentrLclial clia
melakukan hal ya'g merusali hajinva, maka dia wajib melakukirn apa yang
dilakukan oleh or.ug 1,ang
haji ifrad. Dia wajib rnengula'gi
'relaksanakan
hajinya de'gan haji qiran. He',an kurba'ya'g wajib <1ia serahka', ticlak gugur
akibat hajinya yang rusak (batal) itul' Lebih lanjr.rt, Al-Bagawi berkata, "Menurut

nraycrritas ulatna, persetr'rbuhan yang dil;rkukan setelah t(thallul awal
tidirk
rnembatalkan haji cian tidak mewajibkan rnengulangi haji (pada musir-n haji
yang akan datang).'l'etapi, sebasian ulama yang lain rnewajibkan baginya
untlrk
mengulangi haji pada musim haji yang akan clatang. I)i a'tara ora'g mervajibkan

untuk nrengulangi hajin,va aclalah Ibnr,r Umar, Hasan, dan Ibrahirn. Menrbayar
Jtdyah atas persetubuhan yang mereka lakukan juga r,r,ajib ditunaikan. Apakah
Jidyah dirlarn hal ini bentpa unta atalr karnbing? Para ularna berbedir penclaptrt
atas hal tersebut. Ibnu Abbas ra. dan Atha'berpendapat bahrva
harus

Jilyahyang

mereka tunaikan adalah berkurban clengan unta. Pendaprat yang seclernikian
merupakan pend.pat Ikrirrrah da' salah satu pendapat syaf i. pendapat yang

lain' yaitu Imarn Malik adalah, maksud dariJitlyah clalanr nrasalah ini adalah
berkurban kambing."
Merrurut rnazhab syaf i, jika orang yang sedang ihrantbermimpi basah
dia berkhayal sampai mengeluarkan sperrla, dia tidak wajib mernbaya r

atar,r

Jtrlyah.
Bagi ora'g yarg nrenyentuh atau ureucium perempuan (istri atau muhrinrnya,
red) dengan svahwat, baik sampai mengerr.rarkan sperma ataupun ticlak, dia

wajib membayar hervan kurban berr"rpa kambing. Menurut Ibnu Abbas, dia
wajib membayar danr.
Mujahid berkata, ada seorang lelaki

yarng rnenenrui Ibnu Abbas. Dia berkata,
Sesurggr'rhnya aku sedang ihrttm. Ketika itu, ada seorang perempuan yang
mendatangiku sanrpai aku tidak mampu menahan nafsu sl,ahwatku (sarrrpai
akr-r mengeluarkan sperma, red). Mendengar hal itu, Ibnu Abbas
tertan a sanipai

berbaring. Kemudian dia berkata, sesungguhnya ergkau sudah ticlak mampu
nrenahan gejolak
Tidak aper-apra, engkau hirrus memb ayar tlant d,an
'afsurnu.
hajimu telah sempurna.

Sanksi bagi Orang yang Membunuh Binatang Buruan
Allah swt. berfirrnan,
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"Wslmi ortlttg-or0ttg rlurrg lteritrrnrt! [Ltrrgttrrltth hrurrt.t nrenrlturtuh lrciunn
burunrr, ketiks knntu scdnrtg iltrnnt (lnji attu unrrnlr). Bttrarrg sinpn tli rurtnrtt lcsmu
meniltunulrtrrlo datrgtttt sangtjn, rrtsks dettdnrnln inlalt rrrurggttrrti dertgurr hcittttrt
ternak 'tlnrtg seltntlttrt dartgrttr Iturusrr tltttrg tlibuntlrtnln, trrerrurttt rtntustttr tTun
orlil4 ysttg oLlil distrtnrn ktrrru sehngni luttlyu yLtrrg tlibnit,n kc Ktt'Itnh, ntou linfarnt
(trrcrnhnrlnr tcltusttrt tlarrgrttt) trrurrltcri rrrokLut kcpntltt ()rulng-()r(utg rniskin, tttnu
berpunsn, scirrfunrrg dctrgttrr trtnkntnn tltttrg Llikelttnrknn itu, ngnr tlin tncrasaksn

skibnt buruk dnri parbuntannLln. Allsh telnlt rtrerrrnnJknrr apl Vlng tcltth lnlu. Dmt
bnrnng sin1tnkerrrhnli nrutgcrjnkttnrrryn, rtiscnq0 AIIolr ttkon rrtarrryiksrtnrya, Dnn Allnlr
Malmpcrknsn, trrcntiliki (kakuttsaorr untuk) rrtettqiksn." (Al-MA'idah [5] : 95)
Ibnu Katsir berkata, yangjuga sesuai dengan pendapat ntayoritas ularna, "Baik

pembunuhan terhadap hewan buruan dilakukan dengan sengaja ataupun tidak,
tetap waj ib membayar drzru (denda)

i' Az-Zuhrib erkata,'Al- eurhn menunjukkan

kewajiban menbayar denda terhaclap orang yang sengaja membunuh heu,an
buruan. As-Sunnah jufa rnenunjukkan kewajiban denda terhadap orang yang
lupa (tidak sengaja) membunuh heu'an buruan." Maksud perkataan az-zuhri
adalah bahwa Al-Qur'an menunjukkan kewajiban membayar denda terhadap
orang yang sengaja membunuh hewan burnan dan nenghukuminva sebagai
orang yang melakukan perbuatan dosa, sebagaimana ayat,'Agar dia merasokan
okibat buruk dari perbuatannya."(Al-Mdidah IS] , Si)

Kemudian, As-Sunnah yang nencakup hukurn-hukum dari Rasuh.rllah
saw. dan para sahabat yang menjelaskan kewajiban denda bagi orang yang
melakukan kesalahan dalam membunuh hewan buruan, sebagaimana penjelasan
dalam Al-Qur'an atas kesalahan yang dilakukan dengan sengaja. selain itu,

membunuh hewan buruan merupakan tindakan yang merusak dan harus
mendapatkan denda, baik dilakukan dengan sengaja ataupun tidak. Hanya saja,
bagi yang melakukannya dengan sengaja, dia mendapatkan dosa, dan jika dia
melakukannya dengan tanpa sengaja, dia tidak bisa disalahkan secara penuh
(tidak berdosa, red).
Dalam kitab al-Musawwa dijelaskan bahwa maksud kata'sepadan'dalam
firman Allah, "Maka dendanya ialah mengganti dengan hewan ternak yang
sepadan dengan buruan yang dibunuhnyai' adalah sepadan dari sisi nilai. Nilai
yang dimaksud bisa berupa hewan kurban atau mernberi makan kepada orang-

orang miskin.
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Adapun maksud 'sepadan'rnenurut Syaf

i

adalah bahwa orang yang

membunuh hewan buruan wajib rnembayar denda yang sepadan dengan hewan
yang telah dibunuhnya, baik dari sisi rupa maupLrn bentuk. Denda ini juga bisa
berupa pernbayaran kafarat atau dengan berpuasa sejumlah hari yang sebanding
dengan kafarat (satu hari untuk satr,r mud).

Putusan Umar dan Ulama Salaf tentang Sanksi
bagi Orang yang Membunuh Hewan Buruan
Muhammad bin Sirin meriwayatkan bahwa seseorang menemui Umar
bin Khaththab ra. dan berkata, "Dalam suatu perjalanan, aku dan temanku
mengendarai kuda r.rntuk menuju pantai. Ketika itu, kami membunuh kijang,
sementara saat itu kami sedang ihram, bagaimana menurutmu?" Umar berkata
kepada orang yang berada di sarnpingnya, "Ken-rarilah, agar aku dan engkau dapat

memutuskan hal ini bersama-samal'Umar dan orang yang berada di sampingnya
menentukan denda baginya dengan mengganti kijang dengan kambing betina.
Orang yang menerima putusan ini berpaling sambil berkata, "Dia adalah Arnirul

Mukminin, tapi dia tidak mampu memutuskan permasalahan hewan kijang ini
sehingga dia harus meminta bantuan kepada orang laini' Ketika Un-rar mendengar

perkataannya, dia memanggihiya dan bertanya,'Apakah engkau sudirh membaca

surah Al-MAidah?" Orang itu menjawab, "Beluml' Umar bertanya, 'Apakah
engkau mengenal orang yang ikut rnernutuskan hukurn bersanaku?" Orang itu
menjawab, "Tidakl'Umar berkata, "lika engkau berkata kepadaku bahwa engkau
telah membaca surah Al-Miidah, aku akan rnernukulmu dengan pr.rkulan yang
menyakitkan." Kemudian Urnar berkata, "Sesungguhnya Allah swt. berfirman di
dalam kitab-Nya, "Menurut putusan dua orangyang adil di antara kamu sebagai

(Al-Mfidah It]
Aku adalah Umar, dan orang
'ss)
yang berada di sampingku adalah Abdurrahrnan bin Aufl"
hadyu yang dibawake Ka'bah."

Para ulama salaf telah memutuskan denda bagi orang yang membunuh
hewan buruan, yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.
Bagi orang yang membunuh burung unta, dia harus membayar dengan unta;

keledai liaa sapi liar, karnbing wa'l (sejer-ris kambing hutan jantan), kambing wa'l
betina dengan unta; burung merpati, burung tekukur, ayam liar, dan dabasi (sejenis

burung) dengan kambing; heyna (sejenis serigala) dengan kambing; kijang dengan

'

HR Baihaki dalam Sunan Baihakl, iitid V hal: ruo. Malik dalarn Muwaththa Malik, kitab
'hl-flajj."bab Fidyati Ma Ltsr,'ts min ith 'llniri wal Wahsy,"hal: r6r. Haitsamidalam Majma'
az-Zawh'id,jilid III, hal: z3z, mengatirkan bahu.a hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani
dalan al-Mujam al-Kabir. Para perarvinva adalah orang orang fslqah.
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kambing betina; kelinci dengan karnbing betina yang berumur lebih dari empat
bulan; musang dengan anak kambingvang berumur satu tahun; dan,vdbu'(binatang

jenis tupai) dengan kambing betina,yang urnurnya mencapai ernptrt bulan.

Hukum bagi Orang yang Membunuh Binatang Buruan,
tapi Tidak Mampu Membayar Denda
Sa'id

bin Manshur rlerirvayatkan dari lbnLr Abbas ra. mengen^i firman

Allah swt., " Maka dendanya iolah mengganti dengan hewan ternak
dengan

1'ang sepadan

buruan ynng dibuntrhnya." (Al-Mfidah Ii] r Si)

Ibrru Abbas ra. berkata, "]ika orang yang sedang ihrsm menl:,unuh heu,an
buruan, di;r wajib rnenrbal'ar denda. Jika dia merniliki hen rrn yang dapat dijadikan
sebagai clenda, dia bisa menvembelih heu'an tersebtrt dan rnenyedekahkan
dagingnya kepada orang-orang rniskin. fika dia tidak mernilikinya, rnaka denda
berupa hen'an ini diganti densan dirham (uang), dan uang ini dipergunakan

untuk rnembeli makanan (lalu diberikan kepada fakir miskin). Kemudian
setengah s/ra'rvajib diganti cleugan berpuasa satu hari.

|ika orang yang sedang iln"am rnenbunuh hewirn buruan, maka dia wajib
mengganti hewan tersebut. )ika dia nembunuh kijang dan hewan yang sejenis
denganuya, n-raka dia u,ajib membayar hewan tersebut dengan menyembelih
kambing di Mekal-r. Jika clia tidak uranrpu mernbayarnya, maka hendaknva dia
merrrberi makanan kepada enaln orang miskin. )ika dia tidak mampu mernberi
rnakanan, henclaknya dia berpuasa selama tiga l-rari.
lika dia membunuh rusa dan hewan yang sejenis dengannya, maka dia wajib
membayamya dengan sapi. Jika dia tidak mampu rnernbayarnya, hendaknva

rnemberikan rnakanan kepada dua puluh orang miskin. fika dia tidak mampu
nrenberikan makanan, hendaknya berpuasa selama dua puluh hari.
Jika seseorang n-rembunuh burung unta, keledai liar dan her,r'an yang sejenis,
rnaka dia wajib rnernbayamya dengan unta. Jika diir tidak mampu membayarnya,

maka dia wajib memberikan makanan kepacla tiga puluh orang miskin. fika
dia tidak mampu mernberikan makanan, dia wajib berpuasa selama tigapuluh

haril'HR Ibnu Abu Hatim dan Ibnu farir.
Dalam salah satu riwa,vat terdapat tambahan redaksi, "Makanan yang diberikan
kepada satu orang miskin adalah makanan yang dapat membuatnla kenyangi"

'

HR Ibnu Katsir di clalanr ??flr lbnt Katsir, jitid IIi, hiil: z4r dan Ibnu |arir di dalam TaJilr;
Ibni larir, jllidXl, hal: 3 r. Riniayat ini berasal ciari Ali bin Abu Thalhah dari lbnu Abbas. 1'etapi,
Ali bin Abu'fhalhah tirlak pernah rrrenclenqar hal itu secara (langsung) dari lbnu Abbas.
H oj
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Cara Memberi Makanan dan BerPuasa
imam Malik berkatir, "Perkataan terbaik yang pernah aku dengar mengenai
orang yang membunuh hewan buruan, lalu dia dikenai hukunran karena
perbuatannya, adalah hendaknya hervan buruan yang dibunuhnya dinilai
harganya, kemudian harganya cliganti dengan makanan kemudian dibagikan
kepada orang-orang rniskin. Setiap orang miskin diberi satu mud makanan. Jika
dibunuhnya,
seseorang tidak marnpu n-rembeli makauan (senilai binataug yang
red), maka dia bisa menggantinya dengan berpuasa. Setiap satu mud diganti
t-nakanan
dengan puasa satu hari. lika jumlah orang miskin )'ang harus diberi

hari. Iika
sebanyak sepr-rluh orallg, rnaka dia rvajib berpuasa selama sepuluh
hari. Intinya,
mereka berjurnlah dua puluh orang, maka diar rvajib puasa dr-ra puluh
dia n ajib puasa sebanyak jumlah orang miskin yang harus diberi makanl'

Hukum atas Pembunuhan Terhadap Binatang Buruan
yang Dilakukan secara Bersamaan
metnbunuh hewan
fika ada beberapa orang yang sengaja bersatna-sama
pada
buruan, mereka hanya u,ajib merr-rbayar satu denda. Hal ini berdasarkan
firman Allah swt., "Maka denclanya iolah mengganti dengan hewan ternak yang
sepaclan rlengan buruan yang

dibuntrhnyd'(Al-Miidah

Ii]

sS)

'
Ibnu Umar ra. pernah clitanya mengenai beberapa orang yang membunuh
buruan secara bersama-satna ketika mereka s edangihram. Ibnu Umar men-

hewan

jawab, "Sernbelihlah satu kambingi' Mereka bertanya, 'Apakah setiap orang wajib
"cukup satu kambing sajai"
menyembelih satu kambing?" Ibnu umar rnenjawab,

Hukum Membunuh Binatang dan Menebang Pepohonan
di Tanah Haram
Baik sedang ihram maupun tidak, dilarang membunuh binatang di tanah
juga
haram atau menakut-nakutinya sampai binatang tersebut lari' Selain itu,
dilarang memotong pohon yang tumbuh dengan sendiri. Pohon yang dimaksud
mencakup segala jenis tanaman yang masih basah, termasuktanaman berduri,
sena
kecuali tanaman idkhir (tunbuhan yang beraroma wangi ) dan tanaman
(sejenis tumbuhan untuk pengobatan). Sebagai dasar atas hal ini adalah, riwayat

J{R D-d

alam sunan Duruquthni..Di dalam a.t-Ta'li.c1 q! ![ughni,
dliebutkari bahwa sanad hadits ini dap.rt dijadikan sebagai hujjah'
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jilid II, hal: z5o,

dari Ibnu Abbas ra., bahrvasanva Rasr"rlullah saw. bersabda pada saat Frifhu
Nlakkah (penaklukan kotl Mekah),
I

-t

,:. ,i..,'
r,> ) tc-^-."? P)j

'j

'- .r ,U-ir' f' .^.irr +,i

-rl*jr r-r,:

.J!

wf
"Sesunggilntln ncgcri irti sdLtlnh suci, duri dnn tumbult-tttntbulnn lrijautnla
tidsk bolclr diytotortr, lk'u,trrt lturuarurrlt tidLtk bolelt ditnkttt-ttkttti, dm barang
temunnntla tidnk bolclt tlinrrtbil kccusli ltngi oratg rTrllt i rrgi rr trturgruttrtrnkotln1a."
Ibnu Abbas kemudian berkata, "Kecuali idkhir, karena ia ticlak dapat ditinggalkan

untuk kebutuhar.r pandai besi dan rumah."
Rasulullah saur bersabda, " Keunli idkhirl"
Syaukani nrengatakan, Qurthubi berkata, Para ahli fikih mengkhususkan
pohon yang dilarang berupa pohon yang tumlruh sendiri tanpa ditanam oleh
manusia. Adapun tumbuhan yang ditanam nanusia, mengenai hal itu, para
ulama berbeda pendapat. Mayoritas ulama membolehkan jenis tunrbuhar-r ini

untuk ditebang. Imam Syafr'i berpendapat bahwa semua tumbuhan (di tanah
haram) tidakboleh ditebang atau dipotong, (bagi 1'ang memotong) dia dikenai
denda. Pendapat Syah'i ini dikuatkan oleh Ibntr Qudamah.
Mengenai jenis pohon yangpertama (pohon yang tumbuh sendiri, red), para

ulama juga berbeda pendapat. Menurut Imarn Malik, tidak ada dencla apa plln
yang diakibatkannya, tapi hanya dosa bagi yang melakukannva. Atha berkata,

hendaknya orang yang melakukan pemotongan atau penebangan terhadap
pohon yang ada di tanah haram membaca istigfar. Abu Hanifah berpendapat,

tumbuhan yang dipotong atau ditebang hendaknya dinilai, kemudian nilai
dari pohon tersebut diganti dengan hewan kurban. Imam Syaf i berpendapat,
jika yang ditebang adalah pohon yang besar, maka orang yang melakukannya
harus membayar denda berupa sapi. Jika yang ditebang lebih kecil daripada
pohon yirng besar, maka orang yang melakukannya harus rnembayar denda
berupa kambing. Adapun untuk dahan pohon, ranting atau dedaunan yang
jatuh dengan sendirinya dan dimanfaatkan, maka menurut para ulama, hal
itu merupakan pengecualian. ibnu Qudamah berkata, Para ulama sepakat atas
diperbolehkannya rnemanfaatkan tumbuhan-tumbuhan yang ditanam manusia
di tanah suci; menggernbalakan kambing di sana dan memotong daun-daun
pepohonan yang ada.

'

HR Bukhari,kilab "lazA'u ash-Shaid," bab "La Yahillu al-Qitdlu bi Makkata.," Lihat Fath
al-Bhri, jilid IV hal: 47 dan kitab " al-Magazi,bab 53, jilid VIII, hal: 26.
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Dalarn ar-Raudhah un,Nadiyyah dijelaskan, "c)rang yang tidak sedang
ihram,ketika men-rbunuh ire'u.nan buruan di Mekah atau menebang tanamantanaman yang ada cli clalantnya, dia tidak dirvajibkan membayar denda. Tetapi,
dia rnendapat dosa atas apir yang telah clilakukannya. Sementara orang yang
seclang l/rrrrnr ketika nrembuuuh hewan buruan di Mekah, dia wajib n-rembayar
clenda seperti yang telah dijelaskan Allah srvt. di dalam Al-Qur'an. Tapi, ketika
dia r.nenebang atau lremotong tunlbuhirn di tanah haram, dia tidak dikenai
dencla apa pun, karena dalam hal

ini, tidak ada dasar yang dapat dijadikan

sebagai sandaran.

Adapun rir,r.ayat yang menyebutkan bal-rrvasanya Rasulullah saw. bersabda,

"I)endo merrcbang batorrg pohon hesttr adalah sapl."'tidak shahih. Sementara
atsar yang dirirvayatkan dari sebagian salai juga tidak dapat dijadikan sebagai
hu.ijah;"

syaukani berkata, "Kesirnpulannya, tidak ada hubungan yang saling
mengikat antara larirngan membunuh helvan buruan atau memotong tun-rbuhan
ini
dengan ker,r,,ajibar-r tnembayar denda atau yang senilai dengannya. Larangan
jika
bisa berarti hararn, sementara clenda atau harganya tidak wajib, kecuali
disertai ciengan landasan hukut].r yang jelas. Dan dalam hal ini, tidak ada dalil
kecuali lirman AIlah sn't.,

@:'{;,$6&idjiN\fr\;ii\$i
"lnrrgnnlalr liotrru

rtretriltrrrttrlt

heit,nrt burunn, ketikn knnru setlnng

ilrmn (lmii

ntnu unrnlt)." (Al-Ma'idah [5] : 95)
Tidak ada sesuatu yang disebut dalam ayat ini kecuali penyebutan atas suatu
balasan (membunuh hetvan buruan), selrentara yang lain tidak disebutkan.

G""ll*-.l.trtrat

TttlkltisltilHubir,jilidll,lral: :ltT,rrterrgrtlakrtl"Mawr.rdi

rnenukil

ut.iritI rnerinlrrttan dari Dartud birr-,s1 rbrrr drrn Mtrjahid, dari
rr-r-r*.^i"ii""'r,i"
'nr'.rf,'firir
tr*. Urf-r". f'"ii.,r bersrbdir.'.\lt'rrt'lrrirrg bttnng,pohitr bc.su.r wujih mcmblt\ty.r
,l,lnJni.pi.'Sr,r/iiriclrrkprenrebtLtkirrrhrrditrini.'laianirrti'didalaml'1,r)rrrs-Sunnn.jilid,X'
;;i,;;;,'nr;;linro". "pli.i; ivang bernr.ra Dar'ud ini terntrstrk para perawiTirmidzi drn

Nrr.tif.ad,rllh,'r,ing1onir.i,1rt,lH"riit.inil)!'rstrturmu,rsal,.seperti.y..rrrg.tehh.i.ij:la,s,k1]l
"Muiillti.l ,r.lalah /r,rsarr. Lihrrl .\4uqatldidrttnlr I lttu as 5r,'112,. lJalhaKl
sebelunrnya, 1,1rrrsrrl
ltrntbuhan lartrrh suci'
dtil.,r. j;;;;,,--ui'k,,l,i) i't"ngatrl<irn. "Bantrtgsir|a yr'ng tncttehirtrg jikr.
tumlru.han yung ia
karnbing
d'errdl
di[en,ii
iftr'anr,
beik ia sedane iftran nrrrrrpurr'tid,rk
adalah ponon
tebane adalah"tumbuhan kccil, dan dikenai derrdr sapi jika ia.1 attg ia tebattg
U.rur."iul itu telah diriwayatkan dari Ibnu Zubair dan Atha'l'
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Ad

Batasan Tanah Haram Mekah

br3

Tanah haram Mekah memiliki batasan-batasan yang telah diberi tanda
di lima titik dalam arah yang berlainan. Tanda tersebut terbuat dari batu yang

ketinggiannya kurang lebih satu meter dan diletakkan di dua sisi setiap jalan.
Batas bagian utara adalah Tan'im yang jaraknya 6 kilometer dari Mekah. Batas
bagian selatan adalah Adhah yang jaraknya r kilometer dari Mekah. Batas bagian

timur adalah fi'ranah yang jaraknya r6 kilometer dari Mekah. Batas bagian
timur laut adalah Wadi Nakhlah yang jaraknya r4 kilometer dari Mekah. Batas
bagian barat adalah Syamisi' yang jaraknya r 5 kilometer dari Mekah.

Muhibbuddin ath-Thabari
berkata, diriwayatkan dari
Ubaidillah bin Abdullah bin
Utbah, bahwasanya Nabi
Ibrahim memasang tanda-

tanda untuk tanah

haram

tersebut atas bantuan Malaikat
'\

y$
,

j*'\

*

Jibril dan tanda-tanda itu tidak
berubah sampai diperbarui oleh

'?.

{-tsl

i \
I \.
11".';u,r
'\..: ;ai
,

ada pembaruan lagi

tl*t

\

i

Qushai. Setelah Qushai, tidak
masa penaklukan kota Mekah.

I

Ketika

I
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Rasulullah saw

mengutus Tamim bin Usaid al-

v'

l

py', rt$r;r

sampai

Khuza i untuk memperbaruinya.
-

Setelah Rasulullah saw, tidak

ada pembaruan lagi sampai
masa pemerintahan Umar bin

Khaththab. Salyidina Umar
mengutus empat orang Quraisy, yaitu Mahramah bin Nautai, Sa'id bin Yarbu',
Huwaithab bin Abdil Uzza, dan Azhar bin Abdul Auf untuk memperbaruinya.
Ketika tampuk pimpinan ada di tangan Muawiyah, dia juga mengadakan
pembaruan. Dan yang terakhir, Abdul Malik memberikan perintah untuk
pembaruan batas-batas ini.

'

Pada masa dahulu tempat

ini dinamakan Hudaibiyah. Di sinilah terjadinya baiat Ridhwan

dan perdamaian Hudaibiyah.
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Batasan Tanah Haram Madinah

Larangan membunuh binatang atau merusak tumbuhan di tanah haram
Mekah, juga berlaku di tanah haram Madinah. |abir ra. berkata bahwa Rasulullah
saw. bersabda,
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Sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Baitullah dan menjadiknnnya aman,
dan sesungguhnya aku mengharamkan Madinah, maka apnyang teiletak di qntara
duabatuhitam ndslahharqm. Karenaitu,binntang-binatangnya tidakboleh diburu,
"

Muslim, Ahmd dan Abu Daud.

pohon-pohonnyn tidakboleh ditebang."l HR

Ali ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda tentang Madinah,
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"Tumbuh-tumbuhannya tidnk boleh dipotong, binatang buruannya tidak boIeh dibuot lari, dsn barang temuannya tidak boleh diambil kecuali bngi orang yang
ingin mengumumkannya. (Di Madinah) seseorang tidak diperbolehkon membawa
senjata untuk berperang. Pohonnya tidak patut ditebang kecuali untuk kebutuhan
seseorang yang hendak memberi maksn untanya'"2

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, disebutkan
bahwa Rasulullah saw. bersabda,

);.)iF;G'(F;a'
gunung 'Air

"Msdinnh adalah tanah haram, mulai dari

sampai Sunung

Tsaur."3

HR Muslim, lotab'al-Hajj,"bab"Fadhlu al-Madinah," jilid II' hal: 992'
HR Abu Daud, kitab -'alliianasik," bab "fi Tahrimi al-Madinah," jilid II, hal: s 33. Ahmad
dalam Musad Ahmad, iilid I, hal: r9.
HR Bukhari, ktab'hl-Fara'idhibab "Itsmi Man Tabarrala min Mawilihi."LihatdalamFath aIBdri,
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Muslim, lotab"al-flajiui'bab "Fadhlu al-Madinahl' jilid II, hal qgl'

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. menentukan tanah
haram Madinah antara dnalhbah-nya dan menjadikan dua belas mil di sekitar

Madinah sebagai pembatas.'
Ldbah adalah batu hitam. Kota Madinah terletak di antara dualabah; labah

timur dan labahbarat. Thnah haram Madinah ditetapkan sepanjang dua belas
mil, mulai dari gunung Air sampai gunung Tsaur. Gunung Air adalah sebuah
gunung di Miqat, sedangkan Tsaur adalah pegunungan di dekat gunung Uhud
di sebelah utara.
Rasulullah saw. memperbolehkan penduduk Madinah melakukan penebangan pohon yang tumbuh di Madinah untuk keperluan alat pertanian, alat
transportasi, dan sebagainya, yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan mereka.
Penduduk Madinah juga diperbolehkan memotong rerumputan yang tumbuh

di tanah Madinah untuk memberi makan pada binatang.

Imam Ahmad meriwayatkan dari |abir bin Abdillah ra., bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda, "Tumbuh-tumbuhan tanah haram Madinah, (yang
terletak) antara dua batu hitamnya dan semua batas-batasnya tidak boleh
dipotong kecuali untuk keperluan makanan binatang."'
Beda halnya dengan tanah haram Mekah, yang mana penduduk Mekah

kebutuhan hidupnya sudah tercukupi, sedangkan penduduk Madinah masih
bergantung pada hasil pertanian. Meskipun tidak ada denda karena membunuh
binatang buruan Madinah atau menebang pohon, tapi orang yang membunuh
binatang atau menebang tumbuhan di Madinah merupakan perbuatan dosa.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Anas ra. bahwa Rasulullah saw bersabda,

U , LL

u<+

o'*)J-\i , \A';r

#i

'*it ,,s Jlls i , i7 L-tat
q6,, f..v:lt, ^t y C't tAi
l'^

"Madinah adalah tanah haram, mulai dari batas ini sampai batas ini. Pohonpohonnya tidak boleh ditebang. Tidak boleh ada perkara yang dibuat-buat (bid'ah)
di Madinah. Siapa yang melakukan perkara yang dibuat-buat, dia mendapat laknat

dari AIIah, Malaikat dan seluruh manusia."3
Seseorang yang menemukan sesuatu (baca: buah) yang terjatuh dari pohonnya,

dia boleh mengambilnya. Dari Sahd bin Abi Waqqash ra., bahwasanya dia pernah

'
'
3

HR Muslim,l<tab "al-Hajiullaa "la(t1ty a.l-Madinati," jilid II, hal rooo. Bukhari, kitab
"Fadhh'il al-Madinati," bab "flarami al- Madinah.'
HR Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid III, hal: 336.
HR Bukhari ,V,tab " Fadh,hili al-Madinahl' bab " Harami al-Madtnahl' jitd IV, hal 8 r.
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menaiki untanya menuju kediamannya di Aqiq. Dalam perjalanan, dia mendapati
seorang budak yang menebang pohon. Sa'ad lalu merampas hasil tebangannya.
Ketika Sa'ad sampai di rumahnya, keluarga budak ini menemuinya untuk meminta

'Aku berlindung kepada Allah. Aku
tidak akan mengembalikan sesuatu yang telah dijadikan harta rampasan untukku
oleh Rasulullah sawl' Sa'ad menolak untuk mengembalikannya kepada mereka.'
apa yang telah dirampasnya. Sa'ad berkata,

Imam Muslim, Abu Daud dan Hakim meriwayatkan bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda,

dL:;i, W
"
tt

ntuk

+ 4-allji,;

Siapn yang nrclihat seseorang rrelakukttrr perburunn di dalatnnyn, dis berlmk
rrrc r snrp asny a.2

Apakah di Dunia Terdapat Tanah Haram selain Mekah
dan Madinah?
Ibnu Taimip,ah berkata, "Di Dunia, tidak ada tanah haram baik Baitul
Muqaddas ataupun tempat yang lain selain Mekah dan Madinah. Selain Mekah
dan Madinah tidakbisa dinamakan tanah haram, sebagaimana yang seringkali
disebut-sebut oleh orang yang tidak berpengetahuan. Mereka menyebut, 'Tanah

haram Maqdis dan tanah haram Khalill Maqdis dan Khalil bukan termasuk
tanah haram sesuai dengan kesepakatan kaum Muslimin. Tanah haram yang
disepakati secara mutlak adalah Mekah. Adapun Madinah, disebut tanah
haram oleh mayoritas ulama, sebagaimana banyak hadits Rasulullah saw. yang
menjelaskan tentang hal itu. Tidak ada perbedaan pendapat di antara kaum

Muslimin mengenai tanah haram ketiga kecuali Wujal yaitu suatu lembah di
Thaif. Menurut sebagian ulama, Wuja' termasuk tanah haram.r "Tetapi, menurut
mayoritas ulama, Wuja tidak termasuk tanah haram."

Mekah Lebih Utama daripada Madinah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa Mekah lebih utama daripada Madinah.
Hal ini berdasarkan pada sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Ibnu

'
'3

HR Muslim,kitab "al-flajju," bab "Fadhlu al-Madinah," iilid II, hal: 993.
HR Abu Daud, kitab "al-ivlanasik,"bab'f Tafurimi al'Madinah)' jt lid II, hal: 532.
Di antara yang berpendapat seperti ini adalah lmam Syali'i. Syaukani menguatkan pendapat
Syaf i tersebut.
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Majah dan Tirmidzi dari Abdullah bin Adi bin Hamra'bahwa Rasulullah saw
bersabda tentang kota Mekah,
,

r

v-> f

:
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L, 9L!"
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"Demi AII'alt, ses''ungglimya engknu' adalal, torot, ahnh ynng pating'bn'ik dan
yang poling disuksi Allalr srut. Sekirnnya bukrm ktuenn oku dikeluarkan dorimu,
nku tidak akan keluar."l

Tirmidzi juga meriwayatkan sebuah hadits yang menyatakan riwayat
tersebut termasuk hadits shahih dari Ibnu Abbas ra., bahwa Rasulullah saw.
bersabda tentang kota Mekah,

,."i "',ia
fi g.; ti lll; !t Jf,-i: rL _- -*i

,-,: ;-.\,"
'.i,., t" JLi.
J,=r
C:^
" Alangkal,

t',nif'rrVo

,rgt o, dori ,rgoro (yang lain)'Ao, yrr,g
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paliLng' aku sukni.

likn bukan ksrena kaumku ntengeluarkanku darimu, aku tidsk akan tinggnl di
ternpnt selninntu."2

Memasuki Mekah tanpa Berihram
Diperbolehkan memasuki kota Mekah meskipun dengan tanpa niat untuk
ihrambagt orang yang tidak ingin melaksanakan ibadah haji atau umrah, baik
dia memasukinya untuk keperluan yang berulang-ulang, seperti mencari kayu
bakar, mengambil rumput untuk makanan binatang, mengambil air, berburu
dan sebagainya, maupun untuk keperluan yang tidak berulang-ulang, seperti
berdagang, ziarah, dan keperluan lainnya, baik dalam keadaan aman maupun
dalam keadaan takut. Hal ini merupakan pendapat yang paling kuat dari dua
pendapat yang dikemukakan oleh Syaf i. Pendapat Imam Syaf i ini juga dianut
oleh para sahabatnya.

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan bahwa
Rasulullah saw. memasuki kota Mekah dengan mengenakan serban yang
berwarna hitam ketika tidak sedang ihram.3Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa

dirinya kembali dari suatu perjalanan. Dia memasuki Mekah tanpa ihram.a Ibnu

'
'

HR Ibnu Majah dalam Sunan lbnu Majah, kitab 'al-Manasiki," bab "Fadhlu Makkata,"

jilid II, hal: ro37. Ahmad. jilid IV hal:3o5. Tirmidzi ,kitab"al-Mandqib,"bab"Ji

Fadhli
Makkata," jilidY.hal:7zz. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits int hasan garib shahih.
HR Tirmidzi , kitab 'hl-Managib,"bab"f Fadhli Makkah," jilidY,hal: 723. Menurut Tirmidzi,
hadits ini hasan garib.
HR Muslim, ktab"al-gajjul'bab"lawkzu Dukhuli Makkata bi Gairi lhramin| jIlidII, hal: 99o.
HR Bukhari dengan sanad yangmua'llaq. Tetapi, Malik telah menyambungkannya di dalam
al-Muwaththa'. Lihat dalam Fath al-Biri, jilid IV hal: 7o.

Haji-aS

Syihab berkata, "Tidak masalah hadits(jika seseorang) memasuki Mekah tanpa
niat ihraml'Ibnu Hazm berkata, "Memasuki kota Mekah tanpa niat ihram adalah
boleh, karena Rasulullah saw menj ad ikan miqat - mi qat hanya untuk orang yang

ingin melakukan ibadah haji atau umrah dan beliau tidakmenjadikannya untuk
orang yang tidak ingin berniat haji atau umrah. Allah swt. dan Rasulullah saw.
tidak melarang seseorang memasuki kota Mekah kecuali dengan niatihram;niat
ihramhanyadiwajibkan bagi orang yang melakukan ibadah haji atau umrah.

Beberapa Hal yang Dianjurkan ketika Memasuki Kota Mekah
atau Baitullah
Bagi orang yang memasuki Mekah, hendaknya dia melakukan beberapa
hal sebagai berikut:

r.

Mandi.IbnuUmarra.meriwayatkanbahwasanyaketikadiainginmemasuki
kota Mekah, dia mandi terlebih dulu.

z.

Menginap di Dzi Thuwa, di arah Zahir, karena Rasulullah saw menginap di sana.

Nafi'berkata, "Ibnu Umar juga melakukannyal" HR Bukhari dan Muslim.

3.

Memasuki kota Mekah dari jalan yang tinggi, yaitu jalan Kuda, karena

Rasulullah saw. memasuki Mekah dari jalan yang tinggi. Bagi yang
memungkinkan untuk melakukannya, hendaknya dia melakukannya. fika
tidak mampu, maka lakukan sesuai dengan kemampuan dan tidak ada dosa
baginyal"

4.

Hendaknya bersegera ke Baitullah dan masuk melalui pintu Bani Syaibah
atau as-Salam setelah meletakkan perbekalan dan semua barang-barangnya

di tempat yang aman. Ketika masuk, hendaknya berdoa dengan membaca
doa berikut dengan khusyuk dan rendah hati,

1;yt :.,ixt ift yrt 4;:t iu iri,i
-t;i'1&,, o,ri ,;.*tl;lt ,&i yt F e "Pi+' ,i'
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,rr.r*rr

,l#,
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HR Bukhari,lqtab "al-Haiiu,"bab "Dukh,fiIi MakkataNahdran wa Lailan."Lihatdalam Fath
al-Bdri,jilid III, hal: 436.-Muslim, kitab 'hl-Hajji bab "Istihbdbu al-Mabiti bi Dzi Thuwa
'Inda lradati Dukhuli Makkahl'iilid II, hal: grg.
HR Bukhari, kitab "al-Hajj," b;b "Min Aina Yakhruju min Makkata." Lihat dalam Fatlr
al-Bdri, jilid II, hal: 436. Muslim, kitab "al-flajj,"bab "ktibbdbu Dukhitli Makkata min atsTsaniyyhtil-Ulya wal-Khuruji Minha min ats-I'saniyyati as-Sulfu|' jilid II, hal: 9r8.
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"Aku berlindung

kepadq

Allnh yang Mahaagung, ntas Dzat-Nya yang

Mahamulia, dan kekuasaan-Nya yang abadi, dari gangguan setan yang
terkutuk. Dengan menyebut nama Allah, ya Allah limpahknnlah shalnwat dan
salam kepada Muhammad beserta keluarga beliau. Ya Allah, ampunilah dosadosaku dan buknkalah untukku

S.

pintu-pintu rahmat-Mu."

|ika sedang melihat Ka'bah, hendaknya mengangkat kedua tangan sambil
berdoa,
t.n).
'-&.dr)
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"Ya AIInh, tambahkanlah kemuliaan, keagungan, dan kewibawaan

padn

ini

(Ka'bah) dsn tambahkanlah kemuliaan, keagungan dan kebaiknn
kepada orang yang memuliakannyn, yaitu ornng yang haji atau umrah
rumnh

kepadanya.l Ya Allah, Engkau Dzat yang menyelamatkon dan hanya dari-

Mu segala keselnmatan, maka hidupkanlah kqmi, wnhai Tuhnn kami, dengnn
keselamatan-"2

Mendekati Hajar Aswad dan menciumnya dengan tanpa bersuara. |ika
tidak memungkinkan untuk menciumnya secara langsung, hendaknya

6.

menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu mencium tangannya. iika
hal tersebut juga tidak memungkinkan, hendaknya memberi isyarat ke
arah Hajar Aswad dengan tangannya.
7.

Berdiri dengan tetap mengenakan sepatu yang dikenakannya, kemudian
memulai thawaf.

8.

Tidak melakukan shalat tahiyat masjid, karena wujud tahiyat masjid
adalah thawaf. |ika shalat wajib mesti segera dilakukan, maka tidak perlu
melakukan thawaf, tapi langsung ikut shalat bersama dengan imam. Hal
ini berdasarkan pada sabda Rasulullah saw.,

'

'

HR B"th"kl d"t. m sunan Baihaki.jilid v, hal: 7 j, darilalur Syaf i dari Said bin Salim dari
Ibnu.furaij dari Rasulullah saw Baihaki mengatakan bahwa hadits ini munqathi')'Hadits
ini didukung dengan hadits mursalyangdiriwiyatkan dari ialur Sufiian ats-Tsiuri, dari Abu
Said asy-Syami dari Makhul. Ibnu Haiaimensafakan. abu Sa'id adalih seorans pembohons!
Iqfqr__Sy.afi.i ini memiliki keterputusin dalah sanadnya." Lihat dalam Tatknriihu al-Habir

jilid II.

hal: 259.
HR Baihaki dalam sunan Baihaki, jilid v, hal: 73, dan umar. Lihat dalam Talkhishul Habir,
jilid II, hal: z6o dan Nashb ar-Rayaft, jilid III, hal: rr4.
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"lika shalat (wajib)

segera dilaksanakan, tidak (boleh) udn shalat apa pun

kecusli shalat wajib."

Thawaf juga tidak perlu dilakukan jika dikhawatirkan waktu shalat habis.
Dalam kondisi seperti ini, seseorang yang masuk ke Baitullah harus segera

melakukan shalat.
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THAWAF

Keutamaan Thawaf
Baihaki meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dengan sanacl shahih
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
\".'.'

o)P-
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'.,:ri :erc:
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"Attah *rnu,runOrn

-"i' ,i' . '.fo.-.,',,
c;J-.4.I\ :€: )t : .J+,rjtlJJ

durprtut, ,rtrornt setiap hari untuk
orang-or7ng yang rnenuju Baitul HarLun; enam puluh (rnlnnnt) untuk
s';ern'tus

orang-orang yang tlwrunf, enpnt puluh (rttlttnat) untuk orang_orang yqng
shalat, dan du, pulult (ralmtat) untuk orang-orang yang mentandnng
(Ka'batuS."t

\

1.

Memulai thawaf dari tempat yang searah dengan Hajar Aswad dan
menghadap ke arahnya, lalu mencium, menyentuhnya atau memberi
isyarat ke arah Hajar Aswad sesuai kemampuan dan Ka'bah berada
di sebelah kirinya lalu berdoa,

'

a

HR Baihaki dalam syuhbul-Iman. Lihat Kanzu al-'tJmmiial,jilid v,
rrqr' r:
rzzo-rzzt, dan
rrr'u rr hal:
at-Targib wa at-Tarhib,jilid II, hal: r9z.

aA Gt;t,

i*a

"Dengan menyebut nnma Allah, dan AIIah Mahabesar. Ya Allah, (hamba

ini) korena berimqn kepada-Mu, meyakini (kebenaran) kitabMu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnahNabi Muhammad saw.."l
melakukan hal

berlari-lari kecil pada tiga putaran
pertama dengan mengambil posisi yang dekat dengan Ka'bah dan berjalan
biasa pada empat putaran berikutnya. |ika tidak memungkinkan berlari-lari
Saat memulai thawaf, dianjurkan agar

2.

kecil atau tidak mungkin mendekati Ka'bah karena banyaknya orang yang
thawaf dan kondisi yang berdesak-desakan, hendaknya thawaf dllakukan
sesuai dengan kemampuan. Setiap putaran, dianjurkan untuk menyentuh

Rukun Yamani dan mencium atau menyentuh Hajar Aswad.

Dianjurkan memperbanyak dzikir dan doa dengan memilih doa yang
diinginkannya dan tidak harus terikat dengan dzikir dan doa tertentu
atau mengikuti doa yang dibaca oleh orang yang sama-sama thawaf secara
berulang-ulang. Tidak ada dzikir atau doa yang ditetapkan oleh syariat
kepada kita. |uga tidak ada dzikir secara khusus yang mesti dibaca pada
saal thawaf sebagaimana yang ditetapkan oleh syaral Adapun dzikir dan
doa yang dibaca orang-orang yang sedang thawaf pada putaran pertama,
putaran kedua, dan seterusnya tidak memiliki dasar dan bersumber dari
Rasulullah saw. dengan jalur yang shahih. Orang yang melakukan thawaf
hendaknya berdoa bagi dirinya dan saudara-saudaranya agar mendapat
kebaikan dunia dan akhirat sesuai keinginannya. Berikut ini adalah doa-

J.

doa yang dibaca ketika thawaf.

Doa ketika menghadap Hajar Aswad:

e,4&'
't''

GI/

),
"i- c-U

I 4-l-e

"Ya Allah, (aku melakukan hal ini) karena berimen kepada-Mu, meynkini
(kebenaran) kitab-Mu, memenuhi janji-Mu, dan mengikuti sunnah nabi-Mu.
Dengan menyebut nama Allqh, Allah Mahnbesar."2
HR Baihaki di dalam Sunan Baihakt, jilid V hal:79.Liat at-Talkhish, iilidll,hal.265.
Doa ini diriwayatkan dari Rasulullah saw. Ibnu Haiar mengatakan, 'Aku tidak menemukannya
seperti ini. Hadits ini diriwayatkan oleh lbnu Aiakir daii jalur Ibnu Najiyah dengan sanad
vins. dha'if:' Kemudian Ibriu Haiar mensatakan, "Doa Ibnu Umar ketika menyentuh
haiireswid adalah, "rs' ; a n- (bengan ienyebut nama Allah, Allahlah yang Mahabesor."
Sanadriwavatini shahih." Lihat dalam Talkhishu al-Habir iilid II, hal: z6s.
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Ketika melakukan thawaf, hendaknya berdoa:

,

\
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;'y\s JF !j ,;Si"1 A() c,ir rlJt,
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. .irt it-.-j

"Mohorrri A'JIah, segala puji bagi AIInh, tiada Tuhan ,rloin ehot , dan Atlah
Mahabesar, dan Tidak ada daya dan upaya kecuali atas kehendnk Allah."1

Ketika sampai pada Rukun Yamani, hendaknya membaca:
(
@ ;6 ;

(S\ir',& tS\
;

e

: 1*q'S 4Qt; 6,j

"Ya Tuhan kami, berilah ksmi kebaikan di dunia dan kebnikon di skhirat, dan
Iindungilah kami dari azab neraka."'z (Al-Baqarah [2]: 201)

Imam Syaf i berkata, "Jika seseorang sejajar dengan Hajar Aswad, hendaknya dia membaca takbir dan membaca doa berikut dengan berlari-lari
kecil:

t)"fi fij,r*

ft;, rrr; rJ.; "r3'

,ail'

"Ya AIIah, jadikanlah (ibadahku) ini haji yang mabrur, pelebur dosn, dan
usaha yang diterima."
Pada setiap putaran hendaknya membaca doa:

t;;
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"Tuhan, ampunilah dan belaskasihanilah okr, o*purilah dosa-dosa yang
Engkau ketahui. Engkau Mahaperkasa, Mahamulia. Wnhai Tuhan kami,
berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami

dari siksa nerakn."'

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa dia berdoa di antara Rukun Yamani
dan Hajar Aswad dengan doa berikut:

,*

J

ttG

/ a/

,f * ,;di. + q) !)qr -*:, a & A,

"Ya Allah, jadikanlah aku merasa puas dengan rezeki yang telah Engkau
berikan kepadaku, berkahilah pada rezeki (yang Engkau berikan) padaku, dan

HR Ibnu Majah dalam Sunan lbnu Majah,kitab " al-Manasiki,"bab"Fadlhu ath-Thawdli,"
hal: 986. Hadits ini dinyatakan dha'if oleh Ibnu Hajar.
HR Abu Daud,li:.tab'bl- Manasikl' bab " ad-Duh ath-Thawaf,' [8gz]. Hakim dalam Mustadrak
Hakim,jilid I, hal: 45 5.

jilid II,

Ha.j i-91

herilnh gnnti untukku dnri setinp sesuotu tlnng telah lilnng dnri luurfun."1 HR

Sa'id bin Mansur dan Hakim.
Membaca Al-Qur'an bagi orang yang sedangThawaf
Pada saat seseorang sedang thawaf, dia diperbolehkan membaca Al-Qur'an

karena thawaf disyariatkan untuk mengingat Allah, dan membaca AlQur'an termasuk mengingat Allah.
Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
^iJr

fi

;[1, ,;-J\

iri;i7\)uAt ;i.;tU -tA, ]j *t

"Sesunggulrttln dijndiknrurya tlnittaf di sekitsr Ks'bslt, sa'i di nntnrLt Slmfn
drm Mnnttslr, dnn rrrcletrrytor juntrnlt ndnlnlt urttuk mane glkkun tlzikir kepada

Allnh swt.."r HR Abu Daud dan

Tirmidzi.Dia mengatakan bahwa hadits

ini hasan dan shahih.

4.

Setelah selesai thawaJ, hendaknya melakukan shalat dua rakaat dekat
maqam Ibrahirn dan membaca finnan Allah swt.,

'@ j,P;"iryt6c.\r$v
" Dnn jadiknnlnh mnqnrtt lhrslirn itu tanpnt slrcilst." (Al-Baqarah [2]:125)
Sampai di sini rangkaian pelaksanaan thawaf telah sempurna. Kemudian

jika orang yang rnelakukan thawaJ'uremilih haji ifrad, maka thawafnya
disebut dengan thawaf cludum, thawaf tahiyat (thawafpenghormatan), dan
thawaf dukhul (thawaf masuk). Thawaf ini tidak termasuk thawaf rukun
ataupun wajib. fika orang yang melakukan thawaf memilih haji qiran atau
tamattu', maka thawaf ini dinamakan thawaf umrah. Dengan thawaf ini,

berarti tidak perlu melakukan thawaf tahiyat ata\ thawaf qudura. Dia bisa
melanjutkan ibadahnya, yaitu saI antara bukit Shafa dan Marwah.

Macam-Macam Thawaf
Thawaf terbagi menjadi empat macarn, yaitu:

r.
2.
'
'

Thawaf Qudum.
Thawaf Ifudhah.

HR Ibnu Majah dalam Sunan lbni Majah; dan Hakim di dalam Mustadrak Hakim.
HR Abu Daud kitab "al-Mandsik," bab "Jt ar-Ramaltl' jilid II, hal: 447. Tirmidzi, kitab "alflajju,"bab "MA Jdh Kaifa Tarmi al-limarl' jilid III, hal 237. Menurut Tirmidzi, hadits ini
hasan shahih.
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3.
4.

Thawaf Wadd.
ThawaJ'Tathawwu'.

Uraian selengkapnya mengenai jenis thawaf akan dibahas dalam bab
berikutnya.
Bagi orangyang sedang melakukan ibadah haji, hendaknya mempergunakan

waktunya selama berada di Mekah dengan baik dan dengan memperbanyak
thawaf sunnah dan shalat di Masjidil Haram, karena shalat di Masjidil Haram
lebih baik daripada seratus ribu shalat di masjid selain Masjidil Haram. Ketika
sedang thawaf sunnah, tidak dianjurkan berlari-lari kecil dan melarnbaikan
tangan. Ketika rnasuk ke dalam Masjidil Haram, dianjurkan melakukan tahiyat
(penghormatan) dengan thawaf. Hal ini berbeda dengan tahiyat masjid selain
Masjidil Hararn karena tahiyat masjid selain Masjidil Haram dilakukan dengan
shalat sunnah.

Syarat Melakukan Thawaf
Pada saat akan thawaf, hendaknya syarat-syarat berikut dipenuhi:

1.

Suci dari hadats kecil, hadats besar, dan najis.' Sebagai landasannya
adalah hadits yang berasal dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah
saw bersabda,
t.Jlt
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"Thaiunf

di Bnitullah ndnlnlt slmlot, lnnyn

sajtt AIInlr rrtetrryerboleltkan

lterbicnrs ketikn tlruuaf. Barangsinptt yang berbicttro ketika tlutwnf, lrcrdaknqa

tidnk herbicnrs kecunli sesuntu (perkataan) ynng bnik,"2 HR

Tirmidzi dan

Daruqutni. Hakim, Ibnu Huzaimah dan Ibnu Sakan mengatakan
bahwa hadits ini shahih.
Aisyah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah mendatanginya ketika dia
menangis. Beliau bertanya, 'Apakah engkau sedanghaid?"
Hanafi berpendapat bahwa suci dari hadats tidak termasuk syarar thawaf. Itu hanyalah
seseorang
Karenanya, ji
mentbayar oenoa.
denda. Narenanya)
yrrrg'daprt
claprt dlgantl
diganti dengan menlDayar
kewairban vrr)H
kewajiban
JlKa
)ika seseoranS
wajib menyemb
menyembelih kambing.
makr ia waiib
berhadats kecil, maka
thawaf, iementara
t.n'.nint, ia ber"hadats
melakukan
melafukan'thalwaf,
fika ia meiakukai thawaf, sementara ia sedang junub atau haid, hajinya tetap sah, tapi
harus menyembelih unta'dan mengulllgi thaiafnya selama ia masih di Mekah. Adapun
mereka.
nalrs aoalan
adalahsunnah
sunnan menurut rrlercKa.
pakaian oarl
dari najis
dan PaKaran
suci
sucr badan
Dadan oan
HR Tirmidzi, iituA, 'af uo11," 6ab " Ma Jah Ji al-Katami f ath-Thawafi' jilid III, hal: 284.
Mustnirak Hskim,
Htkim. jilid
iilid II,
Il. hal: z6z
z6z.
Hakim dalam Mustadrak

Haji-93

Aisyah menjawab, "Iyai'

Kemudian Rasulullah saw. bersabda,
t,.

dlbj
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dljl 4-5

l.'.,','1,
e,r; t-t-o iJ!
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"sesungguhnya hal

ini

(hairl) merupakan sesuatu

,or, *ro,

3' - o-rr
-r> !*lU

ditetapkan

Allah kepada kaum perempuan dari keturunan Adam. Lskukanlah apa yang
dilakukan orang

y ang berhaj

i, hany a snj a engkau tidak boleh melakuknn thawaf

di Bsitullah sampni engkau mandi (bersuci)."1HR Muslim.
Aisyah juga meriwayatkan bahwa kali pertama yang dilakukan Rasulullah
saw. ketika tiba di Mekah adalah wudhu lalu thawaf.'
Bagi orang yang tidak bisa terlepas dari najis karena tidak dapat dihilangkan,

seperti orang yang air kencingnya terus-menetes (baca: anyang-anyangen)
dan perempuan yang darahnya tidakberhenti, dia diperbolehkan melakukan

thawaf dan tidak ada dosa baginya. Hal ini telah disepakati para ulama.

Imam Malik meriwayatkan bahwa Abdullah bin Umar ditemui seorang
perempuan yang ingin meminta fatwa kepadanya. Perempuan itu berkata,
"sesungguhnya aku ingin melakukan thawaf. Ketika aku sampai di pintu
Masjidil Haram, darahku keluar, lalu aku kembali ke rumah. Setelah
darahku mampet, aku ingin melakukan thawaf lagi. Ketika aku tiba di
pintu Masjidil Haram, darahku keluar lagi, lalu aku kembali ke rumah.
Setelah darahku mampet, aku ingin melakukan thawaflagi. Ketika tiba di
pintu Masjidil Haram, darahku keluar lagi. Apa yang harus aku lakukan?"
Umar ra. menjawab, "sesungguhnya itu hanyalah gangguan setan' Mandi
dan balutlah dengan pakaian, kemudian berthawaflahl'3

2.

Menutup aurat.a
Dasar yang mewajibkan menutup aurat pada saat thawaf adalah hadits yang
berasal dari Abu Hurairah ra.. Dia berkata, 'Abu Bakar mengutusku ketika

dia ditunjuk Rasulullah saw. sebagai pemimpin haji sebelum hadits haji
wada' untuk mengikuti rombongan yang bertugas menyampaikan kepada

,'

" Bayan Wujuhil-Ihrarn"iilid fI, hal: 87r.
nb"Bayan
HR Muslim,kitab'hl-Hajju," bab
bab " Nian Thdia bi al-Baiti iilzd Qadima Makkata Qabla an
HR Bukhari, kitab "al-Hajjul'bab"Man'
q 7 7.,Mu
Yalzamu
an rh hfa
at - ga 11 ui' bab " Ma Yl?
Muslir
Muslim,
sl im, kitab " al-Hajjui'
lll,hal: 477.
Yariih ila Baitihil' lilid
q*:, mmar
iilid III,hal:
+zz.
\1b,.",!(:.
al-ilaita wa as-Sah min al-Baqa' 'ala lhrami wa Tarki at-Tahallulil' jilid II, hal: 9o7.
H R Malik, kitab " al - Hai i ul' bib " aI - U u st ah adh at i t i al - H ajj i:' 147 rl.
Menurut mazhab Hanafi, menutup aurat ketika thawaf termasuk kewajiban haji. Karena
itu, barangsiapa yang melakukanihawaf dengan telanjang, thawafnya'sat-r, tapi, ia wajib
mengulangi kecuali j-ika telah keluar dari Mekah, maka harus membayar dam.
J
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orang-orang pada hari Nahar. Setelah tahun ini, orang musyrik tidak boleh
melakukan haji dan orang yang telanjang tidak boleh thawaf di Ka'bahl"

Thawaf dilakukan dengan tujuh kali putaran secara penuh. fika salah
satu putaran ditinggalkan, maka thawafnya tidak sah. Dan jika ragu atas
jumlah putaran yang telah dilakukan, hendaknya diambil jumlah yang
paling sedikit, hingga benar-benar yakin kalau thawaf yang dilakukannya
sudah mencapai tujuh kali putaran. llka thawaf telah usai dan masih ada
keraguan, maka keraguannya tidak perlu dipermasalahkan. Artinya, thawaf

3.

yang telah dilakukan tetap sah.
4.

Memulai thawaf dari Hajar Aswad dan mengakhiri di Hajar Aswad juga'

5.

Posisi Ka'bah berada

di

sebelah

kiri orang

yang thawaf. |ika seseorang

melakukan thawaf sementara Ka'bah berada di sebelah kanannya, maka
thawafnyatidak sah. Sebagai landasannya adalah hadits yang berasal dari

|abir ra., bahwasanya ketika Rasulullah saw. sampai di Mekah, beliau
mendatangi Hajar Aswad, lalu menyentuhnya dan thawaf di sebelah
kanannya. Beliau berlari-lari kecil pada tiga putaran pertama dan berjalan
biasa pada empat putaran berikutnya.'
Thawaf dilakukan di luar Ka'bah, tidakboleh dilakukan di dalamnya. Karena

6.

itu, jika seseorang melakukan thawaf di Hijir Ismail,: maka thawafnya
tidak sah karena Hijir Ismail dan Syadzirwan masih termasuk bagian dari
Ka'bah.o Allah swt. memerintahkanthawaf asar dilakukan di luar Ka'bah,
bukan di dalamnya. Allah swt. berfirman,

,;rii,?guV;U;
"...

dan melakukan thatnnf sekeliling rutnah tun (Bnitullnh) "

(Al-Hajj l22l:29)

Ketika thawaf, dianjurkan agar dilakukan berdekatan dengan Kabah jika
hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan.

7.

Dilakukan secaraberturut-turut.

Syarat dilakukannya thawaf secara berkesinambungan merupakan

3

HR Bukhari, kitab" al-Hajjul' bab "La Yathifu bi al-Baiti'IJryanun wa I a Musyrikunl' lihat
dalam Fath al-Bari, jilid iil, hal: +81. Muslim, kitab "al-flajju," bab "la Yahujju al-Baita
Musyrikun wa La Yathufu bi al-Baiti'Urydnun)' jilid II, hal: 982.
HR 'Muslim, kitab 'hl-ilajju," bab " Ma fah onno Arafata Killaha Mauqifun," iilid II. hal:
893. Menurut mazhab Hanafi, rukun thawafhanya empat putaran, sementara tiga Putaran
'upakan kewajiban yang dapat diganti dengan membayar dam.
sisanya merupakan
,
posisinya berada sebelali
dengan pagar yang membentuk
utaia Ka'bah. dikelilingi
Ismail p6sisinya
oosisinva
sebelah utara
Hijir
Hiiir ismail
yang
bah. Bagian yang
ke dalam bagian Ka
Hi jir Ismail masuk kedalam
igkaran. Tidak semua Hijir
sefengah lingkaran.
i<gl!"tt.
termasuk bagian dari Ka'bah hanya enam hasta atau sekitar : M dSri Ka bah.
Bangunan ying menempel pondasi Ka'bah tempat diletakkannya kain kiswah.

Ho.j
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pendapat Imam Malik dan Ahmad. Meskipun demikian, memisah sejenak

antar putaran yang satu dengan putaran seterusnya tanpa ada uzur, atau
memisahnya dengan waktu yang lama karena adanya uzur diperbolehkan.
Menurut pendapat mazhab Hanafi dan Syali'i, berkesinambungan (berturut-

turut) merupakan amalan sunnah. Dengan demikian, jika

seseorang

memisahkan antara putaran yang satu dengan putaran berikutnya dengan
j arak yang lama, meskipun tanpa ada uzur, thawafnya tidak batal. Dia hanya
berkewajiban untuk meneruskan thawafnya.

Humaid bin Zaid berkata, 'Aku melihat Abdullah bin Umar ra. melakukan
thawaf di Ka'bah. Setelah mendapat tiga atau empat putaran, dia duduk

untuk istirahat dengan dikipasi oleh pembantunya. Kemudian' dia
melanj utkan putaran berikutnya."'

Menurut mazhab Syaf i dan mazhab Hanafi, jika seseorang mengalami
hadats saat sedang thawaf,hendaknya dia berwudhu, kemudian meneruskan

thawafnya. Dia tidak wajib mengulangi thawafnya dari awal walaupun
waktu yang dipergunakan untuk wudhu cukup lama.

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar ra. melakukan
thawaf. Saat thawofnya belum usai, waktu shalat fardhu telah tiba. Ibnu
Umar pun melaksanakan shalat bersama makmum. Setelah selesai shalat,
dia melanjutkan thawafnya yang belum sempurna.' Atha' berkata, jika
seseorang yang melaktkan thawaf, dan thawafnya belum selesai, tapi
ada jenazah yang akan segera dishalatkan, hendaknya dia menghentikan
thawafnyadan ikut shalat jenazah. Setelah shalat jenazah selesai, hendaknya
melanjutkan putaran yang tersisai'r

Ad

Sunnah Thawaf

brs

Thawaf memiliki sunnah-sunnah yang akan kami uraikan sebagai
berikut:

'
'
r

HR Ib"" Abt S)^ibah di dalam Mushannaf lbni Abi Syaibah,jilid IV, hal,: +54.
HR Bukhar I dengan sanad yang, mu'allaq.kttab " at-Hi1iu,"bab" ldzi wogolo ti ath-Tha.w.af."
Said bin Manshuitelah meriyafrbungkan sanadnyadi dalam Sunan Saidbin Manshur. Lihal
dalam Fath al-Bhri, jilid III, hal: 565.
HR Bukhari densan'sanadyangmuhllaq,kitab " al-Hajju,"bab" ldzi woqofu li ath'Thawafi."
Tetapi, Said bin Manshur telih rienyambungkan sanadiyadrdalam Sunan Said bin Manshur,
begitu juga Abdurrazzaqdi dalani Mushinnaf Abdirrazzaq dari lbnu |uraij. Lihat dalam
Faih al-Barijilid Ill, hal: 565.
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Dimulai dari H
Thawaf dan Shalat 2 R*kaat

di belakang Maqam Nabi lbrahim
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Ketika rnen.rulaithawaJ,hendaknya seseorang menghadap ke arah Hajar Aswad,
membaca takbir dan tirhlil, mengangkat kedua tangan seperti ketika mengangkat
tangan pada saat shalat, menernpelkan kedua tangan ke Hajar Aswad, mencium
Hajar Aswad tar-rpa bersr.rara, serta rnenyentuhkan pipi ke Hajar Aswad jika hal itu
rnernungkinkirn. |ika tidak men-rungkinkan, hendaknya dia rr-renyentuhkan tangan ke
Hajar Aswacl lalu menciurlr tangannya atau menyentuhkan sesuatu yang diban'anya
ke Hajar Aswad lalu menciurn sesuatu tersebut atau hanya memberi isyarat ke Hajar

Aswad dengan tongkat dan sejenisnya. Mengenai hal ini, ada beberarpa hadits yang
n-renj

elaskannya, diantirratrya adalah:

*

Ibnu Umar ra. rr.reriwayirtkan bahu'a I{asulullah sarv. menghadap ke Hajar
Aswad, rnenyentuhnya, menciuntnya dengan keclua bibir beliau sambil

Urrar juga ikut nenangis. Rasulullah saw. bersabda kepada
Umar, "Wohai Umar, di sini air mota (larut) teralirkan."'HR Hakirn. Dia
berkata bahrva sanad hadits ini shahih.
n.renangis.

t

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan
Aswad, lalu berkata,
,

r

i- "

'

.1

t.\-,

3U5

-J

o

+-[e

bahr,r,a Umar ra. berdiam lama di dekat

Hajar

.iut

"Srrrrggult, oku rrrcrrgctolui bnlnpo korrru lmnynlnlt bntu. likn bukon k0rcnt

'

HR Ibnu Majah dengan sanod yang sangat dlra)f dalam Srnan lbni Ma.iah. Rir,vayat Ibnu
Majah ini clinyatakan rlharl olc'h l.ennlis Majma sz-Zawa'id dan Nasiruddin ai-Albani
dalarn lrwii'u al-Glnlil, iilid l\: hal: lott); dan Hakim di dalarn Mustadrak Hakim, iilid I,
hirl: 4s4. Metturttl Hakinr, hrrtlit: ini rrrerrriliki i..rld(/ vrlng shahih nreskiprrn Bukhari dan
Muslirn tidak merirvtryatkannya. Dzahabi juga berpendapat sama.
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crktt rrrclilmt kekssiltku -RnsLrlullnlt

sa7L1.-

nranciutn

dltt

nrettVctltuhntLt,

lku

titlnk nknn tncnciunt dnr tidnk okotl ntctlLlctrtulurur."

Allah swt. berfirman,

9.A a'l , s. '.2,,'/,'-i,
rt ... 2...
4.:.-->'03,-rt$t 9e.l_pl .)6 r4J
"sunggult, telnlt nds pndt (Lliri) Rnsulullnh itu suri telndnrt rlnrtg baik
bngintu... "/ (Al-Ahzab [33] : 21)
Nafi'berkata,'Aku rnelihat lbnr.r Umar ra. menyentuh Hajar Aswad dengan
tangannya, lalu dia menciurx tangan yang disentuhkannya ke Hajar Aswad

lantas berkata, Aku tidak meninggalkannlra sejirk aku melihat Rasulullah

salt melakukannya.""
Suwaid bin Gaflah berkata, 'Aku rnelihat Umar ra. mencium Hajar Asr'r'ad
dan berlama-lama di sana, kemudian berkata, aku melihat Rasulullah saw.
sangat memperhatikanmu.""

Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa suatu ketika Rasulullah saw. mendatangi Ka'bah lalu menyentuh Hajar Aswad dan n-rengucapkan,
'-,
,,i1 o.u' .aJJt
o*-l
,.5'

'",

"Dcngan tnen1ebut rnnrn AIIslt, dat AIInlt Mnlrrtbessr."a
ooi

Abu Thufail ra. berkata, 'Aku n-relihat Rasulullah saw. melakukan thawaf
di Kabah dan rnenyentuh Hajar Aswad dengan tongkat lalu mencium
tongkat itu.:"
Dalam salah satu rirvayat disebutkan, Umar ra. mendatangi Hajar Aswad
lalu menciumnya dan berkata,

-"!t -*;;-jt
/-'jrr\

, u_ _ , r,i . ,l\, l,
i}t)-ll

, al \J1"i\:.,;\,-'---3U\
3L1i

i

L"

;1r _. l_i

-U3 -3L9 4Jr "li .5L

HR Bukhari, kitab "d/ Hajjh", bab " NIh Dzukira Jt al flajari al-Aswadi." Lihat dalam Faflr
al-Biri,jilid lll, hal: 462, dan bab "'lhqbili al fla.iar. Lihat dalam Fatfoal-Bhri, jilid lII, hal:
475. Muslirn, kit'ab 'hl-Hojj," bab "lstihbabi Taqbili al-Hnjari al-Aswadi." jilid II. hal: szs.

f irmidzi ,kitab "al-Htljjuj'bab'li Taqbili ol Hajar" jllitl III, haL: .2o5. Nasai dalam Sunan
Nasai, kitab " al HajjLil'bal>"Tiqbili-al-flajaril' jilid V, hal: zz7. Abu Daud, kitab " dl-

t
i

i

i

Mani)sikl'bab "f I nt'|bili al flajari," jilid II, hal: 438. Ibnu Majah dalam Sunanlbni Majah,
kitab'hl-Mandsift," bab "Istilami al-Hajar," jilid II, hal: q8r. Ahmad, jilid I, hal: zr.
HR Muslim, kitab'hl-Haiiu,"bab "IstihbAbu Istildmi ar-Rukmainil' jilid Il, hal: 924.

HRMuslim, kitab'al'Haiju"bab"lstihbdbiTaqbilial-flajaril al-Asu'adi Jt arh-Thawaf,' jllid
II, hal: 926.
HR Ahmad, jilid II, hal: r4.
HR Muslim, kitab'hl-flajju,"bab"lawhzu trth-ThawhJt," jilid II, hal: 9zz.
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"Sr.rrrggtrh, dctrri AIlnh, scsurrggulurrlt nlru rrtengetnlrui bnlnLto kntnu lnntltrlolt

batu rlttttg fidnk dopnt rrrernlteri karugian dsn tidak dnpat mendntangkan
rnnrtfnnt. liko bukar ksrann oku nrclilmt Rnsulullsh snitt. rnenciurrrttru, nku
tidak aknrr

rrre

rrciurrtrrtu,"

Khaththabi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa n-rengikuti sunnahsunnah Rasulullah saw. merupakan suatu kewajiban, walaupun tidak diketahui
alasan dan sebab yang rasional. Hadits ini juga menunjukkan bahwa sunnah
menjadi hujjah yang harus dilaksanakan bagi orang yang mengetahuinya,
meskipun dia tidak mengetahui hikmah di baliknya.
Mengenai bentuk menciurn Hajar Aswad, secara umum dapat diketahui
bahwa rnencium Hajar Asrvad rnerupakan lt'ujud penghormatan dan pengagungan terhadapnya serta upaya rnendapat berkah darinya."
AIIah mernberi kelebihan sebagian batu atas sebagian yang lain sebagaimana
halnya Allah swt. juga rnemberi kelebihan pada tanah dan Negeri tertentu dari

tanah dan Negeri yang lain, malam tertentu di antara malam yang lain, hari
tertentu di antara hari yang lain dan bulan tertentu di antara bulan yang lain.
Dan semuanya ketentuan tersebut mesti diterima. Di sarnping itu, ada riu'ayat
yang menjelaskan tentang keagungan Hajar Aswad, yaitu,

1'r '" '--i,
)' g!;. att
j.t'-'\',
;:*=. 7*
"Hajar Asiond ntlslttlr

tLurgart knnsn

Allnlt di bunri."l
Maksud hadits di atas adalah siapa
pun yang menyentuhnya di burni, rnaka
diatelah mengikat satuperjanjian dengan

Allah. Hal ini tak ubahnya seseorang
yang mengajukan janji setia kepada
para raja untuk senantiasa tunduk dan
memberikan sesuatu yang terbaik darinya. Juga seperti para budak yang men-

cium tangan majikannya sebagai janji
atas kepatuhannya kepada mereka. Apa yang dikemukakan di sini hanya sebatas
ilustrasi atas hadits "Hajar Aswad edalah tangan kanan Allah di bumi."

'

HR Dailami di dalam Musnad Firdau.s, jilid II, hal: r 59 dari Anas ra. Hadits itu secara lengkap
adalah,Hajar Aswad odalah tangankanan Allah dibumi. Siapayangmenyentuhkan tangairrya
pada Hajar Aswad, maka dia telah berbaiat kepada Alloh'untuk-tidak rnendurhakal-Nyit."
Menurut rirvayat Jabir, redaksi hadits itu adalah, "Hajar Aswad adalah tangan kanan Allah
di bumi. Melalui batu itu, Allah ntenyalami paro hamba-Nya."
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Mathlab berkata, "Hadits riwayat Umar tnerupakan bantahan terhadap
orangyang mengatakan bahwa sesungguhnya Hajar Aswad merupakan tangan
Allah di bumi yang Allah pergunirkan untuk bersalarnan dengan hamba-Nya.

Aku berlindung kepada AIIah swt. jika ada
anggota tubuhl"

sar-rgkaan bahwa

Dia memiliki

Sesungguhnya rnencium Hajar Aswad diperintahkan hanya sebagai ujian

agar nampak dengan jelas ketaatan orang-orang yang taat. Hal ini rnemiliki
kesamaan dengan iblis yang diperintahkan Allah swt. agar bersujud (memberi
penghormatan) kepada Adarn. Ratu Ka'bah yang diletakkan Nabi Ibrahim secara

meyakinkan hanyalah Hajar Asrvad."

Hukum Berdesak-desakan untuk Mencium Hajar Aswad
Berdesak-desakan untuk (menciun-r Hajar Aslvad) diperbolehkan selama
tidak menyakiti orang lain. Ibnu Umar ra. ikut berdesak-desakan hingga

hidungnya berdarah. Rasulullal-r saw. bersabda kepada Umar,

.-tr>

l

Jl

.*jrlJr J),t

{

.:up

.J.5;-i1

o,

g

Jo i-,,; \ .+y -l'-; -tl _eio

Lr L

/.a

.r,j"f4 \l:r ,V\311;
"Walni Abu Htr.flrc sasurtggulrrrt1tt ctrgkntt ntlttlsh lski-lnki yntrg kttnt, mnkt
jtttrgttnlnh cngkatL ikut berdcsnk-tlesttknn unttilr trrerrciunt Hojtrr Aszttnd korcnn
urgkntt tlnltnt rrrernlttkiti orang rynng lunnlt, likn angknu nrcrulnpnti kckctsottgnrt,
scrrttiilnlt, dnrt jiktt tid(ik, bartolcbirloh Inlu ltcrlslulnh.")

Mazhab Ahlus Sunnah rval-firrnaah dalan-r bab Asma'dan Sifat dinyatakan ber-rda di tengah-tengah
rntara kelompok yrng rncnirfikJlrn\i1 r'lJu kclonrpok rarrg ntenrkilirtlrt dengirrr tnaknir-ttrakna

tflng tidak bcrdrsar irrdr.r dalil virrrg bcn,rr,hn.ik.rt v,rrrI lcla'.:e1.crli rahntrt Allirh dirrtikrtn
dcrr'girn kehendak,qllah untuk kclraikan (liln lrngrr) Allrrh rliartikiirr dengarr kektrrsarrn Allah

'

denlarr argurncn untuk nrcnrucilirn A llah .iari pcnl'erupirarr dengitn maklrltrk, seltagaimana l alrg
telaiidikatlkan oleh Mahlirb. Sepetijugrr nratir-N1-rr diarlikan dengirn penjtrgiiar"r-Nya,bersemalam
diartikan dengan rnenguasai din jenis-jenis penakr.vilan lain yang munculkarena zhan sentala
terhadap Alla-h dan peinahaman mereka bal.rrva sifrrt-sifht ini tidak layak bagi Allah menurut
akal kecuali bagi makhluk. Sungguh benarliih ucapan penl'air'
LIjung para penakwil htrnyolah prasangko
Mereka berkata kepada Allah dcngtrn kejtthilan belaka
Itulah perkatan Khalil Harras. Lihat dalan.r Slarlr ul-Aqidahail l\'asithiyy,rh dln ol-Muqaddimoh
al-Migniyyah Syarhul Aqidah al l(asithiyyah,karyaSl'ekh Mushtlrafa bin Sdarnah.
Hn sa3ici irin f{anshur hi dulut.rr sunrth' Said bih Ni,r,rthrr. Lihat iuga dalam Fath al-Bdri,
jilid III, hal: ss6. Baihaki, jilidV, hal: 8o. Ahmad, lihat,r/-Fath ar-i?abbatil,jilid XII, hal: ;+
'D1larn
al-Fath ar Rabbani diielaskan, 'Aku ticlak meneruskan hadits ini kecuali dalam riwayat
Ahmad. Pada mata rantai sancdnva terclapat perarvi yang tidak disebutkan namanya.

1O0
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2.

ldhthiba'l

Ibnu Abbas ra. merirval.atkan bahwa Rasuh.rllah saw.
dan para sahabat melakukan umrah dari )i'ranah. Nlereka
nrenyelempangkan kain ihram bagian atas di alltara Lrundak
kiri dan ketiak kanan.' HR Ahrnad dan Abu Daud. Hal itu
nrerupakan pendapat rnayoritas ulanta. Mengenai hikmahnya,
mereka rnengatakan bahrva cara ini dapat menrbantu (memberi
kemudalran) untuk berlari-lari kecll (raml) ketika thah,af.
Irnarrr NIalik berkata, idhthiba'tidak dianjurkan karena tidak
dikenal dan tidak ada seorang pun yang melakukannya. Selain
itu, para ulama sepakat bahwa idhthiba'ketika sedang tharaf
tidak dianjurkan.

3.

Berlari-lari kecil ketika thawaf .
RamL' (berlari-lari kecil) disunnahkan pada tiga putaran pertama. Sementara

untuk putaran keempat sar.npai putaran terakhir dianjurkan dilakr"rkan dengan
berjalan biasa. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa Rtrsulullah sau'. berlarilari kecil dari Hajar Aswad sampai ke Hajar Aswacl lagi sebanvak tiga kali dan
berjalan biasa pada empat pr-rtaran berikutnya.a

Menurut mazhab Syaf i, jika seseorang idlihilta' dan rsrnl pada thax,af
qudum, kemudian rrrelakukan sa'i, dia tidak perlu mengulangi idhtibo' dan
berlari kecil pada saat thawaJ'ifttdhah. fika dia tidak rnelakukan sn'l setelahnya
clarr rrrengakhirkannyir sarnpai setelah thawaJZiarah, r.naka dia

dianjurkan untuk

nrelakukan idlthiha' dan berlari kecil.

Bagi perempuan, dia tidak dianjurkan idhtltiba' karena nrereka wajib
menutup aurat, juga tidak disunnahkan berlari kecil. Ibnu Urnar ra. berkata,
"Perernpuan titlak clisunnahl<an untuk berlari-lari kecil ketika tlnwaf danketika
ssi di antara Shafa dan N{arwah.'
Hikmah Berlari-lari Kecil ketika Thawaf

.

Hikrnah berlari-lari kecil ketika thawaf dapat dilihat dari riwayat Ibnu Abbirs
ra., bahwasanya Rasulullah sau'. tiba di Mekah, sementara rombongan yang

l,llrthiba'ad..rlah nenj.rdikan bagian tengah kain ilrrzlr bagian atas di bau.a}r ketiak kar.ran
dan meletrrkka_n
meletrrkkan (lua
tltra uiungnya
ujungnya dirtas Iurrdak kiri
kiri.
HR Abu Darrd, Litab "nl-,\4anosikl'btb "nl-ldltth
ul-ldhthiba'Jt ath ThawaJt' Llhat dalam al-fath

r
,'

Berlari-lari kecil untuk menurrjukkan kekuatan dan sernangat.
'hl
".lsri/rhab
HR
11K Muslim,
lvlusilm,
Muslinr, Kllat)
kitab
kiral) 'hl-H'rii,"
.1'-If{t//,
bib "lsri/rl'al.'
bab
l
,rr-Rarrali."
dr-Rdttttili," iilid-Il.
iilid-ll, hal:92r. Lihar juga dalam
Huji." DaD
ul-Fatlt ar-Rabhttni,iilid XI I, h.rl rs
HR Daruqutni di dalam Surrtut [)oruqutni, [265-267]
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bersama beliau dalam keadaan lemah karena terserang demam di kota Yatsrib
(Madinah). Karena itu, orang-orang musyrikberkata, "Wahai kaum Quraisy, akan
datang kepada kalian kaurn yang lemah karena terserang demarn dan mengalami
kesengsaraanl'Allah swt. rnemberitahukan ucapan rnereka kepada Rasulullah saw..

Beliau lantas nernerintahkan kepada rombongan untuk berlari-lari kecil pada
tiga putaran pertama dan berjalan biasa di antara dua rukun (Rukun Yamani dan
Rukun Hajar Aswad). Ketika orang-orang rnusyrikmelihat rombongan Rasulullah
saw.

berlari-lari kecil, mereka berkata, "Kaum yang telah kalian katakan bahwa

mereka lemah karena dernam lebih kuat daripada kita."

Ibnu Abbas ra. berkata, "Rasulullah saw. tidark mernerintahkan kepada
mereka untuk berlari-lari kecil pada senua putaran thawaf agar masih ada
tenaga yang tersisal'' HR Bukhari, Muslim dan Abu Daud. Redaksi hadits ini
berasal dari Bukhari.
Nampak dalam diri Umar keinginan untuk meninggalkan berlari-lari
karena hikmah dibalik perintah berlari-lari kecil sudah tidak terwujud dan
AIIah sudah memenangkan kepada kaum Muslimin di muka bumi ini. Tapi
berlari-lari kecil dilakukan sebagaimana ketika ada di rnasa Rasulullah saw,
agar nilai-nilai yang terkandung di dalamnya dapat diketahui dengan jelas oleh
generasi Islam seteltrhnya.

Muhibbuddin ath-Thabari berkata, "Terkadang sebuah ketetapan agama
muncul karena suatu sebab. Kemudian sebab ini hilang, tetapi hikrr"rah diberlakukan ketetapan tersebut masih ada. Zaid bin Aslam berkata dari ayahnya, aku
n-rendengar Umar bin Khaththab ra. berkata, Untuk apa berlari-lari kecil dan
menrbuka pundak (idhthiba') sekarang? Allah telah mernberi kemenangan
pada Islam dan mernbersihkan kekafiran dan orang-orang kafir. Walaupun
begitu, kami tidak meninggalkan sesuatu yang telah kami Iakukan pada masa
Rasr.rlullah saw."'

4.

Menyentuh Rukun Yamani.

Ibnu Umar ra. berkata, 'Aku tidak mengetahui Rasulullah
rukun (pokok Kabah) kecuali dua Rukun Yamanil'l

saw. menyentuh

HR Bukhari , l<rt^b 'hl-Hojju," bab "KatJa Khna Bod'u ar-Ratnali." Lihat dalam lntl al Bitri, ji\d III,
hal: 469 dan kinrb " al Mifaz|" bab "IJntratil-Qadhai." Lohat clalam Falft al-Biri, jllidYIl lial: 5o8.
Muslim, kitab 'hl-flajju,"bab "lstihbdbu ar-RamaliJath-ThawaJtwa al-'Umrati| jilid II, hal: 923. Abu
Daud di dalam Sunan Abi Dawrd, kitab 'hl-Maniisik,"bab" Jt ar-Rannlii' jilid II, hal: aa6.
HR Abu Daud, kitab 'hl-Manhsik," bab "fi ar-Ramsll' iilid II, hal: 447 . Ibnu Maiah, kitab
'hl-Manasik," bab 'hr-Runtali Huula al-Biitl' jilid ll hal: q8,{. Bukhari . kitab " a/-Ha77," bab

'hr-Ramali f al-flajju wa al-'Ltmrnti." Lihat dalarn Fath al-Bdri,jilid III, hal: q7r.
HR Bukhari, kitab 'al'flajju," bab "Man Lam Yastalim illa ar-Ruknainil'Yamaniyyaini."
Lihat dalam Fath al-Bhri, jilid III, hal: 423. Muslim, kitab'hl-Hajju,"bab "lstihbiibi listilimi
ar-Ruknainil' jiid II, hal: 924.
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Ibnu Umirr ra. berkata,'Aku tidak rneninggalkan menyentuh dua rukun ini
(Yamani dan Hajar Asrvad) sejak aku melihat Rasulullah

sar'v.

menyentuhnya. Aku

tidak pernah rneninggalkannya, baik ketika senang lxalrpun ketika susah."
Orang yang sedang thawaf dianjurkan agar menyentuh kedua rukun ini,
karenir kedua rukun ini

rlerniliki keutanaan yang tidak dirniliki oleh rukun

memiliki dua keistimewaa,n. Perttrma, ia berada
di atas pondasi yang dibangr,rn Nabi Ibrahin. Kcdutr, Terdapat Hajar Aswad yang
menjadi titik arval clirnr.rlainya thau'af dan ternpat berirkhirlnya tlnu'aJ. Abu Daud
yarrg lair-r. Rukur-r Hajar Aswacl

meriwayatkan dari Ibnu Urnar ra., bahn'asanya dia diberi ta.hu tentang perkataan
Aisyah ra., bahwa sebagian Hajar Asr,r'ad merupakan bagian dari Kibah. Ibnu

Umar lantas berkata, "Demi Allah, aku yakin Aisyah telah mendengar hal itu
dari Rasulullah saw. Karerra itu, Rasulullerh sar,r selalu menyentr.rh dua rukun
Ka'balr dan orang-orang yang thawaf menjadikan Hajar Aswad sebagai titik
awal climulairrya tlnn,al dan sebagai

titik akhir diakhirinya thawaJ. "'

Umat Islam sepakat atas anjuran menyentuh dua rukun tersebut dan tidak

dianjurkan rnenyentuh duir rukun yang lain. Ibnu Hibban meriwayatkan bahwa
Rasulullah sarv. bersabda,
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lv4etttletrtilr Hnjm Asioatl Lilur Rtkun Ymrrttni dnpnt rrrctrgltcrprts dost-tlosn.")

Shalat dua rakaat setelah thawaf.r

Olang yang nrelaksanakan tlnwoJ dianjurkan agar melaksanakan shalat
cluir rakaat di dekat nraqam Nabi Ibrahim setiap usai thawaJ.o Shalat sunnah
ini dapat dilakukan di manapun dalanr Masjidil Haram. |abir nreriwal,atkan
bahrva ketika Ilasulullah saw tiba di N{ekah, beliau nrelakukan tlnwaf tujvh
kali, kemudian mendatangi maqarn Ibrahim sambil nlembaca,

t*-

!'

" Dan.intliknrilolt

*i ,
t '- -"i'
, -. -.r r"
...J;tbiL*;c\sry\s

trtnqmtr lhrnlfutt

ittt tenryat slnlot..." (Al-Baqarah [2]:125)

Setelah itr.r, beliau shalat di belakang maqanl

lbrahirn,lalu menclekati IJajar

Abu Daud, kitab 'hl Mrlrri,sift," bab "lstildnri al-Arkari' lilid ll, hal: 4,1o.
HR Ahmad dalant Muvnd Altmad d.ari Ibrru Urnar ciengen redaksi, Intn Mnsha ar-Rttknill'amatriwrrar-Ruknil AsrvadiYahuththulKhaflrrryi. Lil.ratdalantal Fathar Robbari, jilidXIl,
lral: z4 darr Kanzu al-'Umma| illid.XII, hal: t+7.j. Penulis Kanzu al-'Ummil menisbahkan
rirvavat ini hanya pada Ahmad. Saacli di dalanr a/-Fnth ar-Raltltani mengatakan bahlr,a
hadist irri riwavatkan oleh lbnu Hibban dan Nasal.
Nlenurut HarnJtyalt, shalat ini rvajib
Baikthawa.f fardhu maupun thau'a.f sunnah.

Haji-1O3

Aswad dan menyentuhnya.' HR Tirmidzi. Tirrr-riclzi menyatakan bahwa hadits
ini hasan dan shahih.
Pada saat shalat, untuk rakaat pertama disunnahkan membaca surah AlKdfirirn setelah surah Al-Fitihah dan pada rakaat kedua, disr,rnnahkan membaca

Al-Ikhlish

Al-Fatihih.' Rirvayat ini bersumber dari Rasulullah
saw. sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh lmam Muslim dan yang lain.
surah

setelah

Shalat sunnah setelah thawaf diaksanakan kapan saja, termasr.rk pada waktu yang

terlarang. Jubair bin Muthhm ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

.:
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"Wrtluti Bttrri AItdi Mnrmf, jnrrgtttrltth koliort rrrclnr,',,,f ,rrrr,r,',,if ,,,ituk tnirnl
di Ks'ltslr irti dsrr shnlnt lcnpttrrllLut Vlng tlis rrtnu, bnik Tnda nrnlnrrt trrnLrptnt siortg

lmri."'HR Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi.
Shalat sunr-rah setelah thawcrJbolehdilakukan baik di dalarn Masjid ataupun

di luar Masjid. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ummu Salamah ra., bahwarsanya
dia rnelakukan thawafdengan naik kendaraan dan dia tidak shalat sunnah thawaf,

kecuali setelah berada di luar rrrasjicl.r In-ram Malik juga meriwayatkan bahwa
Ibnu Urnar ra. melakukan shalat surrnah thowaJ'di Dzithulver.; Imam Bukhari
berkata, "Umar ra. shalat (sunnah thawaJ) di luar Masjidil Haram.",'

Jika seseorang melakukan shalat fardhu setelah thawaf, rnakir shalatnya
sudah mencukupi shalat sunnah dua rakaat. Hal itu rnerupakan pendapat yang

kuat dari mazhab Syaf i dan pendapat yang rnasyhur dari mazhab Ahmad.
Imam Malik dan Hanafi nengatakan bahwa shalat sunnah thawaf tidak dapat
digantikan dengan shalat yang lain.

HR Tirnridzi, kitab, "d/-H.rJ,"bal> "Md JltitJt Kaiftt oth 'lhawofu," jil\d III, hal: zoz. X.{enurut
Tirrnidzi, hadits ini ftasrur shahih. Banvak di antara p,rr',r ul,inra rnengrmalkln hadits ini.
HR Muslim, kit.rb 'ir/ Httjju,"6,$"Krti.lit'Httjjttiar-.Vn/,ii'lilid Il. hal: xxu. Abu Daud, kitrb ';i/Mirttsik," b.rb ".Slrfr.rru Hajjtti an Nabiyyi ShallallahuAloihi wa Salhml' jilicl II, hal:459. Nasai
dalarn Snnar Nasa'1, kitab 'hl-flajiu, kitab 'hl Ha/rr,"bab 'hl QirhittiJt Rakittuti ath 'lhawafl' jtlid
V, hal: 236. Ibnu Majah, kitab 'hi ,!,l,iir,i-sik," bab''irrA '11nwofi Boilai-Ashril' jilid II, hal: rbz3.

HRAbuDauddi.lilarnSan,rrr Alti D,tu'utl'kitrtl,",tl Manasik,hab,tth-Thunafilil,t,l,il-A,slr' ,

bi Makkata Jt Kulli Waqtitl' jilicl I, hal: 398. Nasai, kiti.rb "M,rrrjsik tl Ha.jji," bab" Ibahati
ath-Thawilt Jt Kullil-Augati jilid V, hal: zz3. Tirrnidzi,kitab'al-Hajju."bab "NIA lhit Ji ash
Shalati Ba'dal-Ashri wo BaLJtt ash-Shubl,i;' jilid III, hal: zrr. Menuiut Tirmidzi, hadits ini
/rascn shahih. Lihat juga dalant al-Fnrh dr-Rabhani, iilid XII, hal: S4.
HR Bukhari, kitab b/ Hajiu."bab" M,nt Sltulla Rakltttti ,tth lhau'uf Kharijort tnin al Masjid."
Lihat dirlrm Fath al-Bari. jilid lll, hal: 56b.
HR Bukhari dengan -sanadyangmuallaq,kttab "al-flajju,"bab"ath-ThawaJt Badal-Ashri," tapi
disambungkan oleh Malik dalam Muwaththa' Malik. Lihar juga Fath al Biiri, jilid III,hal: 57i.
HR Bukhari de,ngan sanad multllaq,kitab " al-Hajju,"bab "Man Shalla krk'atai ath-Thawaf
Kharijan ma al-Masjid. Lihat dalam Fath ol-Bdri, iilid III, hal: 568.
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Hukum Melintasi Tempat Sujud Orang
yang Shalat di Masjidil Haram
Orang yang hendak melaksanakan shalat

di Masjidfl Haram boleh

rnelakukan shalat pada saat orang-orang melintas cli depannya, baik laki-laki
maupun perempuan. Tidak ada Iarangan

yar-rg

bersifat haram atau makruh. Hal

ini termasuk salah satu keistimervaan Masjidil Haran.
Katsir bin Katsir bin Muthalib bin Ibnu Abi Wada'ah meriwayatkan bahwa dia

rnelihat Rasulullah saw. melakukan shalat di dekat Bani Sahm, sementara orangorang melintas di depan beliau tanpa ada sutrslt (pembatas) di depan beliau.'
Sufl'an bin Unaiyah mengatakan, "Tidak ada sutrah antara beliau dan Ka'bahl"

Hukum Laki-Laki Thawaf bersama dengan Perempuan
Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Juraij. Dia berkata, 'Atha bercerita
kepadaku bahrva ketika Ibnu Hisyam melarang perenpllan melakukan than,af
bersama dengan kaum laki-laki, dia berkata, Bagaimana engkau melarang
mereka, padahal

istri-istri Rasulullah saw melakukan thawafbersama dengan

kaum laki-laki?"

Aku (Ibnu |uraij) bertanya, Ar,rkah mereka melakukannya setelah ayat
hijab turun atau sebelumnya?
Atha' menjawab, Aku bersumpah, mereka melakukannya setelah ayathij ab

turun.
HR Abu Daud, kitab 'hl-Manasik," bab " f ltlnkkah;' jilid II, hal: 5 r 8. Nasai, kitab "Mandsik
al-Hajji," bab 'Aina Yushalli Rokhtai arh-ThawaJl' jilid V hal: 235. Ibnu N{ajah, kitab 'hlMandsik,"bab'hr-Rakbtaini Bada ath-Thawajl' jilid II hal: 986.
HR Abu Daud dalam Sunan Abi Dawud. Nasai dalam Sunan Nasai. Ibnu Majah dalam
Sunan Ibnu Majah.
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Aku bertanya, Bagaimana mereka bercampur dengan kaum laki-laki?
Atha' menjawab, Mereka tidak bercampur dengan kaum laki-laki. Aisyah
thawaf di tempat terpisah dari kaum laki-laki. Seorang perempuan (yang ikut
thawafbersamanya) berkata, Wahai Ummul Mukminin, mari kita menyentuh
Hajar Aswad.
Aisyah berkata, Lakukan sendiri.

Aisyah tidak mau diajak menyentuh Hajar Aswad. Istri-istri Rasulullah
saw. pada malam hari keluar dengan menyamar lalu melakukan thawafbersama

kaum laki-laki. Tetapi, ketika mereka ingin masuk Ka'bah, mereka menunggu
hingga kaum laki-laki yang berada di dalam diperintahkan untuk keluar."'
Kaum perempuan boleh menyentuh Hajar Aswad jika situasi kosong dan

jauh dari kaum laki-laki. Aisyah ra. berkata kepada perempuan, "langanlah
engkau ikut berebut mencium Hajar Aswad. Jika situasi telah kosong, maka
sentuhlah. lika engkau melihat kaum laki-laki berebut untuk mencium Hajar
Aswad, maka bacalah takbir dan tahlil. fanganlah engkau menyakiti orang."

Hukum Menggunakan Tandu ketika Thawaf
Thawaf dengan menaiki kendaraan diperbolehkan jika ada sebab tertentu,
meskipun dia mampu berjalan kaki. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa pada
saat melakukan haji wadal Rasulullah saw. melakukan thawaf dengan menaiki

unta dan menyentuh pojok Ka'bah dengan menggunakan tongkat.'
Jabir ra. meriwayatkan, "Pada saat haji wada, Rasulullah saw. menggunakan

kendaraan untuk thawaf dan sa'i agar orang-orang dapat melihat beliau dan
agar mereka mudah untuk bertanya kepada beliau karena pada waktu itu beliau

dikelilingi banyak orang.":

Hukum Penderita Penyakit Lepra yang Melakukan Thawaf
bersama Orang Lain
Orang yang memiliki penyakit lepra (dan jenis penyakit menular lainnya,

red) dimakruhkan melakukan thawaf bersama orang-orang lain. Imam Malik
meriwayatkan dari Ibnu Abi Mulaikah, bahwasanya Umar bin Khaththab ra.
HR Bukhari, kitab " al - Hajjul' b ab " Th aw af an - N i s a'i Mah ar - Rij d lil' [ 6 r 8)
HR Bukhari, kitab'hl-Hajju," bab "lstilamu ar-Rukni bi al-Mihjani." Lihat dalam Fath alBdri, jilid III, hal: 472,. Muslim, ktab 'bl-flajju," bab "Jawdzi ath-Thawaf 'ala Ba'irin wa

Gairihi:'iilid II, hal: qz6.
HR Muslim, b.ttab"al-flajjul'bab"lawdzu ath-ThawaJi'ala Ba'irin h,a Gairihi:' jilid II. hal: 9zz.
106
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melihat seorang perempuan yang terkena penyakit lepra sedang melakukan thawaf

di Baitullah. Umar berkata kepadanya, "wahai hamba Allah, janganlah engkau
menyakiti manusia. Sebaiknya engkau duduk di rumah sajai' Dia menaati perintah
Umar. Thpi, setelah umar wafat, ada seseorang yang datang kepadanya dan berkata,
'

Orang yang dulu melarangmu telah meninggal. Keluarlah untuk thaw af.'

Perempuan tersebut menjawab, 'Aku tidak mungkin menaatinya ketika
masih hidup dan durhaka kepadanya setelah meninggal."'

Anjuran Meminum Air Zam-zam Setelah Thawaf
lika seseorang usai melaksanakan thawaf danshalat dua
rakaat di belakang maqam Ibrahim, disunnahkan baginya
untuk meminum air zam-zdm.Dalam kitab Shahih Bukhari

dan Shahih Muslim dinyatakan bahwa Rasulullah saw
meminum air zamzam dan bersabda,
' s
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Sesungguhnyaair zam-znr

t

rittt

l c rl;nl

r,

,a

Wt

tlnn sesunggulmya

ia dapat mengenyangknn ornrtg yang murirtumn1a, dan obot
bngi penyakit."2

Malaikat Jibril mencuci hati Rasulullah

saw. dengan

air

zam-zam pada malam Isra.l
Thabrani dalam kitab al-Kabir dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari Ibnu
Abbas bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
o-tr,
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"Sebnik-bnik air di nruka bumi adslah nir zam-zttnt, in dapat ntengenyangkan
orang yang meminumnya dan dapat menyentbuhkan penyakit."a

'
I

'

I

a

HR M"ltk

drl.- Muwaththa'

aw Masyiyan." l+zzl.

Malik, kitab " al-Hajjul'bab" ath-Thawafi bi al-Baiti Rakiban

HR Muslim,kttab "Fadha'ii ash-Shahabah," bab" Min Fadhk'ili Abi Dzam," illid,IV hal: 9zz.
Baihaki dalam Sunan Baihaki,jilid V hal: r4T.Bazzar dalam Musnad Bazzar.'Thabranidilan
aLMuja'm ash-,Shagir. Haits-aqn! d,a\am Majma' az-Zawa'id,jilid III, hal: 289,
-."gutuku",
'Dalam
"Para
Para perawi
perawi hadits ini adalah shahihl'
shahih."-Dalam Kanzul-'Ummal, iilid
jilid xit,
xrr, hali
haIT 3a769',
r+zoq,
inyatakan bawha hadits ini disandarkan pada Abu Daud Thayalisi dari Abu Dzar.
dinyatakan
'hl-flajj*"b^^9.'.'Y: J6h
HR Bukhari,kitab
Bukhari, kitab'hl-flajju,"bab"Md
Zam-zama," jilid'rrr,.!al:
lah_ffi Z.am-zama,"
iilid'III, I aez.
"Hadits ini
"Hadiis
Haitsami
Hartsamr dalam.
dalam.Majma'ai.-Zawd'id,
Malma az-lawa id, jilid III, hal: 289,
zsg, mengatakan.
inidirjwavarkan
diriwayatkan
-"ngirakun.
oleh rhabrani
Thabrani di dalam al-Mujam
perawiiya adalah
al-Mujam .al-Kabir.
al-Kabir. para perawiiya
adalah tsiqah."
tsiaah." lbnu
Ibnu Fiibban
juga menyatakan bahwa hadita ini hadits.
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Mundziri mengatakan bahwa para perawi hadits ini adalah orang-orang
yangtsiqah.

*

Adab Meminum Air Zam-zam setelah

Thawaf

.

Bagi orang yang meminumair zam-zam, disunnahkan baginya agar disertai
dengan niat untuk mendapatkan kesembuhan dan niat lain yang mendatangkan

kebaikan dunia dan akhirat.
Rasulullah saw. telah bersabda,

d.-,-nLJe.pi
')
\)
"

J

c.

L.

(Manfaat) sir zam-zam sesuai detrgan niat (orttng yttry munhrurttnya.)"

bin Sa'id berkata, 'Aku
melihat Abdullah bin Mubarak di
Suwaid

Mekah mendekati air zam-zam, kemudian meminta agar diberikan air minum

dan menghadap kiblat. Ketika itu, dia
berkata,'Ya Allah, sesungguhnya Ibnu

Abi Mawali

rnenceritakan kepada
kami dari Muhammad bin Munkadir
dari labir ra. bahwa Rasulullah saw.
bersabda, "(Manfuat) air zarn-zatn itu sesuai dengan niat orangyangmeminumnya."'

Aku meminum air ini dengan niat untuk (menjaga diri dari) kehausan pada hari
Kiamat." Setelah itu, Ibnu Mubarak meminumnya.
Imanr Ahmad dan Baihaki meriwayatkan sebuah hadits dengan sanadyang
shahih, dari Ibnu Abbas ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
-,\':o;
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(Manfaat) air zom-zant itu sesuoi tlengart niot orarg yong rneminumnya. lika
engkau nteminumnya ngar ntendaltnt kesembultsn, AIIah aknn menyembultkanrnu.
"

lika engkau nrcninumnyn agar kenyang, Allah skan mengenyangkanmu. likn
engkau meminuntntln untuk nrcnglilnngkan dnlngnmu, Allnlt ctkan rnenglillnngkan

'

HR Ibnu MajahSunan Ibni Majah,kitab " al-Manrisik," bab "asy-Syurbi min Zam-zam," jilid
II, hal: ror8. Ahmad, jilid lll, hal: .rs7. Baihaki di dalam Sunan Baihakt, jiiid V, hal: r48.
Syekh Nasiruddin Al-Albani menyatakan bahwa hadits ini shahih dalam lrwi'u al-Galil.
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dnlngamu. Air zsnrzsnr adalahlmsil gnlianlibril
oleh)

Allalt untuk Ismail

as.

as.

darr minuman (yang disediakart

"?HR Daruqutni. Hakim menambahkan,

;r l;r' ;i^;: E7

i,r:

"Dnn jika engknu meminwnnya agar nrendnpat peilintlungan, moko Allah
akan melindungimu."
Ketika sedang minum, dianjurkan bernapas tiga kali, menghadap ke arah
kiblat, meminumnya sampai kenyang, memuji Allah, dan berdoa dengan doa
yang pernah di baca Ibnu Abbas.
Abdullah bin Mulaikah berkata,'Ada seseorangyang menemui Ibnu Abbas.
Ibnu Abbas lantas bertanya kepadanya,'Dari mana engkau datang?'

'Aku tadi merninurn air zam-zami' jawabnya.
'Apakah engkau meminumnya sesuai dengan adab yang semestinya?'tanya

Ibnu Abbas.
Lelaki tersebut balik bertanya kepada ibnu Abbas, "Wahai Ibnu Abbas,
apa adab yang mesti aku jaga ketika sedang meminumnya?'
Ibnu Abbas menjawab, Apabila engkau meminumnya, hendaknya menghadap

ke arah kiblat, mengingat Allah, bernapas tiga kali, dan kenyangkanlah dirimu
dengannya. |ika engkau telah selesai melakukannya, maka pujilah Allah karena
Rasulullah saw. telah bersabda, "Yang membedakan di antara kita dan orang-orang

munafk adalah mereka tidak mau meminum air zam-zam sampai kenyang."'
Apabila meminum air zam-zam, Ibnu Abbas ra. berdoa,
,,

.

.t:

1

q

.t

jJjt
'li _;( ;, ,l;:', G-t'1v'1r16u 6r- lU'L:i 3l
"Yo A'Jloh, ,urnggut:rnya a'ku memolrori
rezeki yang luas, dan

*

ke

frprOo-ru ilnru yang

bennanfnnt,

senfuulun dari setialt penynkit."r

Asal Mula Munculnya Air Zam-zam.

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya ketika Hajar
(istri Nabi Ibrahim) naik ke bukit Shafa untuk mencari air karena anaknya haus,

HRDaruqutni didalamSunan Darutlutni, jilidll, hal: 289. Hakim di dalamMustadrakHhkim,
jilid I, hal: 473. Hadits ini adalah batil dan maudlru' . Lihal dalam lrwa'u al-Ghalil jilid IV
hal: 329.

HR Ibnu Majah di dalam Musnad Ahmad,kitab " al-Mandsik,"bab"asy-Syurbi min Zamjilid.Il, hal: ro r7. Daruqutni dalam Sunan Daruqutni, jilid II, hal: 288. Hakim dalam

zam,"

Mustadrak Hakim, jilid I, hal: 4Tz.Derajathaditsini dha'if.
HR Daruqutni dalam Sunan Daruqtttni, [284]. Sanad hadits ini dha'if karena dalam mata
rantainya terdapat Adani Hakam.

dia mendengar suara. Dia berkata, apa ini. Hajar berusaha untuk mendengarnya

dengan saksama. Hajar kemudian berkata, "Engkau telah memperdengarkan.
Tolonglah jika engkau dapat memberikan bantuan." Suara itu ternyata suara
Malaikat yang berada di tempat air zam-zam. Malaikat menggalinya dengan tumit
atau dengan sayapnya sampai memancarkan air. Hajar kaget dan menyangkanya
sebagai telaga. Hajar memberi isyarat dengan tangannya agar sumber itu ditutup.

Kemudian dia mengambil air dengan wadah yang telah dipersiapkannya. Setelah
itu, sumber air semakin deras pancarannya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah saw.
bersabda, "Semoga Allah menyayangi Ibu Ismail. Iika dia membiarkan zam-zam,
maka zam-zam akan menjadi sumber yang mengalir (di atas permukaan bumi)."

Ibnu Abbas berkata, "Hajar kemudian meminum dan menlmsui anaknya.
Malaikat berkata kepadanya, 'Janganlah engkau takut binasa, karena di sini ada
Baitullah (rumah Allah) yang akan dibangun anakmu dan ayahnya. Sungguh, Allah
tidak akan menyia-nyiakan para kekasih-Nyal Ketika itu, Baitullah tinggi seperti
bukit kecil. |ika banjir tiba, sisi kanan dan sisi kirinya sering terkena airl"

Aniuran agar Berdoa di Multazam
Setelah meminum air, dianjurkan agar berdoa

di Multazarn. Imam Baihaki meriwayatkan dari Ibnu
Abbas ra., bahwasanya dia selalu menetapi tempat
antara Hajar Aswad dan pintu Kabah. Dia berkata,

'Antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah adalah
Multazam. Siapa yang berdoa di situ, maka Allah akan
mengabulkan doanya."' Amr bin Syu'aib berkata,'Aku
melihat Rasulullah saw. menempelkan wajah dan dada
beliau dengan Multazam."3

Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud
Multazam adalah Hathim. Menurut Imam Bukhari,
Hathim adalah Hijir Ismail. Dalam hal ini, Imam Bukhari menyandarkan
pendapatnya pada hadits Isral Dalam hadits tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah
saw. bersabda,"Ketika aku

tidur di Hathim." Mungkin juga bersabda,"Ketika

aku tidur di Hijir Ismail."

'
'
r

HR Bukhari,kitab 'hl-Anbiya'," bab "Ya4una, an-Naslani

fi al-Masyyi." Lihat dalam Fath
al-Bhri,jilid VI, hal: 396.
HR Daruqutni di dalam Sunan Daruqutni, jrlid II, hal: 289. Abu Daud, kitab "al-ManAsik,"
bab"al-Miltazan," jilid II, hal: 452. Ibnu Majah dalam Sr.ma nlbni Majah,htab " al'Manhsik,
bab"al-Multazam," jrlid Il. hal: 987.
HR Daruqutni daiam Sunan Daruqutni, jtlid II, hal: 289.
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Anjuran Masuk ke dalam Ka'bah dan Hijir lsmail
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan
dari Ibnu LJmar ra., bahwa Rasulullah saw,
Usamah binZaid,dan Utsman bin Thalhah ma-

suk di dalam Ka'bah.'Mereka menutup pintu
setelah mereka membukanya, Bilal memberitahu-

kan kepadaku bahwa Rasulullah saw. shalat di
dalam Kabah di antara dua rukun Yamanil',

ini, para ulama
menyatakan bahwa masuk ke dalam Ka'bah
Berdasarkan pada hadits

dan shalat di dalamnya adalah sunnah. Mereka
mengatakan, walaupun masuk dan shalat di

dalam Kabah sunnah, tapi ia bukan termasuk bagian amalan haji. Hal ini
berdasarkan pada ucapan Ibnu Abbas ra., "Wahai manusia, sesungguhnya
memasuki Ka'bah bukanlah termasuk bagian dari haji.": HR Hakim dengan
sanad yang shahih.

Bagi yang tidak dapat memasuki Ka'bah, disunnahkan baginya agar
memasuki Hijir Ismail dan shalat di dalamnya karena sebagian Hijir Ismail
adalah Kabah. Aisyah ra. berkata, "wahai Rasulullah, semua keluargamu pernah
memasuki Ka'bah, kecuali aku." Rasulullah saw. bersabda, "(Jtuslah seseorang
untuk mendatangi Syaibaha agar ia membukakan pintu Ka'bah untukmu."
Aisyah kemudian mengutus seseorang kepada Syaibah. Tetapi, Syaibah berkata,
"Ketika malam hari, kami tidak membukanya, baikpada masa jahiliah maupun
setelah datangnya Islaml' Rasulullah saw. bersabda, "shalatlah di Hijir Ismail
karena kaummu telah meninggalkan sebagian bangunan Ka'bah' ketika mereka
m e mb angunny a ke mb ali."u

T"rtrt*. t", t"rradi pada masa Fathu Mekah.
' HR Bukhari, kitab "ash-Shalah" bab "ash-shaldtubaina as-safrif
i
o
'
6

Gairilamdlafiri'iilid I,
hal:9688. Muslim, kitab " al-Hajju|'bab"lstihbhbu Dukhfili al-ka'tiatiti al-Hajji aw Giairih)t
jilid II, hal: e67.
HR Hakim dengan sanad shahih dalam Mustadrak Hakim.
Ibnu Utsman bin Thalhah, pemegang kunci Ka'bah
Maksudnya ad.alah_Hijir Ismail
HR Ahmad, jilid VI, hal:62.

SAI DI ANTARA SHATA
DAN MARWAH

Landasan Disyariatkannya Sa'i
Imam Bukhari meriwayatkan
dari Ibnu Abbas ra., "Ibrahim as.
datang bersama Hajar dan Ismail.
Ketika itu, Ismail masih menyusu.
Ibrahim menempatkan istri dan
anaknya di bawah sebuah pohon
besar di tempat terpancarnya air
zam-zam. Ketika itu, tidak ada
seorang pun yang bertempat tinggal

di Mekah dan di sana tidak didapati air. Dalam kondisi seperti itu, Ibrahim
membawa anak dan istrinya ke sana. Ibrahim mernberi bekal sekeranjang

kurma dan sekantung air untr-rk istri dan anaknya. Ibrahim melangkahkan
kakinya untuk meneruskan perjalanan. Hajar mengikuti Ibrahim. Hajar
bertanya kepadanya, "Wahai Ibrahim, ke manakah engkau pergi? Apakah
engkau meninggalkan kami di sini yang tidak ada seorang pun dan suatu
pun?" Hajar berulang kali mengemukakan pertanyaannya. Tapi Ibrahim
as. tidak pernah menoleh kepadanya. Kemudian Hajar bertanya lagi,

'Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk melakukan ini?"

Ibrahim menjawab, "Iya."
Hajar berkata, "Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan
kami."

Dalam satu riwayat disebutkan, Hajar berkata kepada Ibrahim,

"Kepada siapakah engkau meninggalkan kami?"

Ibrahim menjawab, "Kepada Allahl'
Hajar berkata, "Sungguh, aku ridha kepada Allahl'
Hajar kembali ke tempat semula. Sementara Ibrahim terus berjalan. Ketika
Ibrahim tiba di bukit dan tidak dapat dilihat lagi oleh Hajar, dia menghadap ke
Ka'bah kemudian berdoa sambil mengangkat kedua tangannya,

u e ; * ;\z,rJ, e ik
'bjFe.ii{ .>_fii'6
rii;G dy"i ,+Ui <;

',i\Ai|r:4)-U, {:;Si it X. -v

@
"Yo Tuhon, sesunggultnya oku telah menempatkan sebagian keturunonku di
lembahyang tidakmempunyni tnnaman-tannmqn di dekat rumahEngkau (Baitullah)

yang dilnrntati, ya Tuhan (yang demikian itu) agnr mereka melqksannkan slulat,
maka jadikanlsh hati sebagian tnanusiu cenderung kepada mereka dan berilah rnereka

rezeki dari bunbbunlnn, mudah-mudahun merekn bersyukur."

(Ibrahim $al37)

Setelah Ibrahim pergi, Hajar menyusui anaknya serta makan dan minum
dari bekal yang telah ditinggalkan oleh Ibrahim. Sampai pada saat perbekalan
yang dibawanya habis, Hajar dan Ismail merasa dahaga. Hajar melihat kesana-

kemari, barangkali ada air. Tapi dia tidak melihat air. Karena merasa kasihan
dengan anaknya, dia berdiri untuk mencari air. Dia melihat gunung yang
terdekat, yaitu Shafa. Lantas dia naik ke atasnya dan melihat di sekelilingnya,
barangkali ada orang yang dilihat . Namun, tidak seorang pun nampak. Dia
lantas turun dari Shafa. Setelah berada di bawah, dia berlari kecil hingga sampai

di bukit Marwah. Dia naik ke

atas

bukit Marwah untuk melihat-melihat,

barangkali dia menemukan seseorang. Tetapi, tidak seorang pun yang dilihatnya.

Dia mengulangi seperti itu hingga tujuh kali." Ibnu Abbas ra. merirvayatkan
bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Itulah (awal mula) manusia melakukan sa'i
di antara bukit Shafa dan Marwah."'

Hukum Sa'i
Mengenai hukum sa'i

di

antara bukit Shafa dan Marwah, ada tiga

pendapat:

' I!\B"Lh*t, ktt ab 'hl-Anbiyh'," bab "Yazfuna: an-Naslatti f
al-Bdri. jilid VI, hal: 396.

al-Masyyi.'Lihat d.alam Fath

Haji-tr3

Pertama: Ibnu Umar ra., Aisyah ra., |abir ra., Malik, Syaf i, dan Ahmad
(melalui salah satu riwayatnya) berpendapat bahwa sa'i di antara Shafa dan

Marwah merupakan rukun haji. |ika seseorang yang haji meninggalkannya,
maka hajinya batal dan tidak dapat diganti dengan dam atatpun yang lain.
Sebagai landasan atas pendapat ini adalah riwayat sebagaimana berikut:
Urwah berkata, Aku bertanya kepada Aisyah ra., bagaimana pendapatmu
dengan firman Allah swt., Sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan
sebagian syiar (agama) Allah.'(Al-Baqarah Iz]: r5s). Demi Allah, tidak
ada dosa bagi seseorang untuk tidak sai di antara Shafa dan Marwah."

Aisyah ra. berkata, "Betapa buruknya ucapanmu wahai anak saudaraku.
Sesungguhnya jika ayat ini bermakna seperti yang engkau tafsirkan, maka

tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak sai antara Shafa dan Marwah'
Tafsiran yang sebenarnya bukan seperti itu. Ayat itu turun berkaitan dengan
kaum Anshar. Sebelum masuk Islam, mereka menyeru kepada Manna (salah

satu nama berhala, red) yang mereka sembah di Musyal. Setelah masuk

Islam, mereka merasa risih untuk melakukan sai mengingat kebiasaan
lama yang pernah mereka lakukan. Karenanya, mereka bertanya kepada
Rasulullah saw., Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami merasa dosa untuk
melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Lantas Allah menurunkan
ayat, "sesungguhnya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama)

Allah." (Al-Baqarah [z]: r58)
Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. telah memerintahkan sa'i di antara keduanya.
Maka tidak ada seorang pun yang boleh meninggalkannya (ketika haji)i"

Imam Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra., dia berkata, Rasulullah dan
kaum Muslimin melakuka n sa'i di antara Shafa dan Marwah. Sa'l merupakan
sunnah Rasulullah saw.. Sungguh, Allah swt. tidak akan menyempurnakan
haji seseorang yang tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah'"'
Habibah binti Abi Tajrah, salah satu perempuan Bani Abdidar berkata, 'Aku
bersama sekelompok perempuan Quraisy masuk ke rumah keluarga Abu

Husain. Dari situ, kami melihat Rasulullah saw. melakukan sai di antara
Shafa dan Marwah. Beliau berjalan dengan cepat sampai (bagian bawah)
sarung beliau naik hingga aku berkata, 'sungguh aku melihat kedua lutut
beliaul Aku mendengar beliau bersabda,

'
'

HR Bukhari,kitab" al-Hajjul'bab"Wujibu ash-Shafo wa al-Marwata wa lail Syah'irillahil'
Lihat dalam Fath al-Bdri, iilid III, hal qv.
HR Muslim,kitab 'hl-Hdjju," bab "Bayuni Anna as-Sa'ya baina ash-Shafa wal-Marwata
Ruknun Li Yashihu al-flajju illa bihil' jilid II' hal 929.
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"Lnkukanlalt sa'i krryena Allnh tellh nteruaji'bkttn sa'i kepncln knlisrt.'r HR

Ibnu Majah, Ahmad dan Syafi'i.

.i.

Sa'i merupakan bagian rangkaian ibadah dalam haji dan urnrah, seperti

thawaf di Ka bah. Karena itu, ia termasuk rukun haji.
Pendapat kedua: Ibnu Abbas ra., Anas ra., Ibnu Zubair ra., Ibnu Sirin, dan

Ahmad dalam salah satu riwayat berpendapat bahwa hukum sai adalah sunnah.
fika seseorang meninggalkannya, maka tidak ada kewajiban apa-apa baginya.
Sebagai landasan atas pendapat

l.

ini adalah:

Allah swt. berfirman,
.-;+-

@

c

W3fr. J )i6'&w Ja;i i 6)i €- ;;J,

"Makn borangsin1tn beribndnlt lmji ke Baitulkth ntau berutnrnh, tidqk sdn dosq
haginya rnengerjakan sq'i antLtra kedtLantln. (Al-Baqarah [2]: 158)

Allah swt. meniadakan dosa dari orang yang tidak rnelakukan sa'i. Hal ini
berarti saI tidak wajib. Pernyataan ini menunjukkan bahwa sa'l merupakan
sesuatu yang diperbolehkan. Adapun hukum sunnahnya berdasarkan pada
Iirman Allah swt., "...sebagian syiar (agama) Allah..." (Al-Baqarah Iz]: r5S)
Dalam mushaf Ubay dan Ibnu Mas'ud berbunyi,

v*,1fiJt'{1>.
"Mako tidak ndn dosnbaginyauntuk tidnkntengerjaknn sa'i antnrttkeLltnnyn."

Meskipun riwayat ini tidak terbilang AI-Qur'an, tidak kurang dari derajat
khabar sehingga dapat menjadi tafsir ayat.

{.

merupakan bagian dari amalan haji yang mempunyai hitungan tersendiri
dan tidak ada kaitannya dengan Ka'bah, sehingga tidak termasuk rukun
Sa'i

haji, seperti melempar jumrah.
Pendapat Ketiga: Abu Hanifah, Tsauri, dan Hasan berpendapat bahwa

' IIR 4hm.aq, jilid Vl.hal:42r. Dalam riwayat
Penulis al-Faih ar-rabbanidalanr
XIl, h;l:

ini terdapat Habibah binti Abu Taj'irah.
z6 telah rnembelulkannva hinssa m6niadi
Habibah binti Abu Tijrah sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Halai di dalim Fati atBari.'Memang mengenai pembacaannya, ada banyak perselisihan.' Lihat iuga dalam Bada'i'u
al-MinanJi lam i wa Tartibi Musnadi asy-Syaf i wa as-Sunan,hal: 5o. Zaila'i di dilam Hashb
ar-Rayah, jilid III, hal: 55, mengatakan, ''Ibnu Adi di dalam al-Kamil menilai hadits ini
cacat dengan ad.any-1 Ibnu Mu'mil. Penilaian bahwa Ibnu Mu'mil dha'ifia nisbahkan pada
Ahmad, Nasai, dan Ibnu Main. Dia menyetujui mereka seperti yang disebutkan dalam Fafft
al-Bdri, hadits ini dha'if karena dalam mata rantai sanadnya teidapatAbdullah bin Mu'mil.
Tapi, beberapa jalur riwayat yang lain saling menguatkan.
iilid
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sai merupakan wajib haji, bukan rukun haji. fika seseorang meninggalkannya
ketika melaksanakan ibadah haji atau umrah, ibadah haji atau umrahnya tidak
batal, tapi ada kewajiban untuk membayar dam (denda).

Dalam kitab al-Mugni, Ibnu Qudamah menguatkan pendapat ini. Dia
berkata, "Pendapat ini lebih kuat karena alasan-alasan berikut:

*

umum,
jika
haji
menjadi
ibadah
ditinggalkan,
bukan menunjukkan kewajiban yang
Dalil orang yang mewajibkan

sa'i, hanya menunjukkan wajib secara

tidak sempurna atau batal.

.i.

Perkataan Aisyah ra. dalam hal

ini ditentang oleh para sahabat yang tidak

sependapat dengannya.

{.

Mengenai hadits Habibah binti Abi Tijrah, Ibnu Mundzir mengatakan,
Hadits ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Mu'mil. Para ulama hadits telah
membahas kecacatannya. Hadits ini hanya menunjukkan bahwa sa'i itu
wajib haji.

.i.

Ayat yang dijadikan dalil oleh pendapat pertama turun ketika sebagian
orang merasa keberatan untuk melakukan sa'i. Hal itu disebabkan pada
masa jahiliah, mereka juga melakukan sa'i untuk menyembah dua patung
yang berada di antara Shafa dan Marwahl'

Ad

Syarat Sa'i

@

Sa'i dinyatakan sah bila orang yang akan melakukan sa'l memenuhi syarat-

syarat berikut:

1.
z.
3.
4.

Dilakukan setelah thawaf.
Dilakukan sebanyak tujuh kali.

Dimulai dari Shafa dan diakhiri di Marwah.'
Dilakukan di tempat sa'i (mas'a), yaitu jalan yang memanjang antara Shafa
dan Marwah'karena Rasulullah saw melakukan seperti itu dan bersabda,
.).

.\\-L:e

'
'

!.

r

,:-o I oJ;

Jarak antara Shafa dan Marwah sekitar 4zo M.

Menurut mazhab Hanafi, melakukan sa'l sebelum thawaf, memulainya dari Shafa dan
melewati ialan sa'i bukan merupakan syarat. tapi kewaf iban. Karena itu, jika seseorang
melakukah sa'i sebelum thawaJaiaumemulainya dari Marwah, maka sa'inya sah. Tapi wajib
membayar dam.
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"Ambillcrh tat(t cara ibadah haji kalian dariku."l
Oleh karena itu, jika seseorang melakukan sa'l sebelum thawaf,atau memulai
sa'i dari Marwah, atau melakukannya di selain jalan sai, maka sdinya batal

(tidak sah).

Mendaki Bukit Shafa
Naik ke atas bukit Shafa dan Marwah bukan termasuk syarat sahnya sai. SaI di
antara Shafa dan Marwah harus dilakukan dengan sempurna. Ketika memulai atau

mengakhirinya, kaki harus disentuhkan pada Shafa dan Marwah. fika seseorang
tidak menempuhnya dengan sempurna, maka sa'inya tidak sah.

Menyela Sa'i dengan lbadah Lain
Melakukan sc'i secara berturut-turut juga bukan termasuk bagian dari
syarat sahnya sa'i.' Jika ada halangan saat sedang melaksanakan sa'i atau shalat

akan segera dilaksanakan, maka seseorang boleh memutus sa'inya terlebih
dahulu kemudian melanjutkannya setelah halangannya hilang atau selesai shalat.

Said bin Mansur meriwayatkan dari Ibnu Umar ra., bahwasanya ketika dia
melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, dia ingin buang air kecil. Dia lantas

minggir dan membuang air kecil. Setelah itu, dia berwudhu lantas berdiri lagi
untuk menyempurnakan sa'inya.'
Sa'i juga tidak diharuskan segera dilakukan setelah thawaf.Ibnu Qudamah

di dalam al-Mugni menjelaskan, Ahmad berkata, Sa'i boleh diakhirkan sampai
istirahat usai atau sampai sore. Atha' dan Hasan berpendapat, ketika thawaf
dilakukan di pagi hari, sa'i boleh dilakukan di sore hari. Hal ini telah dilakukan
oleh Qasim dan Sa'id bin Jubair. fika berkesinambungan secara langsung antar
putaran sa'i tidak menjadi syarat sahnya sai, maka melaksanakan sa'i secara
langsung (tidak ada jeda, red) setelah thawafleblh tidak disyaratkan. Said bin

Manshur meriwayatkan bahwa Saudah istri Urwah bin Zubair melakukan sa'i
antara Shafa dan Marwah dan menyelesaikannya dalam waktu tiga hari karena
tubuhnya ketika itu gemuk.a

HR Muslim, kttab "al-Hajj," bab "lstihbdbi Ramyi lamrati al-Aqabati Yauma an-Nahri
Rakiban wa Bayani Qaulilii Shallallaltu Alaihi u'a Sallam; Lita'khudzu Manasikakuml' jrlid
II, hal: 943. Baihaki dalam Sunan Baihaki,jilid V, hal: rz5.
Menurut Imam Malik, berturut-turut dengan jarak waktu yang tidak lama antar putaran
merupakan syarat sah sa'i.

HR Sa'id bin Manshur di dalam Sunan Sa'id bin Manshur.
Lihat dalam al-Mugn| jilid V, hal: zr9.

Suci dari Hadats
Mayoritas ulama berpendapat bahwa suci dari hadats tidak disyaratkan dalam
melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Sebagai landasan atas hal ini adalah
sabda Rasulullah saw. kepada Aisyah ra., "Lakukanlah yang dilakukan oleh orang

yang berhaji, selain thawaf di Ka'bah, kecuali engkau telah suci."' HR Muslim.

Aisyah ra. dan Urnmu Salamah ra. berkata, "Jika seorang perempuan
melakukan thawaf diKtibah dan shalat dua rakaat, kemudian dia haid, hendaknya
dia langsung melakukan srrT antara Shafa dan Marwa (meskipun masih dalam
keadaan haid)i" Meskipun begitu, orang yang melaksanakan ibadah haji atau
umrah dianjurkan agar suci dalam melaksanakan rangkaian ibadahnya, karena
suci rnerupakan suatu kondisi yang dianjurkan dalam syara'.

Hukum Berjalan Kaki dan Naik Kendaraan ketika Sa'i
Sa'i boleh dilakukan dengan cara berjalan atau naik kendaraan' Tetapi,

berjalan kaki lebih utana daripada naik kendaraan. Dalam salah satu hadits
yang diriwayatkan oleh lbnu Abbas terdapat penjelasan bahwa Rasulullah
sau'. melakukan sa'i dengan berjalan kaki. Namun, setelah banyak orang yang
mengerumuni beliau dan berdesak-desakan, beliau kemudian naik
kendaraan agar mereka dapat melihat dan bertanya kepada beliau.

di atas

Abu Thufail berkata kepada Ibnu Abbas ra., "Katakanlah. kepadaku, naik
kendaraan ketika sa'l antara Shafa dan Marwah apakah termasuk sunnah?
Kaummu menyangka bahwa hal itu merupakan sunnahl'
Ibnu Abbas ra. menjawab, "Di antara mereka ada yang benar dan ada juga
yang dusta."

Ibnu Thufal berkata, "Di antara mereka ada yang benar dan ada juga yang
dustal'?

Ibnu Abbas berkata, "sesungguhnya Rasulullah saw. ketika itu dikerumuni
banyak orang. Mereka mengatakan,'Ini Muhammad, ini Muhammad, hingga
gadis-gadis yang masih remaja keluar dari rumah mereka. Ketika banyak orang

ingin menemui beliau, beliau lantas naik kendaraan."
Imam Muslim menyebutkan salah satu riwayat bahwa menggabungkan
antara berjalan biasa dan berlari-lari kecil3 ketika sai lebih diutamakan.a

'
'
r
a

HR Muslim,kitab " al-flajjul' bab " Bayhnu Wujubi al-Ibrhml' jilid II, hal: 873.
HR Baihaki dalam Sunan Baihakt, jilid V hal: 96.
Berlari-lari kecil antara dua mil (tanda) di tengah jalan antara shafa dan Marwah.
HR Muslim,futab 'hl-Hajju," bab "Istihbabu ar Ramali fath-Thawah"' jilid II, hal: 9zr.
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Menggunakan kendaraan, walaupun dibolehkan, tapi makruh. Tirmidzi

di

dalamnya adalah Imam Syaf i,
tidak menyukai seseorang melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah dengan
mengatakan, Sebagian ulama, termasuk

menggunakan kendaraan, kecuali jika ada uzur.

Menurut mazhab Imam Malik, bagi orang yang melakukan sa'l dengan
kendaraan tanpa ada uzur, dia wajib mengulangi sdinya jika masih ada waktu.
fika sudah tidak ada waktu lagi, maka dia wajib membayar dom, karena
berjalan kaki dalam sa'l ketika seseorang mampu adalah wajib. Abu Hanifah
juga berpendapat sama.

Dalam pandangan mazhab Imam Malik, Rasulullah saw menggunakan
kendaraan ketika thawaf dan saI karena banyak orang yang mengerumuni beliau

sehingga beliau tertutupi. Hal

itu merupakan uzur yang mendorong beliau

untuk naik kendaraan.

Anjuran Berlari-Lari Kecil di Antara Dua Tonggak
, .se*d&,,*al I

t

tl
diantara

2

Orang yang melakukan sa'i disunnahkan untuk berjalan biasa di antara
Shafa dan Marwah, kecuali antara dua tugu, karena yang disunnahkan di antara

kedua tugu itu adalah berlari-lari kecrl (raml).
Pada pembahasan sebelumnya, telah diuraikan hadits Habibah binti Abi
Tijrah. Dalam hadits tersebut terdapat keterangan bahwa Rasulullah saw.
melakukan sa'i dengan berlari-lari kecil hingga membuat sarung beliau naik
dan kedua lutut beliau terlihat.

Dalam hadits Ibnu Mas'ud juga dijelaskan bahwa menggabungkan antara
berjalan biasa dan berlari-lari kecil ketika sa'i adalah lebih utama. Maksudnya,
berlari-lari kecil antara dua tugu dan berjalan biasa di luar tugu. Jika seseorang

Ah-"d, lttid l,hal:

297.

Baihaki d.alam Sunan Baihaki,jilid V hal: roo.

berjalan biasa tanpa berlari-lari kecil dalam semua sa'inya, hal itu juga
diperbolehkan.
Said bin Jubair berkata, 'Aku melihat Ibnu Umar ra. berjalan biasa antara

Shafa dan Marwah, kemudian dia berkata, Jika aku berjalan, aku melihat
Rasulullah saw. berjalan. Jika aku berlari-lari kecil, aku juga pernah melihat

Rasulullah saw. berlari-lari kecil. Sekarang aku sudah tua:" HR Abu Daud
dan Tirmidzi.
Sunnah ini (berlari kecil ketika sai) khusus bagi kaum laki-laki. Sementara

untuk perempuan, mereka tidak disunnahkan untuk berlari-lari kecil. Mereka
tetap berjalan biasa. Imam Syaf i meriwayatkan bahwa ketika Aisyah ra. melihat
sekelompok perempuan berlari-lari kecil ketika sa'i, dia berkata, 'Apakah kalian
tidak memiliki teladan? Kalian hanya diperbolehkan berjalan biasa.'

Anjuran Berdoa di Bukit Shafa dan Maruah
dengan Menghadap ke Baitullah
Disunnahkan naik ke atas bukit Shafa dan bukit Marwah dan berdoa
di atasnya untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dengan posisi
menghadap ke arah Baitullah. Hal yang sedemikian sesuai dengan yang
dilakukan Rasulullah saw.. Ketika Rasulullah saw sampai di pintu Shafa,
dan ketika sudah dekat dengan bukit Shafa, beliau membaca firman Allah,
"sesunggulmya Shafa dan Marwah merupakan sebagian syiar (agama) Allah..."

(Al-Baqarah [z]: rs8)

Beliau kemudian bersabda, 'Aku memulai dengan apa yang dimulai
Allah;'
Beliau mulai melakukan sa) dari bukit Shafa dan naik ke atasnya hingga

melihat Kabah. Beliau menghadap ke arah Baitullah, mengesakan Allah,
membaca takbir, membaca tahmid, dan membaca,
" t-
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"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat ynng Esa, ymtg tiada' sekutu Uo,g;Nyo
Bagi-Nya segala kerajaan dan bagi-nya segala pujian, Dialah Dzat yang Maha
HRAbu Daud, kitab "al-Mandsikl'bab"Amri ash-Shafa wa al-Marwah;' jilid II, hal:455.
Tirmidzi dalam Sunan Tirmidzi,kitab "al-Hajjui' bab "as-Sa'yu Baina ash-Shafa wa al'
Marwati)' jilid III, hal: zo9. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih.
HR Baihaki dalam Sunan Baihaki. jilid V hal: 8a.
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Menglidupkan don Maha Memntikan, dan Dia Mahakuasa atas segala sesuatu.
Tidak adq Tuhan selcin Allah, Dialah Dzat yang Esa, Dia membenarknn janji-Nya,
menolong hamba-Nya, dan mengnlnhksn musuh-Nya dengan diri-Nya sendiri."
Beliau kemudian berdoa dan mengulangi seperti doa di atas sebanyak tiga

kali. Kemudian beliau turun dan berjalan menuju ke bukit Marwah. Setelah tiba

di Marwah, beliau naik ke atas bukit, melihat Ka'bah dan melakukan seperti
apa yang beliau lakukan di atas bukit Shafa.
Nafi'berkata, "Ketika Abdullah bin Umar berada di atas bukit Shafa, aku
mendengar dia mengucapkan, "Ya Allah, sesungguhnya Engkau telah berfrman,
'Mintalah kepada-Ku, maka Aku akan mengabulkan (permintaan) mu,' dan
sesungguhnya Engkau tidak pernah mengingkari

janji. Karena itu,

hamba

meminta kepada-Mu, sebagaimana Engkau telah menunjukkanku pada Islam,
janganlah Engkau mencabutnya dariku hingga Engkau mewafatkanku dalam
keadaan Muslim."'

Berdoa di Antara Shafa dan Manvah
Disunnahkan berdoa di antara Shafa dan Marwah, berdzikir kepada Allah,
dan membaca Al-Qur'an. Dalam salah satu hadits disebutkan, ketika melakukan
sa'i, Rasulullah saw. membaca,

;'P\t
\J*:1, "rr^1; ;)\j"F\

+t

"Ya Allah, ampunilah aku, sayangilah aku, dan tunjukkanlah aku pada jalan
yang lebih lurus."2

Di dalam riwayat yang lain beliau membaca doa,

if!'

'f,tr t:;,i),': J.

r, i,

"Ya AIIqh, ampuni dan sayangilnh aku. Sesungguhnyn, Engkau Msha Perkasa

dsn Maha Mulia."3

Dengan selesainya thawaf dan sa'i, maka semua amalan umrah telah

HR Muslim, krtab'hl-Hajju,"bab "flajjatu an-Nabiyyi Shallalahu Alaihi wa Sallaml'

II hal:

jilid

888.

Ibnu Hajar dalam at-Talkhishul-habir, jilid II, hal: z5 mengatakan bahwa doa Rasulullah
saw. ini diriwavatkan oleh Malla dalam sirahnva.
Ibnu Hajar dalLm at-Talkhish al-Habir, jrlidll, hal: z5 r, mengatakan bahwa doa Rasulullah
saw. ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam bab ad-Du'a' dan al-Mujam al-Ausafh dari Ibnu
Mas'ud. Dalam mata ranlai sanadnya terdapat Laits bin Abi Sulaim, perawi yang dha'if.
Baihaki juga telah meriwayatkannya dengan sanad yang mauquf.

Ha.j i-721
d,

sempurna dan orang yang sedang ihram diperbolehkan tahallul, yaitu dengan
mencukur rambutnya jika dia memilihhaji tamattu'dan tetap menjaga ihramnya

jika dia memilih haji qiran, sampai pada hari Nahar. SaI ini bagi orang yang
memilihhaji qiransudahmencukupinyadarisa'i setelah thawaf ifadhah. Adapun
orang yang memilih hajitamattul dia wajib melakukan sa'ilagi setelah thawaf
ifadhah dan menetap di Mekah hingga hari Tarwiyyah.

Bertolak Menuju Mina
Salah satu aktivitas sunnah lainnya adalah bertolak menuju Mina pada hari

Tarwiyyah. fika seseorang memilih hajr ifrad atau qiran, dia menuju ke Mina
dalam keadaan masih ihram. fika dia memilih haji tamattu', maka dia mulai
ihramhaji seperti ketika melakukan ihram di Miqat. Yang disunnahkan adalah

mulai ihram di tempat dia turun (di perumahan). fika tempat penginapannya
berada di Mekah, maka dia memulai ihramnya di Mekah. Jika penginapannya
di luar Mekah, maka dia memulai ihramnya di tempat turun di luar Mekah.
Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah

k-
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t ot
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"J-ll

saw. bersabda,

;- .+bl ," "l+^-, atu i:) ilP Jl5
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"Sinpa yang tentpat tinggalnya di luar Meknh, hendaknya memulai ilranr

dnri (tenrynt) keluarganyn (di lunr Mekah). Adapun penduduk Mekah menrulai
ifuamnyn dari Meknh."'

Ketika menuju Mina, juga disunnahkan agar memperbanyak berdoa dan
membaca talbiah, melakukan shalat Zhuhur, shalat Ashar, shalat Maghrib,
dan shalat Isya di sana, bermalam (mabit) di Mina dan tidak keluar darinya
pada malam kesembilan ( bulan Dzulhijjah) hingga matahari terbit. Hal yang

sedemikian mengikuti Sunnah Rasulullah saw. Jika seseorang meninggalkan
sebagian atau seluruh tahapan tersebut, maka dia telah meninggalkan Sunnah.

Tetapi tidak ada kewajiban apa pun baginya sebab meninggalkan Sunnah ini,
karena pada hari kedelapan, Aisyah ra. tidak keluar dari Mekah hingga larut
malam, tepatnya ketika waktu sudah masuk sepertiga malam.'

HR Bukhari, l<tab " al-flajjul' bab " Muhalli Ahli Makkata Ii al-flajji wa al-'Umrahl' Llhat
dal,amFath al-Bdri,jilid III, hal: 384. hal:59+.
Lihat dalam Fath al-Bdri, jilidII
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Hukum Menuju Mina sebelum Hari Tarwiyyah
Sa'id bin Manshur meriwayatkan bahwa Hasan keluar dari Mekah menuju

Mina satu hari atau dua hari sebelum hari Tarwiyyah. Namun, Imam Malik
memandang hal yang sedemikian hukumnya makruh. Dimakruhkan juga tinggal

hingga sore di Mekah pada hari Tarwiyyah, kecuali jika bertepatan dengan hari
Ium'at. Jika bertepatan dengan hari |um'at, hendaknya dia melakukan shalat
|umat di Mekah dan keluar menuju Mina setelah usai melaksanakan shalat.

Bertolak Menuju ke Arafah
Pada hari kesembilan, disunnahkan menuju ke Arafah setelah matahari

terbit melalui jalur Dhab dengan disertai membaca takbir, tahlil, dan talbieh.
Muhammad bin Abi Bakar ats-Tsaqafi berkata, 'Aku bertanya kepada Anas
ketika kami melakukan perjalanan dari Mekah menuju Mina, Apa yang engkau
lakukan bersama Rasulullah saw.?'
Anas menjawab, "Orang-orang membaca talbiah, takbir, dan tahlil, dan
Rasulullah saw. tidak mengingkarinya."'HR Bukhari dan Muslim.
Setelah itu, disunnahkan turun di Namirah dan mandi di sana untuk
persiapan wukuf di Arafah, juga disunnahkan untuk tidak memasuki Arafah
kecuali setelah matahari tergelincir.

'

HR Bukhari , kitab " al-flajju," bab "at-Talbiati wa at-Takbiri ldza Gada min Mina ila
Arafah."Lihat dalam Fath al-Bdrl jlltidll, hal 5 ro. Muslim, kitab 'hl-Hajju,"l:ab"at-Talbiati
wa at-Takbiri fi adz-Dzahibi min Mina ila Arafata f Yaumi Arafah," jilid II, hal: 9:1.

WUKUF DI ARATAH

Keutamaan Hari Arafah
Jabir meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

H, *,. i.:;:j*

"i,r

"Tidak sda hari yang lebih utarna

J-;r,z

l-iz-g\

eLl .-.

L"

di sisi Allah daripada kesepuluh

bulsn Dzulhijjalt."
Seseorang bertanya, 'Apakah juga lebih utama daripada memper-

siapkan untuk jihad di jalan Allah?" Beliau menjawab, "sepuluh hari

Dzulhijjah itu juga lebih utama daripada mempersiapkannya untuk
jihad di jalan Allah. Tidak ada hari yang lebih utama daripada hari
Arafah. Padq hari itu, AIIah turun di langit dunia, lalu merasa bangga
dengan penghuni bumi dan memberitahukan kepada penghuni langit.
Dia berfirman, 'Lihatlah hamba-hamba-Ku. Mereka datang kepada-Ku
dengan rambut kusut dan tubuh yang berdebu. Mereka menyembelih
kurban, datang dari setiap penjuru yang jauh, dan mengharap rahmatKu walaupun mereka tidak melihat siksa-Ku. Maka tidak ada hari yang
lebih banyak membebaskan manusia dari neraka daripada hari Arafah."'
Mundziri berkata, hadits ini diriwayatkan oleh Abu Ya la, Bazzar dan Ibnu
Khuzaimah. Redaksi hadits ini sesuai dengan riwayat Ibnu Hibban.

Ibnu Mubarak meriwayatkan dari Sufyan ats-Tsauri dari Zubair
bin Ali, dari Anas bin Malik ra. bahwasanya Rasulullah saw. melakukan
wukuf di Arafah. Ketika itu, matahari hampir terbenam. Beliau berkata

'

Mundziri d,alam at-Targhib wa at-Tarhi&," jilid II, hal: zo3, mengatakan
bahwa hadits ini
a
diriwayatkan oleh

Ibnu'Mubarak.
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kepada Brlal, "Wahai Bilal, perintahkanlah manusia agar mereka diam untuk
mendengarkanku." Bilal lalu berdiri dan berkata, Wahai sekalian manusia,
dengarkanlah Rasulullah saw.! Mereka pun diam. Mereka terdiam, kemudian

Rasulullah saw. bersabda, "Wahai sekalian manusia,Iibril mendatangiku dan
m eny amp

aikan s al am kep a daku

d ar

i

Tuh

anku. D i a

be

rkat a,'S e sun gguhny a Allah

mengampuni ahli Arafah dan ahli MasyarilHaram dan menanggungbeban-beban
mereka." Mendengar hal itu, Umar bin Khaththab berdiri lalu berkata, 'Wahai

Rasulullah, apakah itu khusus bagi kami?' Beliau bersabda,'Demikian itu untuk

kalian dan orang-orang setelah kalian sampai hari kiamat."'
Umar berkata, 'Semoga Allah swt. memperbanyak kebaikanl'
Imam Muslim juga meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah

saw.

bersabda,
t
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askan hanfu a-N y a da r i ner ak a

luri Arnfah. Sewnggulmya

(pnda lmri

itu) Dia turunz dan rnemhangga-banggakan mereka kepada para Malaikat. Dia lalu
berkata, 'Apa yang mereka inginknn?"'3

Abu Darda' ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Tidak
ada hari yang pada hari itu setan terlihat lebih kecil, lebih hina, dan lebih
jengkel daripada ketika hari Arafah. Hal itu karena setan melihat rahmat yang
diturunkan dan dosa-dosa besar yang diampuni Allah. Hanya perang Badar
yang dapat melebihi keistimewaan hari Arafah." Sebagian sahabat bertanya,
PenulisKanzual-'Ummil, dalam jilidXII, Itf rS6] menyatakanbahwahaditsinidiriwayatkan

oleh Baihaki di dalam Syu'abu al-Imani dan Ibnu Sharshari di dalam al-Amali dari 1abir.
Mundziri di dalam at-Targhib wa at-Tarhib, j11ridl[,hal: zo r, menyebutkan bahwa hadits ini
diriwayatkan oleh Abu Ya la di dalam Musnad Ahmad Abi Ya'la,lbnu Hibban dalam Shahih
Ibni Hibban, dan Ibnu Khuzaimah dalam Shahih lbni Khuzaiman. Lihat jtga at-Tamhid,
jilid I, hal: rzo.
Perlu diketahui bahwa turun, tertawa, berlari kecil, takjub, dan sebagainya adalah sifatsifat Allah yang sesuai namanya menurut Ahlus-Sunnah wal-Jama'ah. Sifat-sifat itu pantas
bagi Allah tanpa disertai dengan ta'thil (peniadaan), tasybih (penyerupaan), takyif (upaya
mencari tahu bagaimana caranya), dan tarots'penyetaraan dengan makhluk). Adapun
orang-orang sesat mengatakan bahwa sifat-sifat tersebut adalah majaz. Demi Allah mereka
dusta! Lihat dalam al-Asma' wa ash-Shifuf karya Ibnu Taimilyah d.an Faidhul-Majid, juz
III, karya Ustadz Mushthafa bin Salamah.
HR Muslim, kitab 'hl-!!ajju," bab " Fadhlu al-flajji wa al-'Umrati wa Yaum Arafata| iilid
II, hal: 983. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah. kitab 'bl-Manasik," bab "ad-Du'a'i bi
Arafahi jilid II, hal: roo3. Baihaki da\am Sunan Baihaki,jilid V hal: rr8. Hakim dalam
Mustadrak Hakim, jilidl,hal:464. Hakim mengatakan bahwa hadits ini memtliki sanadyang
shahih. Namun, Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya penilaiannya ini disetujui
oleh Dzahabi.
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'Apa yang ia saksikan pada saat perang Badar, wahai Rasulullah?,' Beliau
menjawab, "Ketahuilah, sesungguhnya (pada saat perqng Badar) setan melihat
Iibril memimp in p asukan Malaikat."'

Hukum Wukuf di Arafah
Para ulama sepakat bahwa wukuf

di Arafah merupakan bagian dari rukun haji

yang paling agung. Hal itu berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad,

Tirmidzi, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, dariAbdurrahman bin ya'mur, bahwa
Rasulullah saw. memerintahkan kepada seseorang untuk berseru,

'

"
;lr:t"" *!
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"Haji adnlah (utukf di) Arnfoh. Siapa yang dntnng (di Arafnh) parla luri
Nohor malrmt sebelurn fajar terbit, dia terhitung nrclakuksn wuktrf."2

Waktu Wukuf di Arafah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu wukuf dimulai pada hari
kesembilan bulan Dzulhijjah setelah matahari tergelincir hingga terbitnya
fajar pada hari kesepuluh. ulama juga sepakat bahwa melakukan wukuf pada
sebagian waktu, baik malam maupun siang, sudah mencukupi. Hanya saja,

jika

seseorang melakukan wukuf pada siang hari, dia wajib berada di Arafah sampai

Maghrib. |ika dia melakukan wukuf padamalam hari, maka tidak ada kewajiban
apapun baginya. Mazhab Syaf i berpendapat, memanjangkanwukuf pada siang
hari hingga malam bukan termasuk suatu kewajiban, tapi hanya sunnah.

Definisi Wukuf
Yang dimaksud dengan wukuf adalah hadir dan berada

di bagian mana
pun di Arafah, walaupun dalam keadaan tidur, terjaga, di atas kendaraan,
duduk, berbaring, berjalan, dalam keadaan suci ataupun tidak, seperti orang
yang sedang haid, nifas, atau junub. Mengenai wukufbagi orang yang pingsan
dan pingsannya itu terus berlangsung sampai dia keluar dari Arafah terdapat
perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Abu Hanifah dan Malik,

'
'

HR Malik dalam Muwaththa' Malik. iilid l, hal: 4zz. Baihaki di daram svu'abur-lman.
HR Abu Daud dalam Sunan Abi Dawud.kitab'hl-Manaslk." bab "Man Lah yudrik' Arafahj'
jilid Il. hal: 486. Tirmidzi dalam sunan Tirmidzi, kitab 'hl-Haiiu," bab "Man Adaralia aibi-lamin fa'Qad Adraka al-Hajjul' jilid Ilr hal zz& i(asai dalam sunan Nasa'i,
!^oy(,
kitaP,"Mandsaki al-Haiju,"bab "Fardhu it-wiquf bi Arafahi' jilid V. hal 256. Ahmad, jilii
IV. Hal . j09--lto.
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hajinya sah. Sementara Syaf i, Ahmad, Hasan, Abu Tsauri, Ishak dan Ibnu
Mundzir berpendapat, hajinya tidak sah karena wukuf mertpakan salah satu
rukun haji, sementara orang yang pingsan tidak memungkinkan melakukan
wukuf ataupun rukun haji yang lain.

Tirmidzi, setelah meriwayatkan hadits Ibnu Umar di depan, mengatakan,
"Dari hadits Abdurrahman bin Ya'mur, para ulama dari kalangan sahabat dan
selain mereka sepakat bahwa orang yang tidak melaksanakan wukuf di Arafah
sebelum terbit fajar, hajinya tidak sah. fika dia melakukan wukuf setelah fajar
terbit, hajinya juga tidak sah. Hendaknya dia menjadikannya bagian dari umrah.
Dia wajib mengulangi haji pada musim haji yang akan datang. Pendapat ini

dikemukakan oleh Sufyan ats-Tsauri, Syaf i, Ahmad, dan Ishakl'

Anjuran agar saat Wukuf di Arafah berada di Shakhrat
Secara umum, wukuf

di Arafah boleh dilakukan di tempat mana pun,

karena semua Arafah adalah tempat untuk wukuf,kecuali Iembah di arah barat

Arafah karena wukuf ditempat ini tidak sah menurut kesepakatan ulama. Tapi
tempat yang dianjurkan untuk wukuf adalah Shakhrat atau tempat yang dekat
dengannya semampu mungkin, karena Rasulullah saw. melakukan wukuf di
tempat ini. Beliau bersabda,

";',

u u .s:

"Aku utukuf di sirri, dttn seluruh Arafnlt atlolqh tempat roukuf'1 HR Ahmad,
Muslim dan Abu Daud.
Naik di Jabal Rahmah dan berkeyakinan bahwa wukuf di tempat itu lebih
utama merupakan suatu pemahaman yang salah dan tidak termasuk bagian
dari sunnah.

Anjuran agar Mandi
Disunnahkan mandi untuk wukuf di Arafah. Dalam salah satu riwayat
disebutkan bahwa Ibnu Umar ra. mandi di Arafah karena dia wukuf disana pada
sore hari.' HR Malik. Umar ra. mandi di Arafah ketika dia sedang ihram.

'
'

HR Muslim,kitab al-Hajj,bab Ma Iah Anna Arafata Kullaha Mauqifun, jilid II, hal:893:
Abu Daud dalam Sunan' Abi Dawud, kitab " al-Manasik, bab ash-Shalati bi lam'in, jilid ll,
hal:478; dan Ahmad. jilid III, hal: 3zr.
HR Malik di dalam Muwaththa' Malik, kitab " al-Hajj,bab al-Gusli bi ArafataYauma Arafah,

Adab Wukuf dan Berdoa di Arafah
Bagi orang yang wukuf di Arafah hendaknya menjaga kesuciannya,
menghadap ke arah kiblat, memperbanyak istigfaa berdzikir kepada Allah,
berdoa untuk kepentingan dirinya dan orang lain sesuai yang diinginkannya
baik untuk kebaikan agama ataupun dunianya yang disertai dengan khusFrk,
hati yang fokus, dan dengan mengangkat kedua tangan.
usamah binzaid berkata, 'Aku berada di belakang Rasulullah saw. di atas
kendaraan ketika di Arafah. Beliau mengangkat kedua tangan beliau sambil
berdoa."'

Kakek Amr bin Syu'aib meriwayatkan bahwa doa yang sering dibaca
Rasulullah saw. ketika di Arafah adalah,

",)
Jt J." ,e: -:;"i,r.{ rl-Jr "Jj:,Utr
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r": :6"Tidsk nda Tuhan selqin AIlalL Dzat yang Esa don tidak ndo sekutu hngi-Nya.
Bagi-Nya segala kernjaon dan segala pujiart. Di tangan-Nyalah segnla kebaikan
dnn Dia Muhakuaso ntas segala sesustu."2 HR Ahmad dan

Tirmidzi.

Redaksi yang diriwayatkan Tirmidzi adalah: sesungguhnya Rasulullah saw.
bersabda, "Doa yang paling baik adalah doa pada hari Arafah, dan doa yang

paling baik yang aku baca dan dibaca nabi-nabi sebelumku adalah,

"S

e'

91-=--r*"-j

i;ir ijl :ri:j, { ,tr:*;

"Tidak ads Tulnn selain Allah, Dzat yang Eso dan tidok ada sekutu bagi-Nya.
Bagi-Nya segala kerajaan dan segala pujian. Di tangan-Nyalah segala kebaikan
dqn Din Mshqkuass atas segala sesuatu."

Husain bin Hasan aI-Marwazi berkata, 'Aku bertanya kepada Sufyan bin
Uyainah mengenai doa yang paling utama untuk dibaca di Arafahl' Sufyan
menjawab,

' Dit*").tk"r "t.h Nasai di dalam sunan Nasai, kitab " al-Hajj,bab Raf it-yadaini Ji ad-Duai
bi Arafata,jilid V hal: zs+.
' HR Tirmidzi , kitab "ad-Da'wah," bab "f Du'a'i Yaumi Arafah," iilid, yl57z. Tirmidzi
mengatakan bahwa hadits ini adalah gharib dari jalur ini. Lihai dalim at-Faih ar-Rabbani,

iilid XII, hal: r3o.
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"Tidak nds Tulwn selnin Allah, Dzat yang Esa dan tidak ada sekutu Bagi-Nyn."
Aku berkata, Itu adalah pujian, bukan doa. Su$'an berkata, Apakah engkau tidak
mengetahui hadits Malik bin Harits? Kalimat itulah penafsirannyai Aku berkata,

'Beritahukan hadits itu kepadakul Su$ran berkata, Mansur telah memberitahukan
kepadaku, Malik bin Harits menyampaikan bahwa Allah swl berfirman,
',

tt,1

k

'i|w #r-p

tit

_i;

"|ik'n hamba'-Xu sibuk memuji-Ku daripada meminta kepada-Ku, makct Aku
aksn tnemberikan yang lebih utama dari sesuatu yang diberikan kepada or0n8orang yang memints."
Sufyan berkata, Itulah tafsiran Rasulullah saw. Kemudian Sufyan berkata

lagi, Apakah engkau tidak mengetahui apa yang diucapkan Umayah bin Abi
Shalt ketika dia menemui Abdullah bin Jud'an untuk meminta sesuatu? Aku
menjawab, Aku tidak tahu. Sufyan berkata, Umayah berkata,
Apnknh sku sebutkan keperluanku
atau cukup untukku rasa malwnu
Sungguh sifannu itu malu

ltau amat mengerti hak
lika seseorang ntemujimu suotu hari,
cukup baginya pujian yang nanlpak padanya
Kemudian Su$'an berkata, Wahai Husain, itu adalah makhluk yang cukup dengan
pujian dan tidak perlu disebutkan permintaan. Bagaimana dengan Sang Pencipta?"'

Ali ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah

saw. bersabda, "Sesungguhnya doa

para

nabi sebelumku dan doaku pada hari Arafah yang paling banyak dibaca adalah doa,
t.t.
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"Tidak ada Tuhan selain Allah, Dzat yang Esq dan tidak ada sekutu bagi-

Nya. Bagi-Nyn segala kerajann dan segaln pujian.

Di

tangan-Nynlah segala

kebaiknn dnn Dia Mahakuasa atas segala sesuatu. Ya Allah, jadikanlah cahayapada
i
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penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, dan cahnya pada hatiku. ya Alhth,
Iapangkanlah dadaku dan mudahkanlah urusanku. Dan qku berlindung kepada-

Mu dari bisikan nnfsu, tercerai berainya

perkara,

fitnah dalqm kubur, keburukan

segala sesuatu yang memasuki malnm, keburukan segala sesuatu yang memnsuki

siang, keburukan tiupan angin, dan kehurukan perusak-perusak masn.,,1

Ali

ra. juga meriwayatkan bahwa doa yang

paling sering dibaca Rasulullah

saw. pada saat wukuf di Arafah adalah,

66i J# j j),-a.l i+' J* r;,T': j* riK i:i' J iil'
{,J'i: lt :,i i !. :ii ,g,:4, -s.,; ;', ili
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t:-), *, ie v r !.'t;\./l rdr y\, -r*, ,-,^a,
"Ya AIIah,
;u uf*o rri," seprrti puiian yorg o*i'ucapkan
z
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kepadn-Mu

dan lebih baik daripnda pujian ynng kami ucapkan untuk-Mu. yn Altnh, untuk-Mu
shnlat, ibadah, ltidup, dan matiku. Hanya kepada-Mu tempat kembaliku dan hanya
untuk-Mu, wahni ruhanku, segala wqrisanku. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon
perlindungankepada-Mu dari siksakuhur,bisikannafsu, dan tercerai-berainyaperkara.
Ys Allah, qku memohon perlindungan kepada-Mu dari keburuknn tiupan angin."z

Wukuf Merupakan Sunnah Nabi lbrahim
Mirba' al-Anshari berkata, Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda,

;b,;l4ii:

)i *

ttt

6y s fc"- ;' tr.s

"Hendaknya k'alian berada di tempat-tempat ibadah haji karian karena sesungguhnya kalian mengikuti jejak Nabi Ibrahim as.'6 HR Tirmidzi. Dia menyatakan
bahwa hadits ini shahih.

Puasa

Arafah

Dalam riwayat yang shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. tidak
berpuasa pada hari Arafah. Beliau bersabda,

'
'
r

HR Baihaki dalam Sunan Baihaki, jilid V hal: rrz. Baihaki menyatakan bahwa hadits ini dha'if.
HR Tirmidzi , kitab "ad-Dahwat,"bab"Haddatsani Muhammad bin Hatim." iilidy,hal: 5i7.
Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini gharib dari ialur ini karena sanadnvitidakkuat.
HRTirmidzi , kitab 'hl-flajju,"bab "Ma ldhf al-wuquf bi'Arafata.a od-Duh'i biha," jilid
III, hal: zzr.

13O

- Fikih Sunnah III

.?':jri

;Ui

lj

cx"i.)' _f"i

'J+ i;t,it:"i'1

,t,i";t i'; ir 3t

"srrunggut nyo hnli Arafah, hari Nahar, do, hori-t ori tasyrik adalah hari
raya kita, umat Islqm dan hari-hari (bebas untuk) mnknn dan minum."l
Dalam riwayat lain yang juga shahih, disebutkan bahwa beliau melarang
puasa pada hari Arafah di Arafah.
Berdasarkan pada beberapa hadits di atas, para ulama berpendapat bahwa

bagi orang yang haji, dianjurkan tidak berpuasa agar tetap kuat berdoa dan
berdzikir. Sementara beberapa hadits yang menganjurkan untuk berpuasa
pada hari Arafah, hadits tersebut diperuntukkan bagi orang yang tidak sedang

melakukan haji.

Menjamak Shalat Zhuhur dan Ashar
Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Rasulullah saw. menjamak shalat

Zhuhur dan shalat Ashar di Arafah. Beliau adzan kemudian berdiri untuk
melaksanakan shalat Zhuhur. Beliau kemudian berdiri yang kedua kalinya
untuk melaksanakan shalat Ashar.'
Dari Aswad dan Alqamah, mereka berkata, "Di antara kesempurnaan haji
adalah melakukan jamak shalat antara Zhuhur dan Ashar secara berjamaah di

Arafahl'Ibnu Mundzir berkata, "Para ulama sepakat bahwa imam disunnahkan
untuk menjamak shalat Zhuhur dan Ashar di Arafah. Begitu juga orangorang yang ikut shalat bersama dengan imam. Jika imam tidak menjamak
shalatnya, maka orang lain (baca: makmum) hendaknya menjamak shalat
secara sendirianl'
Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Ibnu Umar ra. tinggal di Mekah.
Apabila dia keluar menuju Mina, dia mengqashar shalatnya. Sa'id bin Manshur
meriwayatkan, Amr bin Dinar berkata, Jabir bin Zaid berkata kepadaku, Aku
mengqashar shalat di Arafah.""

'

HR Abu Daud, kitab "ash-Shaumi," bab "Shiydmu , yyimi at-Tasyriqi," jilid II, hal: 8o4.
Tirmidzi, kitab, 'hslr-Sftaumu," bab "Karhhiyyatu Shaumi Ayydmi at-Tasyriqi," jilid lll,
hal: r34. Nasai, kitab 'bsh-Shaumu,"bab"anNahyi hn Shaumi Yaumi Arafati," jilid V hal:
252.. Dalam Majma' az-Zawa'id, jilid III, hal: t9z disebutkan bahwa Aisyah ra. berkata,
"Rasulullah saw melarang puasa pada hari Arafah di Arafahl' Hadits ini diriwayatkan oleh
Thabrani di dalam aI-Mujam al-Aushath. Dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad
bin Abi Yahya, yang banyak diperdebatkan oleh para ulama . Tapi, sebagian ulama tetap

'I

menyatakannya sebagai orang yang.
HR Bukhari,kitab"al-lam'u baina ash-Shaldtaini bi Arafah."
HR Said bin Manshur dalam Sunan Said bin Manshur

Ho.j
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Meninggalkan Arafah
Dianjurkan meninggalkan Arafah dengan cara tidak terburu-buru setelah
matahari terbenam. Rasulullah saw. melakukan hal itu dengan tenang. Beliau

menarik tali kendali unta beliau (agar berjalan pelan) hingga kepala unta
menyentuh ujung pelana (di punggung unta). Beliau bersabda,

Lq)u

,-lJ ;r' :P '
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"Wohoi ntanusin, tennnglah;knrena kebsikan tidak dilakukan dengan tergesagesa."1HR Bukhari dan Muslim.
Beliau menaiki unta dengan kecepatan sedang ketika berada di jalan yang sempit

dan mempercepat ketika berada di tempat yang luas.' HR Bukhari dan Muslim.

Artinya: Beliau melakukan perjalanan dengan pelan dan santai
sebagai bentuk kasih sayangnya kepada orang-orang. Apabila beliau me-

nemukan tempat yang luas dan suasa-

na tidak

berdesak-desakan, beliau

mempercepat perjalanan.

Selama

perjalanan, disunnahkan untuk mem-

dzikir karena Rasulullah

saw.

perbanyak membaca talbiah dan
selalu membaca talbiah hingga melempar jumrah

Aqabah. Asy'ats bin Salim berkata,'Aku dan Umar meninggalkan Arafah menuju

Muzdalifah. Dia tidak berhenti membaca takbir dan tahlilhingga kami tiba di
Muzdalifahl'j HR Abu Daud.

Menjamak Shalat Maghrib dan lsya'di Muzdalifah
Apabila orangyang melakukan haji tiba di Muzdalifah, hendaknya menjamak

shalat Maghrib dan Isak, serta mengqashar shalat Isak sehingga menjadi dua
HRBukhari, kitab" al-Hajjul'bab"Amri an-NabiyyiShallallahuAlaihiwasallamabi as-sakinati
'Indal-Ifudhati wal-Isyirati ihihimbi as-Sauthi.Lihatda\amFath al-Bhri,iilidlll,hal:
5zz. Muslim,
kttab " qlfajj4| bab " Hajjatu an-Nabtyyi Shallahu Alaihi wa Sallamal' iilid II, hal: 89 r.
HR Bukhari, kitab'hl-!!aiju,"bab"as-Sairi Idza Daf amin Arafah."Lrhatdalam Fath al-Bkri,
jilid IlI, hal: 5 r 8. Muslim-ititab 'hl-Hajju," bab "at-ifadhati mih Arafah,'iilid IL hal: 936.
HR Bukhari, kitab'hl-Hajju." bab 'hi-Nuzut i Baiia Arafata wa ldm'in." Lthat Fath';t-Bari,
lilid lII, hal: 5.rg.-rVluslim,tutab'hl-Hajju,"bab "lstibbdbi HAmail al Hajj, at Talbiyata)' jilid
II, hal 93r. Abu Daud, kitab'al-Manisikl"bab "Mati Yaqtha'u at-Talbiyital' jilid Ii, hal ao5.
Nasai, kitab 'hl,Hajju,"bab'ht-Takbiri mah Kulli Hashatfiin:' illidy,hai: z7 5. Tirmidzi, kitib
'hl-flajju,"bab "Mata Yagtha'ul-Hajju at-Talbiyatd' jrlid Ill, hai: z5 r.lbnu Majah dalamsunan
Ibnu Majah,krtab'hl-ManAslft,"bab "MataYagthaul-Hajju at-Talbiyatai jilid II, hal: rorr.
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rakaat. Sebelum shalat, disunnahkan untuk adzan sekali dan iqamat dua kali.
Kedua shalat ini hendaknya tidak dipisah dengan shalat sunnah. Dalam hadits

yang diriwayatkan ole Muslim disebutkan bahwa Rasulullah saw. mendatangi

Muzdalifah. Beliau menjamak shalat Maghrib dan Isak dengan satu kali adzan
dan dua kali iqamat. Beliau tidak memisahkan kedua shalat tersebut dengan
shalat apa pun.'

Menurut kesepakatan ulana, menjamak shalat Maghrib dan Isak adalah
sunnah. Namun, mereka berbeda pendapat ketika orang yang haji melaksanakan

masing-masing shalat pada waktunya (tidak menjamak). Mayoritas ulama
memperbolehkannya dan mereka mernahami apa yang dilakukan Rasulullah
saw. merupakan bentuk yang lebih utarna. ats-Tsauri dan rnazhab Hanafi
berpendapat bahwa jika seseorang melakukan shalat Maghrib sebelum tiba
di Muzdalifah, dia wajib mengulangi shalatnya. Untuk shalat Zhuhur dan
Ashar, masing-masing boleh dilakukan pada waktunya, walaupun hukurnnya

makruh.

Bermalam di Muzdalifah
|abir ra. rneriwayatkan bahwa ketika beliau tiba di Muzdalifah, beliau
melakukan shalat jamak Maghrib dan Isak, kemudian tidur. Ketika fajar terbit,
beliau bangun dan melakukan shalat Shubuh. Kemudian beliau mengendarai
unta Qashwa' hingga sampai di Masyaril Haram dan tetap n,ukuf di sana hingga
sisa-sisa kegelapan malam hilang. Beliau rneninggalkan Masy'aril Haram saat
matahari belurn terbit. Tidak ada riwayat yang shahih yang nlenyatakan bahwa
beliau menghidupkan malam (dengan beribadah).'

Inilah contoh yang dilakukan Rasulullah saw. saat rnebit dan wukuJ di
Muzdalifah. Ahmad mewaj ibkan mabit di Muzdalifah untuk selain para penggembala dan para penyedia air. Adapun para imam yang lain hanya mewajibkan
w

ukuf, sementara

m ab

it tidak

w ajlb.

Maksud wukuf di sini adalah keberadaan seseorang di sana dengan cara
apa pun, seperti berdiri, duduk, berjalan, atau tidur.
Mazhab Hanafi mengatakan bahwa perbuatan yang wajib hanya sebatas
hadir di Muzdalifah sebelum fajar hari Nahar. fika seseorang meninggalkan
kewajiban itu, dia wajib membayar darn, kecuali jika ia memiliki uzur. Mazhab
HR Muslim, kirab 'al-Hajju," bab "Hajjati an-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Salama,"

'

jilid

HR Muslim,kitab 'hl-flajju," bab "flajjati an-Nabiyyi Shallallahu Alaihi wa Sallamai' jilid
II, hal: 89r.
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Maliki mengatakan bahwa perbuatan yang wajib hanya sebatas turun sejenak
dari kendaraan di Muzdalifah pada malam hari sebelum fajar, sekadar untuk
menurunkan kantung pelana kendaraan. Hal itu jika tidak ada uzur. ]ika ada
uzur, maka turun di Muzdalifah tidak wajib.
Mazhab Syaf i mengatakan bahwa perbuatan yang wajib hanya berada
di Muzdalifah pada paruh kedua malam hari Nahar setelah wukuf di Arafah
dan tidak disyaratkan harus berdiam di sana, juga tidak disyaratkan untuk
mengetahui bahwa tempat tersebut adalah Muzdalifah. perbuatan yang wajib
hanya melewati Muzdalifah, baik seseorang (orang yang sedang haji) mengetahui

bahwa tempat itu Muzdalifah maupun tidak.

Menurut Sunnah Rasulullah saw., orang yang sedang melakukan haji dan
berada di Muzdalifah dianjurkan untuk melakukan shalat Shubuh pada awal
waktu, kemudian berada di Mas'aril Haram hingga hari terang-benderang sebelum

fajar terbit dan memperbanyak dzikir dan doa. Allah swt. berfirman,

r:L i\f4\Ai 4i'-v,t:ii,'\ \,b',t3,>r? :; "Jtft,j
L3 bi,+J; @ $Ai -c"* a rc rt; ?\G\3
X;,3;J6(1t-6iii+r\'rJr3i3"gi
t

"Tidak ada dosa bagimu untuk mencari ksrunia (rezeki hnsil perniagaan) clari
Tuhsnmu. Maka apabila kamu teloh bertolak dari 'Arnfah, berdzikirlah kepacla

Allah di Masy'arilharnm. Dsn berdzikirlah (dengan menyebut) Allnh sebagaimana
yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dnn sesungguhnya kamu sebelum itu benarbenar termasuk orang-ornng yang sesat. Kemudian bertolaklnh kamu dari tempat

bertolnknyn ornng-orang banyak (Arafnh) dan mohonl{th ampun kepada Attah;
sesungguhnya Allah Mnha Pengampun lagi Mahn penyayang." (Al-Baqarah

[2lzt98-199)

fadi, meninggalkan Muzdalifah dan berangkat menuju Mina dirakukan
sebelum matahari terbit. Jika telah tiba di Muhassir, hendaknya laju kendaraan
dipercepat secepat lemparan batu.

Tempat Bermalam di Muzdalifah
emua Muzdalifah adalah tempat

ukuf kectali lemb ah Muhassir.'
bin Muth'am ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
s

' Mrtr*rtr
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"Semua tempat di Muzdalifah adalah tempat wukuf. Pergilah kalian dnri
Iembah Muhsssir."l

HR Ahmad. Perawi hadits ini dapat dipercaya.

Lebih diutamakan melakukan wukuf di Quzah'. Ali ra. meriwayatkan
bahwa Rasulullah saw pada waktu pagi berada di fama,3 lalu beliau mendatangi
Quzah danberwukuf di sana. Beliau bersabda,

,.:)
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"Ini odqlah Quzah; ia adalah tempat wukuf. Dan

semua lama' adalah tempat

wukuf."t

I

HR Ahmad, jilid IV hal: 82.
Suatu tempat di Muzdalifah. Pada masa jahiliah, tempat ini dijadikan sebagai tempat wukuf
oleh orang-orang Quraisy. Mereka tidak melakukan wukuf di Arafah. f auhari mengatakan
bahwa Quzah adalah nama suatu gunung di Muzdalifah. Menurut mayoritas ahli fikih,
Quzah disebut juga dengan Masyaril Haram.
Suatu tempat di Muzdalifah.
HR Abu Daud, kitab "al-Manhsik," bab "ash-Shaliti bi Jam," iilid rr, hal: +28. Tirmidzi,
krtab "al-Hajju," bab " Arafata KullihaMauq$" iilid III, hal: zz'3. Menurut Tirmidzi, hadits

ini hasan dan shahih.

I
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I

BERBAGAI AKTIVITAS

to DzurHrflAH
Aktivitas pada hari Nahar (kurban) dilaksanakan secara berurutan
sebagai berikut: Melempar jumrah, Menyembelih kurban, Mencukur
rambut, lalu Thawaf mengelilingi Kabah.
Mazhab Syafii berpendapat, bahwa mengikuti urutan-urutan tersebut
sebagaiman ayangdisebutkan di atas adalah sunnah. Dan jika seseorang

mendahulukan salah satunya dari yang lain, itupun tidak berdosa. Sebagai
landasan atas hal ini adalah hadits dari Abdullah bin Amr, dia berkata,
Rasulullah saw. melakukanwukuf di Mina pada haji Wadai Banyak orang
bertanya kepada beliau, di antara mereka ada yang bertanya, "Wahai
Rasulullah, sesungguhnya aku tidak sadar, lalu aku mencukur rambut
sebelum menyembelih kurbanl' Beliau bersabda, "Sembelihlah, tidak
apa-apa (bagimu)."

Ada juga yang bertanya kepada beliau, "Wahai

Rasulullah,

sesungguhnya aku tidak sadar, lalu aku menyembelih sebelum melempar

jumrah."
Beliau bersabda, "Lemparlah, tidak apa-apa (bagimu).'

Abdullah bin Amr ra. berkata, "Ketika itu, setiap kali Rasulullah saw
ditanya tentang sesuatu yang didahulukan dan sesuatu yang diakhirkan,
beliau selalu menjawab, "Lakukanlah, tidak apa-apa (bagimu)."

'

HR Bukhari, kitab 'hl-flajju," bab 'hl-Futya 'ala ad-Dibbati 'Indal-lumrah." Lihat dalam
Fath al Bdri, jilid III, hal: 569. Muslim, kft;b'ht-Hajju."bab "Man Ha.laqa eabla an-Nahril'

jilid III,

hal: 948. Abu Daud . bab 'hl-Manaslk,"

bib "Man Qaddama

Svai-an eabla sva'in

Hajjihii.jnid II, hal: 5 17. Tirmidzi , kitab 'hl-Manrisik," bab "f Mai Hataqa eabla an
Yadzbahal' jilid lII, hal: 249. lbnu Majah di dalam Sunan ibnu Maiah," kitab " al-Mandsik,"

f

bab "Man Qaddama Nusukan Qabla'Nusuki'

jilid II.

hal: :o r4

I
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Abu Hanilbh berpendapat bahwa jika

seseorang

tidak

melakukan

sebagaimana urutan di atas, dia wajib membayar denda. Abu Hanifah menafsirkan

sabda Rasulullah saw., "Tidak ada apa-apa bagimu," dengan, "Tidak ada-dosa

bagimu, tapi harus membavarf dyaV'

.. Tahallul yang Pertama

gxQ/ dan Tahaltutyang Kedua

!

\94,

)ika orang yang melakukan ihram telah melempar jumrah pada hari Nahar
dan tahallul (mencukur rambut) maka dia telah diperbolehkan melakukan
sesuatu yang sebelumnya tidak diperbolehkan karena sedang ihram. Dia boleh

memakai minyak wangi, mengenakan pakaian berjahit, dan sebagainya, kecuali
bersetubuh. Inilah yang dimaksud dengan tahallul awaL Jika dia telah melakukan
thawaf ifudlwh, segala sesuatu yang dilarang pada saat ihram boleh dilakukan,

termasuk bersetubuh. Inilah yang rnaksud dengan tahallul tsani.

Ad

Melempar Jumrah'

@s

Asal Mula Disyariatkannya Melempar Jumrah
Baihaki meriwayatkan dari Salim bin Abu jad, dari Ibnu Abbas ra.,
bahwasanya Rasulullah saw bersabd a, "Ketika Ibrahim qs. mendatangi tempattempat ibadah haji, setan menghadangnya di ]umrah Aqabah, lbrahim lantas
melemparinya dengan tujuh kerikil hingga rnembuatnya jatuh terkapar di ntas
bumi. Di jumrahkedua (lumrahWustha), setan rnenglradanglbrahimlagi,lbrahim
pun melemparinya dengan tujuh kerikil hingga membuatnya.iatuh terkapar di
atas bumi. Dan di jumrah ketiga (Jumrah Sugra) setan menghadang Ibrahirn
lagi, maka Ibrahim melemparinya rlt:tqon tujuh kerikil hingga membuatnya
jatuh terkapar di atas bumi." Ibnu AL,L.is r:a. berkata, "Kalian melempari setan
dan mengikuti jejak bapak kalian (Ibrahim)1" Mundziri berkata, hadits ini
Ketika melempar jurnrah dipergunakan batu-batu kecil. Jumralr yang dilempar ada tiga.
Semuanya ada di Mina, antara lain. r. Jurrrah Aqabah, berada di sebelah kiri orang yang
memasuki Mina. z. |umrah Wustha, terletak r r6, 77 meter dari Jumrah Aqabah. 3. |umraF
Sugra, terletak r56,4 meter dari jumrah Wustha, di sebelah masjid al-Hif.
HR Baihaki, jilid V, hal: r53. Hakim dalam Mustadrak Hakim,jilid I, hal: 66. Menurut
Hakim, hadits ini shahih dalam pandangan Bukhari dan Muslim, meskipun mereka tidak
meriwayatkannya. Lil.rat at-Targib u'a at-Tarhib, jilid II. hal: zo7

diriwayatkan oleh ibnu Khuzaimah dan Hakim. Hadits ini dinyatakan shahih
oleh Hakim.

Hikmah Melempar fumrah

Abu Hamid al-Ghazali di
Ihya' Ulumuddin menjelaskan,

dalam

ketika

melempar jumrah, hendaknya orang yang
melakukannya berniat mengikuti perintah
(syara'), menampakkan penghambaan

diri

kepada Allah, dan atas landasan
kepatuhan, tanpa harus berpikir dan
merasionalisasikannya. Di samping itu,
jug disertai dengan niat mengikuti jejak
Nabi Ibrahim ketika iblis menghadangnya
di tempat tersebut untuk menimbulkan
kegamangan dalam melaksanakan haji atau menjerumuskan pada perbuatan
maksiat. kemudian Allah swt. memerintahkan kepada Ibrahim agar
melempari setan tersebut dengan batu agar memutuskan harapannya (yang
ingin mengganggu). Iika terlintas di dalam hati Anda, bahwa pada saat itu
setan menghadang Ibrahim dan Ibrahim menyaksikannya lalu melempar
setan tersebut, sementara dia tidak dihadang oleh setan, maka perlu disadari
bahwa pikiran seperti itu berasal dari setan. Setanlah yang menyebabkan Anda
berpikiran seperti itu agar Anda lemah semangatnya untuk melempar jumrah.
Setan membuat Anda berpikir bahwa melempar jumrah tidak memiliki manfaat
dan hanya sebatas permainan. Setan membisikkan kepada Anda, mengapa
harus melakukan hal itu. Oleh karena itu, usirlah setan tersebut dari diri
Anda dengan kesungguhan, semangat, dan lemparan. Dengan begitu' Anda
dapat mengalahkannya. Secara lahir, Anda melempar Jumrah Aqabah, tapi
pada hakikatnya, Anda melempar wajah setan dan menghancurkannya. Anda

tidak dapat mengalahkan setan, kecuali dengan mengikuti perintah Allah
dan mengagungkan-Nya; melaksanakan perintahnya dengan tanpa harus
mengetahui hikmah dibalik perintah tersebut..

Hukum Melempar Jumrah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa melempar jumrah adalah wajib haji,
bukan rukun haji. Karena itu, jika seseorang meninggalkannya, hajinya sah, tapi
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wajib membayar dam (denda). Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang
diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim dan Nasai, dari fabir ra., dia berkata, 'Aku
melihat Rasulullah saw. melempar jumrah dari atas kendaraan beliau pada hari
Nahar. Ketika itu, beliau bersabda,
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"rurraomy'o kalian mengikuti trta ,oru iUraot, hajiku. Srrunggrtrrya aku
tidak mengetalui, bisa jadi, aku tidak akan melaksanskan haji lagi setelah haji

ini."
Abdurrahman at-Taimi ra. berkata, "Pada saat haji Wadal Rasulullah saw.
memerintahkan kepada kami untuk melempar jumrah dengan kerikil kecil
(sekecil

biji kacang)."' Hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dalam al Kabir

dengan sanad shahih.

Ukuran dan jenis kerikil

$*

Dalam hadits di atas telah disebutkan bahwa kerikil yang dipergunakan

untuk melempar jumrah adalah sebesar biji kacang, Berdasarkan hadits
tersebut, para ulama berpendapat
sunnah melemparjumrah dengan meng-

gunakan kerikil sebesar biji kacang.
fika seseorang menggunakan kerikil
yang lebih besar daripada ukuran itu,
mayoritas ulama menyatakan makruh, walaupun hal itu juga cukup.

Ahmad berpendapat, melempar jumrah dengan kerikil yang lebih besar
dari biji kacang tidak cukup (tidak sah, red) karena tidak sesuai dengan besarnya
kerikil yang dipergunakan Rasulullah saw Beliau melarang seseorang melempar
jumrah dengan menggunakan kerikil yang lebih besar daripada yang telah
beliau tunjukkan.
Ibu Sulaiman bin Amr bin Ahwash al-Azdiberkata, Ketika Rasulullah
berada di dataran lembah, Aku mendengar beliau bersabda,

saw.

Maksudnya adalah batu-batu kecil (baca: kerikil) sebesar biji kacang. Menurut Atsram,
ukuran kerikil lebih besar daripada kacang himmash dan' lebih k?cil daripada buah
kemiri.

Ho.j i-139
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"Wahsi manusia, janganlnh sebagian kalian membunuh yang lain. lika kalian
melempar jumrah, Iempnrlah dengon kerikil kecil (sekecil biji kacang)."1

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw berkata kepadaku, 'Ambilkanlah
kerikil untukku."

Aku mengambilkan beberapa kerikil

sebesar

biji kacang untuk beliau.

Setelah beberapa kerikil aku letakkan di tangan beliau, beliau bersabda,
l-.

.

.

rr, €;ii' ;<$ is
"jto

|

'prl
,-r iii;i rrli rf' g
{i"t::yF
. .,:

..

,tto

-

.

,*!

"(Hendaklah knlian melentpar) dengan kerikil-kerikil seperti ini. langanlalt
kolion melampaui batas dalam agama ksrena sesungguhnya ornng-orang sebelum
kalian binasa karenn mereks melampaui batns dalam agama."'2 HR Ahmad dan

Nasai. Sanad hadits ini shahih.

Mayoritas ulama memahami bahwa hadits-hadits ini hanya sebatas
bentuk sunnah dan keutamaan. Mereka sepakat bahwa selain batu, tidak boleh
dipergunakan untuk melempar jumrah; Besi, timah, dan sebagainya tidak boleh
dipergunakan untuk melempar jumrah. Mazhab Hanafi berpendapat lain. Mereka

memperbolehkan melempar jumrah dengan segala sesuatu yang berada di atas
bumi, seperti batu, tanah, batu bata, keramik, tanah liat, dan sebagainya. Mereka
beralasan bahwa hadits-hadits yang menjelaskan tentang melempar jumrah bersifat

umum. Adapun tindakan Rasulullah

saw. dan para sahabat yang

melampar jumrah

dengan menggunakan kerikil hanya menunjukkan bentuk keutamaan, bukan
ketetapan yang mengkhususkan keumuman hadits tersebut.
Pendapat pertama dikuatkan oleh para ulama, karena Rasulullah saw
melempar jumrah dengan kerikil dan memerintahkan agar kerikil yang dipergunakan untuk melempar adalah sebesar biji kacang. Dengan demikian, dapat

dipahami bahwa perintah beliau itu mencakup semua macam kerikil, tidak
selain benda yang disebut kerikil.

Tempat Mengambil Kerikil
Ibnu Umar ra. mengambil kerikil dari Muzdalifah. Sa'id bin |ubair juga
melakukan hal yang sama. Dia berkata, "Mereka (para sahabat) mengambil bekal

'
'

HR Abu Daud, kitab 'bl-Mandsik,"bab"ft Ramyil-limar," jllid II. hal: 494.
HR Ahmad, kitab'hl-Hajju," bab " Iltigathil-Hasha," jrlid I, hal: i47.
I
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I

kerikil dari Muzdalifahl'Imam Syaf i memandang hal ini sunnah. Imam Ahmad
berkata, 'Ambillah kerikil dari mana saja yang engkau kehendakil'Pernyataan

ini merupakan pendapat Atha dan Ibnu Mundzir,
berdasarkan hadits Ibnu Abbas ra. di atas, yaitu sabda Rasulullah saw. yang
bersifat umum. Beliau tidak menentukan tempat mencari kerikil.
yang dikemukakan Ahmad

Berkenaan dengan melempar jumrah, diperbolehkan melempar jumrah
dengan kerikil yang telah dipergunakan untuk melempar, tapi hal tersebut

makruh menurut pandangan mazhab Hanafi, Syaf i, dan Ahmad. Sementara,
Ibnu Hazm berpendapat bahwa melempar jumrah dengan kerikil yang pernah
dipakai hukumnya boleh secara mutlak. Dia berkata, "Melempar jumrah dengan
kerikil yang telah dipergunakan untuk melempar jumrah adalah boleh. Begitu

juga melemparnya dari atas kendaraan. Dasar diperbolehkannya melempar
jumrah dengan kerikil yang sudah pernah dipergunakan adalah tidak adanya
keterangan dari Al-Qur'an dan Sunnah yang melarang hal tersebut."

Ibnu Hazm berkata, "|ika dikatakan, ada riwayat dari Ibnu Abbas ra. yang
menyatakan bahwa kerikil jumrah yang diterima Allah akan dinaikkan, sedangkan

kerikil jumrah yang tidak diterima Allah, dibiarkan berada di atas bumi, maka
kerikil-kerikil jumrah akan menjadi gunung yang menghadang jalan. |ika ada
yang mengatakan hal sedemikian, maka kami jawab, 'Iya, memang demikian.
Tidak ada permasalahan dari riwayat Ibnu Abbas tersebut. Riwayat itu sama
sekali tidak bertentangan dengan pendapat kami. fika Allah tidak menerima
lemparan kerikil ini dari Amr. Dia mungkin saja menerimanya dari Zaid. Bisa
jadi seseorang bersedekah dengan suatu harta dan Allah tidak menerima sedekah
itu. Kemudian harta sedekah itu dimiliki oranglain dan dia menyedekahkannya,
lalu Allah menerima sedekah itu. Hal seperti ini merupakan suatu kemungkinan.

Adapun dasar diperbolehkannya melempar dari atas kendaraan adalah hadits
Qudamah bin Abdillah. Dia berkata, Aku melihat Rasulullah saw. melempar
fumrah Aqabah dari atas unta beliau pada hari Nahar. Ketika melakukannya,
beliau tidak memukul orang, mengusirnya, atau berkata,'Minggir, minggir."',

Jumlah Kerikil
fumlah keseluruhan kerikil yang dipergunakan untuk melempar jumrah
adalah 7o kerikil atau 49 kerikil. Perinciannya adalah: 7 kerikil untuk jumrah

'

HR Ibnu Majah dalam Sunan Ibni Majah,htab'hl-Manasik,"bab" Ramyil-limari Rakiban,"
r oo9. Nasai, kitab 'hl-Mindsik," bab "ar-Rukubi ila al-limar" jilid V hal: z7o.
Tirmidzi ,l<:tab,'hl-Hajju,"bab" Md lah f Karahiyati Thardi an-Nasi'Inda Ramyi al-Jimar,"
iilid III, hal: zjS. Tirmidzi menyatakan-bahwa hadits int hasan dan shahih.

jilid II, hal:

Aqabah pada hari Nahar, zr dilemparkan ketiga jumrah, tiap-tiap jumrah
dilempar dengan tujuh kerikil pada tanggal sebelas Dzulhijjah, zr kerikil
dilemparkan pada tanggal dua belas Dzulhijjah, sama seperti hari sebelumnya
dan zr kerikil lagi dilemparkan pada tanggal tiga belas, sama seperti hari
sebelumnya. Dengan begitu, jumlah keseluruhan kerikil yang dilemparkan
adalah 7o kerikil.

|ika seseorang merasa cukup dengan melempar jumrah selama tiga hari;
tidak melempar pada hari terakhir, yaitu tanggal tiga belas bulan Dzulhijjah,
apa yang dilakukannya itu sudah cukup. Dengan begitu, jumlah keseluruhan
kerikil yang dia lemparkan adalah 49 kerikil.
Dalam pandangan mazhab Ahmad, jika seseorang melempar jumrah
dengan lima kerikil,lemparannya itu sudah mencukupinya. Athd berkata, "]ika
seseorang melempar jumrah dengan lima kerikil, hal itu sudah cukup baginyai'
Mujahid mengatakan, "|ika seseorang melempar jumrah dengan enam kerikil,
maka tidak ada dosa baginyai'
Said bin Malik ra. berkata, "Kami kembali dari haji bersama Rasulullah
saw., sebagian kami ada yang berkata, aku melempar jumrah dengan enam

kerikil. Sebagian yang lain berkata, aku melempar jumrah dengan tujuh kerikil.
Kami tidak saling mencela berkaitan dengan masalah ini."'

Waktu Melempar lumrah
Waktu untuk melempar jumrah ada tiga hari, yaitu: satu hari Nahar,
ditambah dua atau tiga hari tasyrik. Allah swt. berfirman,

J'tr:F'ili3q-6i+:J;::'"Lt;':rL-1,\4\-i.6\\;p"6#
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Barangsiapa yang ingin cepat berangkat (dari Minn) sesudah dua hari, maka tiada
dosa baginya. Dan bnrangsiapa yang ingin menangguhkan (keberangkatannya

dari dua hari itu), maka tidnk ada dosa pula baginya bagi orang yang bertakwa'

2

(Al-Baqarah l2l:203)

'
'

HR Nasai, kitab " al-flajjul' bab "Adadil-Hasha Yarmi Biha al-limarl' jilidY'hal: z7 4.
Makudnya: tidak ada d6sa bagi orang yang memPercepat meninggalkan Mina, sehingga dia
melalarkah rafar (keberangkatan menuju Mekah) pada tanggal r z Dzulhijjah, |uga tidak ada bosa
bagi orang yairg mengakh-irkannya sehingga dia melakukan nafar padatanggal r3 Dzuihijjah.
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Melempar lumrah pada Hari Nahar (10 Zulhiiiah)
Waktu yang diutamakan untukmelempar ]umrah Aqabah pada hari Nahar
adalah ketika waktu Dhuha setelah matahari terbit. Rasulullah saw. melemparnya
pada waktu dhuha pada hari itu.'

Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. mendahulukan keluarga beliau
yang lemah. Beliau bersabda, 'Kalian jangan melempar jumrah Aqabah sampai
matahari telah terbit."""
|ika seseorang mengakhirkan melempar jumrah hingga akhir siang, hal
tersebut diperbolehkan. Ibnu Abdulbar berkata, "Para ulama sepakat bahwa
orang yang melempar jumrah Aqabah pada hari Nahar sebelum matahari
terbenam dianggap telah melempar jumrah pada waktunya, walaupun hal itu
tidak dianjurkanl' Ibnu Abbas ra. berkata, "Pada hari Nahar di Mina, Rasulullah
saw. banyak ditanya orang. Seseorang bertanya kepada beliau, Aku telah
melempar jumrah pada waktu sore (bagaimana hukumnya?)'Beliau menjawab,
'Tidak ada dosa bagimu,"\

Hukum Melempar Jumrah pada Malam Hari
|ika ada suatu uzur yang menghalangi seseorang untuk melempar jumrah
pada siang hari, dia diperbolehkan melakukannya pada waktu malam. Imam

Malik meriwayatkan salah satu hadits dari Nafi' bahwa anak putri Shafiah
(Shafiah istri Ibnu Umar) mengalami haid ketika berada di Muzdalifah. Karena

itu, dia dan Shafiah terlambat datang. Keduanya tiba di Mina ketika matahari
sudah terbenam pada hari Nahar. Ibnu Umar lantas menyuruh mereka berdua
agar melempar jumrah pada malam hari dan dia tidak memandang hal yang
sedemikian dilarang.a
fika tidak ada suatu uzur yang menjadi penghalang, maka melempar jumrah
para malam hari hukumnya adalah makruh. Meskipun demikian, apabila ada
yang melakukannya, dia tidak berkewajiban untuk membayar denda. Pandangan

HR Muslim, ktab'al-flajju,"bab "Bayani Waqti Istihbabi ar-Ramyil' jilid II, hal 945. Abu
Daud, kitab " al-Manhsik,"bab "Ramyi al-limarl' jilidll,hal: 496. Nasai dalam Sunan Nasai,
krtab'hl-ManAsik,"bab "Waqti Ramyi lamrati al-Aqabati Yauma an-Naharl' jilidY,hal: z7o.
Ibnu Majah dalam Sunan lbnu Majah, kitab "al-Mandsik," bab "Ramyi ql-limari ,\yyhma
at-Tasyriq|' jilid II, hal: ror4. Tirmidzi , kitab " al-[]ajju," bab "f Ramyi Yaumi an-Nahri
Dhuhal' jilid III, hal: z3z. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.
HR Tirmidzi , kitab " al-flajju," bab " MA IAb Taqdimi adh-Dhahfati min lam'in bi Lailinl'
jilid III, hal: z3 r. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan dan shahih.
HR Bukhari, kitab " al-Hajju," bab " Idza Rama Bada Ma Amsal' Lihat dalam Fath al-Bdri,

iilid III,

hal: 568.

HR Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannaf lbni Abi Syaibah, iilid IV hal: 493.

seperti ini menurut mazhab Hanafi, Syaf i, dan salah satu riwayat dari Malik
berdasarkan hadits Ibnu Abbas di atas.

Imam Ahmad berpendapat, jika seseorang mengakhirkan melempar
jumrah hingga malanr, dia tidak perlu melakukannya pada malam hari, tapi
melemparnya pada hari berikutnya ketika matahari telah tergelincir.

Hukum Melempar pada Dini Hari 10 Zulhiijah
Bagi Orang yang Berhalangan
Para ulama sepakat bahwa tidak seorang pun diperbolehkan melempar
jumrah sebelum tengah malam Nahar kecuali bagi perempuan, anak-anak,
orang-orang yang memiliki uzur, dan para penggembala unta. Mereka
diperbolehkan melempar Jumrah Aqabah sejak tengah malam Nahar. Aisyah
ra. merin'ayatkan bahwa Rasulullah saw. memerintahkan Ummu Salamah untuk
melempar jumrah pada malam Nahar. Ummu Salamah melempar jumrah
sebelum fajar,lalu bertolak menuju Mekah.'

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. memberi keringanan
kepada para penggemtrala unta untuk melempar jumrah pada malam hari.' HR
Bazzar. Dalam riwayat ini terdapat Muslim bin Khalid az-Zanji yang dianggap
sosok yang lemah dalam merirvayatkan hadits.

Urwah meriwayatkan, "Rasulullah saw. menemui Ummu Salamah, lalu
menyuruhnya agar segera meninggalkan fama' (tempat di Muzdalifah) hingga
sampai Mekah dan shalat Shubuh di sana. Ketika itu adalah giliran Ummu Salamah.

Karenanya, beliau menginginkan agar lJmmu Salamah menemani beliaul"

Atha' meriwayatkan, seorang pernbawa berita memberitahukan kepadanya
bahwa Asma' ra. melempar jumrah pada malam Nahar. Dia berkata kepada
Asma', "sesungguhnya kita melempar jumrah pada malam haril' Asma' ra.
berkata, "Sungguh, kami juga pernah melakukannya pada masa Rasulullah
saw."o

HR Abu Daud.

HR Abu Daud, kitab 'al-Manhsik,"bab" arTajili min Jam," jilid II. hal: 48 r. Baihaki dalam
Sunan Baihak,

jilid V hal: rz3.

Haitsami d,alam Malma' az-Zawa'id, jilid Ill, hal: 263 menyatakan bahwa hadits ini
diriwayatkan oleh Tliabrani dalam al-il4u'jam al-Kabir. Dalai sanad hadits ini terdaP.at

perawi yang riwavatnva matruk. Adapun hadits riwayat Bazzar didha'iJkan oleh penulis
i..u..nu id""p.tawi MJslim bin Khalid'az-Zanji berasai dari riwayat Ibnu Umar. Hiitsami
menvebutkan b ahw a az - Zani i d ian g sap sebaqai or ang y ang t s i q ah.
HR ilaihaki, iilid V hal: r33. t-ihat';"uga nadit'ul-tvliiani f laf i wa Tarlibi Musnadi AsySyaf i waas-Sunan,iiIidII, hal: 6r. Peiulis al-lauhar an-Naqi, mengatakan, "Hadits Ummu
Salimah ini sanadnya ataupun matannya tidak jelas sebagaimana yang telah dijelaskan oleh
Baihaki. "Lihat dalam al-Jauhar an-Naqi, jilid V hal: r3z.
HR Abu Daud, kitab "al-Mandsik," bab 'at-Tajili min Jam'l' jilid II, hal: a8z.
144 - Fikih Sunnah

III

il

J

Thabari berkata, "Berdasarkan pada hadits riwayat Unmu Salamah dan
hadits riwayat Asrnal hnan-r Syafr'i berpendapat bahwa ifudhah (bertolak menuju

Mekah) setelah tengah malam Nahar hukumnya bolehl'

Ibnu Hazm menyatakan bahwa melempar jumrah pada malam Nahar
hanya diperbolehkan bagi perempuan, sedangkan untuk kaum laki-laki tidak
-lhpi
jika mereka ada uzur, n-rereka diperbolehkan melempar
diperbolehkan.
jumrah pacla malam hari. Sebagai landasann,va adalah hadits Rasulullah saw.
yang menunjr.rkkan bahwa setiap orang yang mempllnvai uzur, di diperbolel-rkan

melempar jumrah pada malam hari.

Ibnu Mundzir berkata, "Menurut Sunnah,
seseorang tidak boleh melempar jumrah kecuali

setelah matahari terbit, sebagaimana yang telah

dilakukan Rasulullah saw.. Melempar jumrah
sebelum fajar, juga tidak diperbolehkan, karena

hal tersebut bertentangan dengan

Sunnah

Rasulullah saw.. Meskipun clemikian, jika ada
yang melakukannya, dia tidak wajib rnengulangi

karena aku tidak mengetahui seorang pun
mengatakan bahwa hal tersebut tidak sahl'

Hukum Melempar Jumrah dari atas Tugu lumrah
Aswad berkata, aku melihat Umar ra. melempar jumrah dari atas."'

Atha'ditanya tentang melempar jumrah dari
hal tersebut diperbolehkan.'

atas, lalu di.a menjan'ab bahwa

Melempar lumrah pada Hari Tasyrik
Waktu yang paling utama untuk melempar jumrah pada hari Tasyrik
dimulai sejak matahari tergelincir pada tengah hari hingga terbenam di ufuk
barat. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah sanr melempar jumrah
ketika matahari tergelincir atau setelah matahari tergelincir.r HR Ahrnad, Ibnu
Majah, Tirmidzi. Hadits ini termasuk hadits hasan.

'
"
3

Dalam Fath al-Bhri, jilidll, hal: 678, Ibnu Hajar mengatakan bahwa sanadhaditsini terdapat
Hajjaj bin Arthaah, dia adalah seorang perawi yang lemah.
HR Sa'id bin Manshur d,alam Sunan Sa'id bin Manshur.
HRAhmad jilid I, hal:328. IbnuMajah dalamSunanlbnu Majnl, kitab 'hl-MandsiH'bab"Ranryihliman,Ayyama ar - asyriq" jihd.Il, hal: ror4. Tirmidzi, kutab'"nl,H,tjju,"bab"Md ldhf ar-Ramyi
bada Zawali asy-Syams," jilid.llI,hal:234. Tirmidzi menyatakan bahwa haditsinihasan.

Haji-145

I

Baihaki meriwayatkan dari Nafi'bahwa Abdullah bin Umar ra' berkata,
"Kami tidak melempar jumrah pada tiga hari (hari-hari tasyrik, red)' kecuali
setelah matahari tergelincir.'

|ika seseorang melakukannya pada malam hari, hal itu hukumnya makruh'
Batas yang diperbolehkan melempar pada waktu malam hari adalah sampai
matahari terbit pada keesokan harinya. Hal itu telah disepakati para imam mazhab,
kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah memperbolehkan melempar jumrah sebelum
matahari tergelincir pada hari ketiga (setelah itu tidak boleh). Sebagai landasannya
adalah hadits dha'if darilbnu Abbas ra., "fika waktu pada hari nahar akhir sudah
agak siang, diperbolehkan melempar jumrah dan meninggalkan

Mina.'

Berhenti dan Berdoa setelah Melempar pada Hari Tasyrik
Setelah usai melampar jumrah, dianjurkan agar berhenti sejenak dengan
menghadap ke arah kiblat lalu berdoa kepada Allah sM., memuji-Nya dan

memohon ampunan kepada-Nya untuk dirinya dan bagi kaum Muslimin secara
keseluruhan. Hal ini sesuai dengan salah satu hadits yang diriwayatkan oleh
Ahmad dan Bukhari, dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari ayahnya bahwa
apabila Rasulullah saw. melempar ]umrah Ula yang berada di sebelah masjid,
beliau melemparnya dengan tujuh kerikil. Setiap lemparan beliau sertai dengan
membaca takbir. Setelah itu, beliau bergeser ke sebelah kiri di dataran lembah,

lalu berdiri dengan menghadap kiblat dan mengangkat kedua tangan sambil
berdoa kepada Allah swt. Beliau berdiri dalam waktu yang cukup lama. Setelah
itu, beliau melempar jumrah kedua dengan tujuh kali lemparan. Setiap lemparan,
beliau sertai dengan membaca takbir. Setelah melempar, beliau bergeser ke
lembah, lalu berdiri dengan menghadap kiblat dan
mengangkat kedua tangan sambil berdoa kepada Allah swt. Terakhir, beliau
mendatangi jumrah Aqabah dan melemparnya dengan tujuh kali lemparan.
sebelah

kiri di dataran

Setiap lemparan, beliau sertai dengan membaca takbir. Kemudian meninggalkan

tempat tanpa berhenti seperti sebelumnya.r

HR Malik da\am Muwathatha Malik, kitab " al'flaiju," bab "Ramyi al-Jimari Qabla azZawali aw badah," hal: r 56.

DalamNashb ar-nayab, iiirdlll,hal: ry7,Zaila'i mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan
oleh Baihaki densan sanad yang dha'if.
HR Bukhari, km5 " al-Hajju.' ba' " ldzi' Ram al-lamrataini Yaqumu Mustaqbi.la al-Qiblahl' 6ab
" Raf'il-Yadaini Inda lamra't'i ad-Dunya wa al-Wustlral'dan bab ''a d-Duh'i'lnd al lamratainl' Liiat
dalilm path at-Baril' jild lll. hal: s8z-s8 4 dan al-Fath ar-Rabbani, jtlid XII' hal: z r q.
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Melempar ]umrah Secara Berurutan
Riwayat yang shahih dari Rasulullah saw. adalah, mulai melempar
fumrah Ula, kemudian Jumrah Wustha, dan fumrah Aqabah. Beliau bersabda,
"Hendaknya kalian mencontoh tattt cara ibodah hajiku."
Berdasarkan hal itu, ketiga hnanr (Malik, Syali'i, dan Ahrrrad, red) rnengata-

kan bahwa melempar ketiga jurnrah harus dilaksanakan dengan berurutan
sebagaimana yang telah dilakukan Rasulullah saw. Sementara r-nazhab Hanafi
berpendapat, tertib dalam melempar ketiga jumrah hukr.rrnnya adalah sunnah.
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Anjuran Membaca Takbir dan Berdoa setiap kali Menggenggam
Kerikil ketika akan Melempar jumrah
Abdullah bin Mas'ud ra. dan Abdullah bin Umar ra. berkata, ketika
melempar Jumrah Aqabah, mereka membaca doa,
\

,'&

V, s \;:'.e t .--

^i-it frr:r

"Yo Allslu jndikmlnh ibsdrtlrku ini lutji yang tnabrur dnn doso-dosl tllng
terampLuti."l

Ibrahim berkata, "Para sahabat senang apabila orang yang melempar
jumrah mengucapkan,

'

Ibnu Hajarmengatakan, "Sa'id bin Manshur di dalanr as-Sunan meriwayatkan dari Hasyim
bin Mugirah dari Ibrahim bahwa para sahabat senang patl3 orang yang melempar jumrah
membaca doa. Doa ini rlriwayatkan dari Ibnu Mas'ud dan lbnu Umaidangan sanadyang
dha'if. Sementara Baihaki menyebutkan bahwa doa di atas adalah ucapan Syaf i. "Lihai
Takhishul-Habia

!
I
I

L

jilid II, hal:

268.
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ternrrpwri."'
Seseorang bertanya kepada

Ibrahim, 'Apakah doa itu dibaca setiap

jumrath?"

Ibrahim rnenjawab, "Iyai'

bin Mansur meriwayirtkan, Athti berkata, "jika engkar-r rnelempar
jumrah, bacalah takbir. Ikutilah setiap lenrparan dengan takbir."'
Sa'id

Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim, fabir mengatakan bahwa
Rasulullah saw. membaca takbir dalam setiap let'nparan.'
Dalam Fath 0l-Bari, Ibnu Hajar berkata, "Para ulama sepakat bahwa orang
yang tidak membaca takbir ketika rlelempar jurnrah, dia tidak berdosa."

Dari Salman bin Ahwash, clari Ibunya, dia berlata,'Aku melihat Rasulullah
saw. berada di atas kenclaraan cli dekat furnrah Aqabah. Aku rnelihat kerikil beliau
berada di jari-jari beliau. Beliau melempirr, lalu orang-orang ikut melernpari"

Hukum Mewakilkan Lemparan lumrah
Bagi orang yang berhalangan dan tidak bisa melempar jumrah secara langsung,
seperti karena sakit ataupun yang sejenisnya, maka dia boleh mewakilkan kepada orang

lain agar melempar jumrah untukrya. labir ra. berkata, "Karni haji bersama Rasulullah
saw. Di antara kami ada kaum perenpllan dan irnak-anak. Maka kami bertalbiah untr.rk
anak-anak dan melempar jurnrah uutuk kaun wirnital'r HR Ibnu Majah.

Menurut Imam Malik, Syaf i, dan Ahmad, bermalam di Mina pada tanggal I r
dan rz Dzulhijjah hukurnnya adalah wajib. Adapun mazhab Hanafi berpendapat

HR Sa'id bin Manshur dalam Sunan Said bin Manshur.
HR Muslim, kitab'al-Ll.ljju," bab"Haiiatu an-Nabiyyi Shallallihu'Alaihi wa Sallam,"

jilid

II, hal: 89u.
HR Abu Daud, kitab "al Manosik," bab"fi Ramyi al-limar" jilid I' hal: 49s.
"'al Manasik."bals'hr-Ra,myi hn ash-Shibyin,i.".
H R Ibnu Majah dalam Sunan lhni Majah.'kitab
"Haddatsani Muhammad bin lsmuill'
iilid II, hal: rb o; dan Tirmidzi . kitr6 "d1-H.r/Tu."bab
'
ini garib.
hadits
bahwa
menyatakan
257.
Tirmidzi
ttt,
hal:
iitia
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- Fikih Sunnah III

bahwa menginap di Mina hanya sunnah. Ibnu Abbas ra. berkata, "|ika engkau

melempar jurnrah, maka bermalamlah (di Mina) sekehendakmu."'

Mujahici berkata, "lika seseorang pada malam pertan-ra berada di Mekah
dan pada malam terakhir berada di Mina, atau pada malam pertama berada di
Mina dan pada malam terakhir berada di Mekah, hal itu ticlak masalah." Ibnu
Hazm berkata, "Ragi yang tidak bermalam di Mina, dia telal-r rnelakukan hal
yang buruk, tapi tidak mendapatkan dosa karenanya."

di Mina tidak berlaku
seperti para penyedia air minum dan

Para ular"na sepakat bahrva ker,r,ajiban bernalam

bagi orang-orang yang berl-ralarrgan,

para penggemberla. h-r.rarn Bukl-rari dan yirng lair-r rneriwayatkan birhrva Abbrrs

ra. meminta izin kepada Rasulullah saw. untuk bernralallr di Mekah ketika
orang-orang bermalam di Mina rlenyediakan air minum clan Rasulullah saw
mengizinkannya.'Ashirn bin Adi ra. mengrrtakan bahlva Rasulullah

san'.

menrberi

keringanan kepada para penggen-rbala untuk tidak bermalarn di Mina.'

Waktu Bertolak dari Mina
Menurut Malik, Syaf i, dan Ahrnacl, (farnaah haji) rneninggalkan Mina menuju
Mekah sebelurn matahari terbenam pada tanggal rz Dzulhijjah setelah meler-npar
jurnrah. Sementara Abu Hanafi berpendapat, rvaktu rneninggalkan Mina rnenuju
Mekah adalah sebelum fajar terbit pada hari ketiga belas Dzulhijjah. Meninggalkan

Mina setelah Maghrib hukumnya adalah makruh karena tidak sesuai dengau
Sunnah Rasulullah sarv., tapi hal itu tidak mewajibkan untuk membayar denda.

e\d

Hadyu (Kurban)

W,

Definisi Hadyu (Kurban)
Hadyu adalah hewan kurban yang disembelih di tanah haram dengan
tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. Allah swt. berfirman,
HR Ibnu Abi Syaibah dahnt Mushannaf lbni Abi Syaibah, jilid IV, l.ral: 3tt4.
HR Bukhari, kitab'hl-flajju,"bab "HalYahitu Ashhahu as-Sigayati au Gairihim bi Makkata
Layaliya Mina."Llhar dalanr Falft al-Biiri, jilid lll, hal: sz8). Muslim, kitab 'hl-Ha.jju," bab
"\{ujtbu al-Mabiti bi Mino Ayykma at-Tasyriq}' jilid II, hal: 953. Abu Daud dalam Ssnan
Abu Daud,kir^b'hl'ManAsift," bab "Yabitu bi Makkata Layaliya Minal' jilid II, hal: 49r.
HR Abu Daud, kitab 'itl-Manhsik,"bab"Jt Ramyi al-limarl' jllidlI, hal: 498. Ibnu Majah dalarn
Sunan Ibni Majnh, lr:.tab " al-Manhsik," bab "Ta'khiri Ramyi al-limhri min 'Udzrl' jilid II, hal:
roro. Tirmidzi,kitab,'hl-Hajjul'bab"Mh Jdhf ar-Rukhshati li ar-Rih'i an Yarmu Yauman wa
Yad'u Yaumanl' jilid III, hal: z8o. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits inihasan dan shahih.
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"Dnn talnlr Kruri jntlikur urttuk kntrru untLt-unts itu sebnginn tlnri syiar AllalL
kttrtrLt ntcntpcrolelr kebLtikln L/ottg barynlt Ttntlurytt, nmkn sebtrtlslt olelrrnu nnma

AIl1h kctiktl korntL rnurqcniltclilnnln dslsm lrcstltttut bertliri (dan telalt terikat).
KetrnLdirut apnbiln tclttlt robolt (nnti), mnkrt rtrakattlnlr sehalnginnnya dan beri
nnkruilnlt or(rng ynng rclt dettgnrr 0p0 rllttg tttln Ttodnnya (t1nng tidnk mettlintomintn) Llnn orttng tlong nrerttirrttt. Dcnrilcittrtloh Kruni telalt rnenundukknn untstrrrttt ittt kepndn kttnttt, rnudsh-ntudnlrnrr knrnu berstlukur. Daging-daging untn don

dnrtlunln ittL seknli-ksli tidnk dopot tncncnpni (kcridlnan) Allol4 tetnpi ketakrttnan
tlnri kmnrlnlt ymg tlopnt mencnpoinVl. "

(Al-Hajj [22]:36-37)

Unar berkata, "sembelihlirh kurban karena Allah swt. menyukai kurban'"'
Rasulullah saw. berkltrban seban,vak seratus unta dan kurban beliau lakukan
sebagai arnalan (sunnah).

Kurban yang Paling Utama
Para ulama sepakat bahr'va hewan yang bisa dijadikan kurban hanya jenis

binatang ternak yaitu unta, sapi, clan karnbing, baik jantan maupun betina.
Mereka juga sepakat bahu,a hewan yang paling utama untuk dijadikan kurban
adalah unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Dengan alasan, unta lebih
bermanfaat bagi orang-orang fakir karena dagingnya lebih banyak daripada sapi.

Begitu juga sapi jika ciibandingkan dengan kambing. Akan tetapi, para ulama
berbeda pendapat mana yang lebih utama bagi satu orang sepertujuh unta,
sepertujuh sapi atau satu kambing. Secara umum, mana yang lebih bermanfaat
bagi orang-orang fakir, itulah yang lebih utama.

Batas Minimal Kurban
Seseorang boleh menyembelih kurban sesuai dengan keinginannya.
Rasulullah saw. menyembelih kurban sebanyak seratus unta dan kurban itu

dilakukan sebagai bentuk amalan sunnah. Kurban minimal bagi satu orang

'

" Lihat dalam Fath al-Biiri'
Uuslim, kitab "al-flajju," bab'" Hajjatu an'Nabiyyi Shallalldhu'Alaihi wa

HR Bukhari,kitab'hl-flajju,"bab" Yatashaddaqu bi lalalil-Budn

iilid III, hal:
'Sallam,"

557.

iilid II, hal: 88q
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adalah satu kambing, atau sepertujuh unta, atau sepertujuh sapi karena
seekor unta atau sapi utuh cukup untuk tujuh orang. Jabir ra. berkata, "Kami
melaksanakan haji bersama Rasulullah saw. Kami menyembelih satu unta untuk

tujuh orang dan satu sapi juga untuk tujuh orangl"HR Ahmad dan Muslim.
Bagi yang berkongsi dalam berkurban, semuanya tidak disyaratkan berniat

untuk berkurban. Sebagian dari mereka boleh berniat untuk berkurban dan
sebagian lagi boleh berniat hanya untuk memakan daging hewan kurban.
Pendapat ini bertentangan dengan pendapat mazhab Hanafi yang mensyaratkan
semua orang yang berkongsi dalam berkurban harus berniat untuk berkurban

dan mendekatkan diri kepada Allah.

Kapan Penyembelihan Unta Dilakukan?
Untatidakwajib disembelih, kecuali jika seseorang melaksanakan fhawafZiarah
dalam keadaan junub, haid, nifas, atau ia bersetubuh setelah wukuf di Arafah dan
sebelum mencukur rambut. Selain itu, bisa juga karena seseorang bernazar untuk

menyembelih unta. ]ika tidak mendapatkan unta, hendaknya diganti dengan tujuh
ekor kambing. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa seseorang menemui Rasulullah
saw, lalu berkata, 'Aku berkewajiban menyembelih unta dan aku orang mampu

untuk

melakukannya. Tetapi, aku tidak mendapatkannya yang bisa aku beli?" Rasulullah

tujuh ekor kambing dan
menyembelih semuanya.' HR Ahmad dan Ibnu Majah. Sanadhadits ini shahih.
saw. kemudian memerintahkan kepadanya agar membeli

Pembagian dan lenis Kurban
Kurban terbagi menjadi dua, yaitu kurban sunnah dan kurban wajib. Kurban
sunnah dilakukan oleh orang yang melaksanakan haji ifrad dan umrah ifrad,
sedangkan kurban wajib terbagi menjadi lima macam berikut ini.

r.
2.
3.

Bagi orang yang melaksanakan haji qiran.
Bagi orang yang melaksanakan haji tamattu'.

Bagi orang yang meninggalkan salah satu wajib haji, seperti melempar
jumrah, ihram dari miqat, wukuf pada waktu malam dan siang di Arafah,
menginap di Muzdalifah, atau Mina atau thawaf wadi.

HR Muslim, kitab 'hl-Hajju," bab "al-Isytiraki Ji al-Hadyi," j1\id II, hal: 951. Lihat dalam
al-Fath ar-Rabbani, jilid XIII, hal: 37

jiiid XIII, hal: 35-36. Di dalamva dinvatakan bahwa hadits ini
diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bushiri di dalam Zawa'iti lbni'Majah mengatakan bahwa

AI-Fath ar-Rabbani,

para perawinya adalah para perawi shahih.

l

{

L
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Bagi orang yang meianggar salah satu larangan ihram selain bersetubuh,

4.

rnisalnya memakai rnint'al< wangi atau mencukur rambut.
Karena meiakukan tinciak pidana di tanah haram, seperti memburu hewan

5.

atau menebang pohon.

Syarat Kurban
Syarat binatang yang bisa dijaciikan sebagai kurban adalah:

1.

iika hewan yang akan rnenjadi kurban adalah selain dhcin (clonrba), naka
disyaratkan fsairi. Adapun jika hewarr yang akan dijadikan sebagai kurban
adalah dha'n, cukup dengan jadza', yaitu beruntur enalr bulan atau lebih, dan

gemuk.Maks,.td tsani seperti yang disyaratkan untuk s elain dhe'n adalah jika

helvan berupa unta, rnaka unta itu harus berumur lima tahun. |ika hewan
berupa sapi, maka sapi itu harus berumur dua tahun, dan jika hewan itu
berupa kan-rbing, maka kambing itu harus berumur satu tahun penuh.

2.

Hewan (yang akan dijadikan kurban) harus dalam konclisi )rang sehat.
Kalau mengacu pada syarat ini, maka hewan yang matanva buttr, kakinya
pincang, berpenyakit kulit, atau badanr-rya kurus, ticlak boleh clijadikan
sebagai kurban.
Sa'id bin Mansur rneriwayatkan ciari Hasan, dia berkata, "Para ularna telah

menjelaskan bahwa apabila seseorang membeli Lrnta atau hewan kurban

dalam keadaan sempurna, kemudian unta atau hewan kurbannya yang
sudah dibelinya buta, pincang, atau kurus sebelum hari penyernbelihan
kurban, vaitu tanggal sepuluh Dzulhijjah, dia tetap diperbolehkan untuk
menyembelihnya dan hal itu sudah mencukupi."'

Anjuran Memilih Hewan Kurban
Imam Malik rneriwayatkan dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dia
berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anakku,janganlah salah seorang di antara

kalian berkurban dengan unta yang ia sendiri malu jika memberikannya kepada
orang yang paling dicintai dan dihormatinya. Sesungguhnya Allah adalah Dzat
yang Mahamulia dan Dzat yang paling berhak untuk diberi sesuatu yang terbaikl'

Said bin Manshur meriwayatkan bahwa suatu ketika, Ibnu Umar melakukan

'

HR Sa'id bin Manshur dalam Sunan Sa'id bin Manshur.Ibnu Abdilbar mengatakan bahwa
Ibnu furaij, Habaibul Muhllim, dan yang lain meriwayatkan bahwa bahwa Atha berkata,
"Setiap hewan kurban yang sampai di tanah haram dalam keadaan sehat, lalu menjadi cacat
adalah sahl Lihat al-lstidzkar, jilid XII, hal: z8o.

152 - Fikih Sunnah III

i

$

perjalanan di kota Mekah dengan rnengendarai unta betina. Dia berkata kepada
untanya, "Kamu begitu indahl' Said lalu turun dari untanya dan menjadikannya
sebagai helvan kurban.,

Memberi Tanda pada Hewan Kurban
Maksud memberi tanda di sini adalah mengiris punuk unta atau sapi
yang memiliki punuk agar darahnya mengalir. Tujuannya aclalah sebagai tanda
bahwa hewan itu rnerupakan hewarn kurban. Sehingga, dengan adanya tanda
tersebut' maka hervan itu tidak boleh diganggu. Sementara itu, nraksud frrrTl;/
adalah mengalungkan sepotong kulit atau sejenis'ya di leher hewan kurba'
agar diketahui bahwa hewan itu rnerupakan hewan kurban.
Rasulullah saw. berkurban de.gan kambi'g, lalu nie'galungkan kulit

cli

leher karnbing yang akan dijadikan kurban lalu mengirimnya rnelalr.ri Abu
Bakar
ra. ketika Abu Bakar ra. melaksanakan haji pada tahun kesembilan l{ijriah.'

Dalam salah satu riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau memberi
tanda pada hewan yang akan dijadikan sebagai kurban dan melaksa nakan ilram

umrah pada rnasa Hudaibiyyah..}
Para ularna berpendapat bahwa memberi tancla pada hewan yang akan
dijadikan sebagai kurban hukumnya adalah sunnah, kecr,rali Abu Hanifah.

Hikmah Memberi Tanda pada Hewan Kurban
Hikmah memberi ta'da pada hewan kurban adalah untuk me'gagungkan
syiar agama Allah, menampakkannya kepada umat manusia, dan memberitahukan

kepada mereka bahwa hewan-hewan tersebut adalah hewan-heu,an kurba'
yang

digiring menuju rumah-Nya, disembelih untuk-Nya, dan dijadikan
jalan untuk mendekatkan diri kepada-Nya.

+lR tb"" Ab' s)ribah dalarn MushannnI
' HR Bukhari.kitab 'al-flaiiy:'.,\a\'lyqt.ili
'

Ibni Abi

Svaibah.

iilid

sebagai

IV. h,rr.

'r
iiiii"i:'liria'1.

at Ganum)' Lihat iat.rm rnli nt-sTri,jitid rrr, hal:
547. Muslim, tut$'ar-Hciiiu;'bab "rsr'iltuabu ha'tsi nr.-Hadyi ito
nrr,ss].
Abu Daud dalam sunan Abu oaud.k:tab'hr-Manasik."6ab "7 attsyhrnil;
iiiil lilr"l,lo+. rv.ili
dalam sunan Nasai, kitab " at-Manasik;'bab"Taqridiar Ci"Liiii'1\iiii.i"r,'i;:.
ru"" v"i"t
'ht-Manasik:'b^b.'ioqtiai ii_C;;;';;;:'1iiii
ilt"i,
9:1ry Sunttn tbnu ly!ja!1. tutsp "Man
HR Buk}rari,kitab'ht: Hajju;'bab
Asyhra wa q,huaa ai
k'urnma Ahrant;,
Lihat dalam Farh al-Bari,'jilid III, hal: 542.'Abu onua, rutuu
ar_rsv,iarr'
II,
hal:
Nasai
daiam
"
sunanNasar,
364.
kitab ot-uoioril,;'iiutii;ir"'a
lllid
iiti^a
II, hal: r7o.

;;;:--"

titoriiiii"iii
uiiiii:ilb'.fi
liraii!
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Hukum Menaiki Hewan Kurban
Syara' n-remperbolehkan menaiki unta atall hewan kurban
mengambil manfaatnya darinya. Allah swt. telah berfirman,

lain

dan

6\,;3 i;(i;'*,9,F il g WK
"Bagi kantu pndn binnttttrg-binatary kurbnn, itu adn hebernpa rrnnfaat, sampni
kepnda rpaktu Unng tlitantukan, kentudinrr tentpnt runiib (serta aklir nmsa) nrcnyenthelilmyn ialah setelnh snmpai ke Bnittil Atiq (Bnitullnl)."

(Al-Haii [22]:33\

Dhahhak dan Atha'berkata, yang dimaksud dengan manfaat di sini adalah
menaikinya ketika diperlukan, mengambil susu atau bulunya, dan sebagainya.

Maksud 'sampai waktu yang ditentukan' adalah sampai ketika hewan sudah
diberi tanda untuk dijadikan sebagai kurban. Adapun mengenai tempat
penyembelihannya pada hari Nahar adalah Minal'

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. melihat seseorang

yang menggiring unta tanpa dinaiki. Beliau lalu bersabda kepadanya,
"l,Jaikilah!"

Dia berkata, "Hewan ini untuk kurbanl'
Beliau bersabda, "N zikilah! "

Beliau mengucapkan kalirnat tersebut untuk kali kedua atau ketiga.'
HR Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasai'
Diperbolehkannya mengambil manfaat dari hewan yang dijadikan kurban
ini menurut pendapat mazhab Ahmad, Ishak, dan pendapat yang masyhur
dari mazhab Imam Malik. Adapun Syaf i mengatakan, boleh menaikinya jika
dalam keadaan mendesak.

Waktu Penyembelihan Kurban
Mengenai waktu penyembelihan hewan kurban dilaksanakan, para ulama

berbeda pendapat. Menurut Syaf i, waktunya adalah pada hari Nahar dan
hari-hari Tasyrik (tanggal ro-r3 Dzulhijjah). Pendapat ini berdasarkan sabda
Rasulullah saw.,
'lt

ii; t *:ijr 't-ii tf;
L'e')\'rt
'

HR B"kh"rt, Lit ab 'hl-Hajj." bab "Rukuibil-Budni." Lihat dalam Fath al Bari. iilid lll, hal:
jilid Il, ha.l: soo' Abu Daud
5J7. Muslim, UitaA'aliiilu."bab"lawazu Rukubi al Budnah,'

'v nrkubi al-Budnahl' jilid II, hal: 367. Nasai dalam sunan Nasai,
,lritua'art14o"dsik,"bab
krtab " al-Manristk," bab 'tRukul,i al-Budnah,' jiiid V hal: 176.
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t"Dan semun lwri tnsyrik adalnh .uaktu untuk nrcnyenlbelih. "i HR Ahmad.

i

|ika waktu penyembelihan kurban sudah lewat, sementara hewan kurban
yang wajib belum disembelih, maka hewan kurban disembelih sebagai qadha.
Menurut Malik dan Ahmad, waktu penyembelihan kurban baik kurban yang
bersifat wajib maupun sunnah adalah pada hari-hari penyembelihan, yaitu

tanggal ro hingga r3 Dzulhijjah. Pendapat yang sama juga dikemukakan
mazhab Hanafi untuk kurban bagi yang melaksanakan haji tamattu'd.an qiran.
Adapun hewan kurban karena nazar, kafarat, dan hewan kurban sunnah, dapat
disembelih kapan saja.
Dalam salah satu riwayat disebutkan, Abu salamah bin Abdurrahman dan
Nakha'i mengatakan bahwa waktu penyembelihan hewan kurban adalah mulai

hari Nahar hingga akhir Dzulhijjah.

Tempat Penyembelihan Kurban
Hewa' kurban, baik yang wajib maupun yang sunnah, tidak

boleh
disembelih kecuali di tanah haram. orang yang menyembelih, boleh melakukan
proses penyembelihan dimanapun lokasinya, selama masih dalam wilayah tanah
haram. Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

F') jrp &eE

'ss--":'o,J:pr -f

:fi-^:;

Sernuq Mina adalah tenryot pentlentbelihnt, senttra Muzdnlifah adatnh tempnt
u,ukuf, dan senrun celsh di antnra dun gunung di Meksh adslnh jnlan tlan tentpat
"

penyembelilron."z HR

Abu Daud dan Ibnu Majah.

Bagi orang yang sedang melakukan haji, yang lebih utama adalah menyembelih kurban di Mina, sedangkan bagi orang yang melaksanakan umrah, yang

lebih utama adalah menyembelih kurban di Marwah, karena kedua-duanya
merupakan tempat tahallul.
Imam Malik meriwayatkan, ketika Rasulullah

saw. berada

di Mina, beliau

bersabda,

"; qtt.r-r Fi;j' '-*
"Ini srlalalt tempat perulenfuelilton',

sentuo (utilayatt) Mina nrialah tempat

penyerrfuelihan."

'
'

HR Ahmad,

jilid

IV, hal: 82.

HR Abu Daud, kitab 'hl-Manasik." bab 'hsh-shalati bi laml' jilid II, hal:

47g.: dan Ibnu
Majah dalam sunan Ibni Majah, kitab " al-Manhsik," bab 'hdzlDzabftl' jilid'il, hal, ro13.
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Ketika beliau selesai umrah datt beracla di Marrvah, beliau bersabda,

.'

:

?r. V"p-. ;<" :Ej -S: - ;-..J' j.

- -**h i-Ls

"Ini

(Mttrttttrl'lr) nJnlntr tt-trrprtt lttrr.rlt'tttbclihttt'tlnrt sctinp caltth Lli tutsrn
gLntlutg derr iLtlarrjttlm Lli Mcksh stlnlttlr tcnrpnt ltanyctrrbelilrmr'"I

Anjuran Menyembelih unta dan hewan yang Lain
Ketika rner-ryer-nbelih rurtir, henciaknya clilakukan clengan menyerrrbelih
pada pangkirl leher, der-rgan posisi berdiri clan kaki kiri depan terikat. Sebagai
landasan atas hal ini adalah beberapa haclits berikut:

.}

In-ram Muslim trerirvayatkan clari Zayyadbin Jubair ra. bahwa Ibnu Umar

lrenentui seseorang virng irkan nrenyenrbelih unta ketika ttttta itu dalarrl
keadaau menderum. Dia berkirta kepadanya, "l]iarkan ia dalam keadaan
berdiri dan terikat untttk mengikr-rti sunnah nabi kalianl"
ra.

.i.

Abu Daucl rnerirvaryatkirn clari falrir ra. bahrva ltasulullah saw. dat.r para
sahabat menyemlrelih r.rnta dengirn cara nrett.totong partgkal leher dan
mengikat kaki kirinya, sententara kaki yang lain masih tetap berdiri.'

.i.

Hakirn rneriwayatkirn, Ibnu Abbas berkata, vetng dinraksucl dengan firrrran
Allah swt. "Mako sebutlah nama AIIah (ketika komu akan nrcnyembelihnya)
dalam keodaan berdiri," ttnta dalattt keadaan berdiri dengan tiga kakinya.

Adapun ur-rtuk menyen-rbelih sapi dar-r kambing, dianjurkan menyembelihnya
dengan posisi tubuh her,r'an terbaring. Jika hewan yang semestinya disembelih

dengan cara memotong bagian pangkal leher dan dalam keadaan berdiri
(seperti r-rnta, red) disernbelih clengan dibaringkan, attru hewan yang semestin,va
disembelih dengan cara dibaringkan (seperti karnbing dan sapi) dan disembelih
dengan cara berdiri dengan salarh satu kakinya terikat, maka huklutr hal tersebut,

nrenurut sebagian ulatra, aclalah n-rakruh. Sebagian ulama lain mengatakan
tidak apa-apa. Bagi orang yang berkurban, jika di mengerti cara menyernbelih,
hendaknya dirinya yang melakukan penyembelihan atas hervan kurbannya. Dan
jika dia tidakbisa melakukannya, clia boleh mewakilkan kepada orang lain' tapi

dianjurkan agar ikut menyaksikan proses penyembelihan hewan kurbannya.

'
'
3

HR Malik dalam Muwaththa' Malik, kirab " al-Haiju,"bab" NIa lah ti an-Nalu" j\hd I, hal: 393.

HRMuslim,kitab"al-Hajju,"bab"Ntthrial-Budni f al fuiiji"'jilidII'h.al:956.
HR Abu Dhawud dalani'Sunan Abu Daud, kitab"' fl/-Mrlr1,is:lk''' bab "Kaifa T.unharu al
Budinl' jilid II, hal: 37 r.
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Hukum Memberikan Upah kepada Tukang lagal
Tukirng jagal (Lrntuk hewan kurban) ticlak boleh diberi upah dari penyembelihan yang clilakukannya atirs hcr,van kurban, tirpi clia boleh diberi sedekah atas
hewan kurban yang clisernbelihnya. Sebagai ciasarnya adalah ur-rgkapan

Ali

ra..

Dia berkata, I{asulullah saw. nrenyuruhku untuk rnenyembelihkan unta-unta
kulit darr dagingnl'a. I{asuLrllah jLrga menyuruhku
agar aku ticlak menrberikirn apa plrn dari hewan kurban kepacla tukang jagal.
beliar,r lalu nretrbirgi-Lragikan

Be]iau bersabcla, "Ktrtrti ntemberiktut uptth kepadonyu dtrri seloinhey,an kurban."'

HR Br.rkhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Daud dan Ibnu Majah.

tladits di atas nrenunjukkan birhlr,a rnerninta rlrarrg lain untuk lneltyerl-lbelil-rkan hcwan yang akan clijadikan sebagai kurban hr.rkr.rmnya boleh. Membagi-bagikan kulit clan daging hervirn ktrrban juga cliperbolehkan. Tetapi,
tidak diperbolehkan rnemberikan upah dari penyernbelihan hewan kurbar.r
kepacla orang yang menyernbelihnyir. Yang cliirerbolehkan adalah, mernberi
sesuatll kepacla orang yang nrelakukan penyenrbelihan her,van kurban bukan
dari heu'an yirng diserrbelihnf a. Rasuiullah salr,. bersirbd a, "Kami memberikon
up

olr

ke lt od any

o dar i

s e

loi t r m e try e ntb elih hcw ott kurh on."' Hirsnrr berpendapat,

"Orang vang menyernbelih hewan kurban boleh diberi kulit henan )'ang
disembelihnya"

Hukum Memakan Daging Hewan Kurban
Allah swt. merlerintahkan agar sebagian daging helvan kurban dimakan.
Allah swt. berfirrnan,

,@
"Mnktt

,,,,rkn,rlnt..-,

te55[5\,+iq,\gJ

stltngitttt tlnrittryn tlnrt (scbnginrr lagi) bcriktuilttlt untuk

tlinrsksrr orlng-orltrg vong sctrgslrn

dnrr

fttkir." (Al-Hajj 122):281

Secara zhahir, perintah dalam ayat ini mencakup hewan kurban yang wajib

maupun yang sunnah. Ada perbedaan pendapat di antara ulama nrengenai
masalah ini. Abu Hanifah dan Ahmad berpendapat bahwa cliperbolehkan untuk

HR Bukhari, kitab'hl-flaji," bab 'Za Yuthal-lazzaru min al Hatlyi Syaan." Lihat dalam Fath
al Bir,i, jilid III, ha!: 5 55. Muslim, kitab "al-Hajju,'l bab 'hsh:Sfta daqati bi Luhumil-Hadyi
wa luludiha u'a lilalihal' jilid II, hal: 95.1. Abu Daud, kitab " al-flajju,"bab "Kafa Tunharu
al Budinl' jilid Il, hal: 372. lbnu Majah dalam Sunan lbnu Majah,'kitab " al-Mandsik,"bab
"min lilali al Budnahl' jilid II, hal: r'o34.
Dalan Mushannaf lbni Abdirrazzaq, jilid IV hal: 298 disebutkan, Abdullah bin Ubaid bin
Umair berkata, "Boleh memberi upa kepada tukang jagal yang menguliti hewan kurbanl'
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memakan daging hewan kurban untuk yang melakukan ha! tamattu',haji cliran,
dan hewan kurban sunnah. Selain ketiga jenis hewan kurban ini, hukumnya
tidak boleh. Imam Malik berpendapat bahwa seseorang diperbolehkan memakan
daging hewan kurban yang dibawanya karena hajinya tidak sempurna. Begitu
juga hewan kurban atas haji tamattu'dan dewan kurban yang lain, kecuali
kewajiban membayarf dyah (yangdilakukan dengan menyembelih kurban) sebab
memotong rambut yang dikarenakan adanya binatang yang mengganggunya'

seperti adanya kutu atau dikarenakan berburu (binatang di tanah haram pada
waktu yang dilarang). |uga hewan kurban yang telah dinazarkan untuk diberikan
kepada fakir miskin atau hewan kurban yang bersifat sunnah.

Iman Syaf i berpendapat, hukum memakan daging hewan kurban yang
bersifat wajib, tidak diperbolehkan, seperti hewan kurban yang wajib karena
berburu atau membatalkan haji, hewan kurban atas haji tomattu', qiran, dan
hewan kurban karena nazar yang diwajibkan bagi

diri sendiri. Adapun kurban

yang bersifat sunnah, orang yang menyembelihnya boleh memakan hewan
kurbannya, memberikan dan menyedekahkannya kepada orang lain.

Jumlah Daging Kurban yang Boleh dimakan
Bagi orang yang berkurban, dia dibolehkan memakan daging hewan
kurbannya tanpa ada batasan. Dia boleh menjadikannya sebagai kurban atau
menjadikannya sebagai bentuk sedekah. Ada ulama yang berpendapat bahwa
dia boleh memakan separuh dari daging hewan yang dia korbankan dan
menyedekahkan sebagian yang lain. Ada pula ulama lain yang berpendapat
bahwa orang yang berkurban hendaknya membagi daging hewan kurbannya
menjadi tiga: sepertiga dimakan sendiri, sepertiga dipergunakan untuk kurban,
dan sepertiga untuk disedekahkan.

Ad

Mencukur Rambut
atau'iie-nggunduli Kepala

brs

Dalam Al-Qur'an, Sunnah dan ijma ulama dijelaskan tentang mencukur
rambut dengan memendekkan atau secara keseluruhan (menggunduli). Ketiga
landasan itu adalah sebagai berikut:

x\ ;\i oLi\A\'4Ai ";,YA
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u';3i,'1

rc q;t "5}6\ iq6)'i3r:: i{;,i J44;
"{

@A.;,x6Y;ei
"Strtrggrlr, Allnlr skm rrtatrrl,ttktikntr kepado rtsul-Nt1n turtttttg kcbennrnn
mirrtpirttlLt bnlnuo knntu pnsti nksn rrtcntnsuki Masjidil Hnrnnr, jikn Allalt
tttcttglte

ttdllii

Llnltrrtr ke srlnttrr Lunttn, dang(.ln nre

nrcntendekkfitrrttlo, sednng

knnu

nggLltduli rnrrbtLt kepnln don

tiLlak nrcrls{t takut.

Mtkn Allnlt nrtngatnlrui

lpa ylttg tidak knnru ketshui, dntt salairr itu Ditt tclrtlt rrrurrhariknn kerrtennngnrr
tltttrs tlt'kot." (Al-Fath laSl : 271

Dalam Sunnah Rasulullah saw.,Imam Bukhari dan Muslim rneriwayatkan,
bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Semoga AIIoh merohmati orang-orang
yong

me nggu

rtdul rambtLt kepolanya"

Para sahabat berkata, "Dan orang-orarlg )rang memendekkannya?"

Beliau bersabda, "Semoga AIIah merahmati orattg-orang yatlg menggundul

rambut kepalanya." Para sahabat berkata, "Dan orang-orang yang
memendekkannya?"
Beliau lantas bersirb da, "Dan orang-orang yang meme ndekkan (ntencukur)

rambut kepalanya."'

Lnam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.
menggundul ranrbut kepala beliau. Semetrtara para sirhabat, sebagian ada
yang menggundul rambutnya dan sebagian yang lain hanya memendekkannya. Yang dirnaksud menggundul rambut adalah rnenghilangkan seluruh

rambut kepala dengan ntemakai silet atau yang sejenisnva atau dengan
cara dicabut, bahkan hanya dengan menghilangkarr tiga helai rarnbut
pun, diperbolehkan. Adapun yang maksud dari mencukur rambut adalah
memendekkan rambut kepala kurang lebih sepanjang ujung jari.
Ulama fikih berbeda pendapat mengenai hukum mencukur rambut ini.
Mayoritas ulama likih berpendapat bahwa mencukur ranbut adalah

'

HRBukhari, kitab " al-Hajju,"bab"al flajjuv,aat-T(tqshiri 'lndasl-lhlal."LihatdalamFath
al Bdri, jilid III, hal: 56r. Muslim, kitab 'hl flajju," bab "'fajhhilil-Halqi 'ala at Taqshiri,"
jilid II, hal: ea5.
Berkaitan dengan bacaan doa Rasulullah sa\\'. yang diulang-ulang bagi oranq-oranq vanq
menggundtrlkin ranrbut kepala nrereka, nrenurut iebagiari ulami uailntr se6agiri u"plnyi
uutuk menrberi motivasi kepada orang f irng scdang nrelaksan.rkan haji rgar rnelakukannya
dan_untuk rnenguatkan kesunnahan menggundul rambut. Di sarnping itu, menggundul
ramhut dapat mendorong untuk lebih giat dalam beribadah dan menunjukkan kerendahan
hrtinl'a kepada Allalr srvt.. Hal itu karena orang-orang vang hanra merirelrdel*an ramirut

kepirlinya'masih_menyisakan hiasan untuk iirinyal

V"it ipuir demikian, beliau

tetap

mendoakan mereka hanya memendek-kan rambut kepalanya agar tidak seorang pun daii
umat beliau tidak nrendapat kebaikan doa beliau.
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wajib. /ika ada di antara jamaah haji meninggalkannl,a, dia berkewajiban
membayar dam. Mazhab Syah'i berpenclapat bahwa mencukur rambut

merupakan salah satu rukun haji.

Waktu Mencukur Rambut
Waktu untuk nrencukur rambut bagi orang yang haji adalah setelah
melempirr ]urnrah Aqabah pada hari raya kurban. Jika dia mernbawa hewan
kurban, dia nrencukur ratnbutnya setelah menyernbelih hewan kurbannya.
Mirnar bin Abdillah rrreriwx1,31[i1n bahrva setelah Rasulullah saw. n.renvembelih
hewan kurban di Mina, beliau bersabda, "Tuhanku memerintahkanku agar aku
rrrenggu ndul ramb utku."' HR Ahmad Thabrani.
Bagi yang melaksanakan umrah, waktu nrencukur raurbut adalah setelah
sai. Bagi orang yang mernbawa hewan kurban, hendaknya mencukur rambutnya
setelah menyembelih hewan kurbannya. Menurut Abu Hannah, Malik, dan salah

satu riwayat dari Ahmad, rnencukur rambut wajib dilakukan di tanah hararn
dan pada hari-hari penyernbeliharr hewan kr.u'ban (tanggal ro-r3 Dzulhijjah),
berdasarkan hadits yang suclah dikenrukakan sebelumnya. Menurut Syali'i,
Nft.rhanrrnad

bin Hasan, clirn

periciirprat yang nrasyhur

dari rnazhab Ahmad,

mencukur rambut wajib dilakukan di tanah haram, tapi tidak disyaratkan harus
dilakukarn pacla hari-hari penyembelihan hewan kurban. Karenanya, jika arda yang

mengakhirkannya hingga sampai berlalunya hari-hari penyembelihan hewan
kurban, hal itu diperbolehkan baginya clan dia tidak wajib membayar denda.

Cara Mencukur Rambut
Dalam mencukur rambut, disunnahkan agar memulai dari bagian kanan,
kemudian bagian kiri dengan menghadap kiblat dan melaksanakan shalat
setelahnya. Waki'rnengatakan, Abu Hanifah berkata kepadaku, aku telah melakukan kesaiirhan dalanr lima bab ibadah haji. Kenrudian tukang bekam meng-

ajariku tentang lima bab tersebut. Kejadiannya, ketika aku hendak mencukur
rambut, aku rnenemui tukang bekam. Aku bertanya kepadanya, "Berapa upah
untuk mencukur rambutku?"
Dia balik bertanya, 'Apakah engkau berkebangsaan Irak?"

'

Al-Fath ar-Rahbani, jilid XII, hai: r8B. Haitsami dalitm Majma' az-Zawa'id, jilid III, hal: 264,
nrengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Thabrani dalam al-Marjanr
al-Kuhir. Dalam sanacl hadits ini terdapat Abdurrahman bin Aqabah, pembantu Ma'mar.
Ibnu Abi Hatim menyebutkannya tanpa memberikan komentar apa-apa.
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Aku menjawab, "Iya."
Dia berkata, "Ibadah tidak layak diperjualbelikan. Duduklah!"

Aku duduk dengan membelakangi kiblat. Dia lalu berkata kepadaku,
'Arahkan wajahmu ke kiblatl'
Ketika rambutku hendak dicukur dari sebelah kiri, dia berkata, "Putarlah
bagian kanan kepalamu."

Aku memutarnya, lalu dia mulai mencukur rambutku. Aku hanya bisa
diam. Lantas dia berkata, "Bacalah takbirl'
Aku membaca takbir. Setelah semuanya selesai, aku berdiri untuk pergi.
Dia pun bertanya kepadaku, "Ke mana engkau hendak pergi?"
Aku menjawab, "Menuju kendaraankul'
Dia berkata, "Lakukan shalat dua raka'at terlebih dulu, kemudian engkau
boleh pergi."

Aku berkata dalam hati, tidak mungkin tukang bekam ini memiliki
pemahaman yang baik.
Karena itu, aku bertanya kepadanya, "Dari mana engkau memerintahkan
hal tersebut kepadaku?"

Dia menjawab,'Aku melihat Atha'bin Rabah melakukannyai"

Anjuran Menjalankan Alat Cukur di Kepala
bagi yang berkepala Botak
Mayoritas ulama berpendapat bahwa
orang yang kepalanya botak dianjurkan

untuk menjalankan alat cukur rambut di
atas kepalanya. Ibnu Mundzir berkata,
"Para ulama, sepanjang yang aku ketahui,
sepakat bahwa bagi orang yang botak, dia

cukup menjalankan alat cukur rambut di
atas kepalanyal' Abu Hanifah mengatakan,

"Menjalankan alat cukur rambut di atas
kepala bagi orang yang botak adalah wajib."

Orang yang menggundul rambutnya atau memendekkannya dianjurkan
untuk mencukur kumisnya dan memotong kukunya. Ketika haji atau umrah,

'

HR Al-Muhibb Thabari.
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ibnu Umar ra. mencukur rambut, jenggot dan kumisnya.' Ibnu Nadzir berkata,
'Ada riwayat yang shahih, bahwa ketika Rasulullah saw. mencukur rambut,
beliau juga memotong kuku-kuku beliau."'

Memendekkan Rambut bagi Perempuan,
bukan Menggundulinya
Abu Daud dan yang lain meriwayatkan, Ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah
saw. bersabda,

,o

o-o,

;abt eL

i...t

ti,

Jl _Jt L-,! c -J.- el--Jl

i.

* _*l

"Tirtak aaa kewali'hart bagi ,rrrnrUuon ururO

*rnffundul ranfuuttrya.
"3Ibnu
Perentpuanltnnyn cukup tnemendekkarr.
Hajar mengatakan bahwa hadits ini
hasan. Ibnu Mundzir berkata, para ulama sepakat bahwa bagi perempuan, cukup

dengan memendekkan rambutnya, tidak menggundulinya. Karena menggundul

rambut bagi perempuan merupakan suatu hal yang tidak layak dilakukan.

Ibnu Umar ra. berkata, "Perempuan yang ingin mencukur rambutnya,
hendaknya mengumpulkan rambutnya di bagian depan, kemudian memotongnya
sepanjang ujung jarii'Athi berkata, "Jika seorang perempuan ingin memotong

rambutnya, hendaknya dia memotong ujung rambutnya, baik rambutnya
panjang maupun pendeki'o Perkataan Ibnu Umar dan Atha'ini diriwayatkan
oleh Said bin Manshur.

diikuti seorang
perempuan ketika ingin mencukur atau memotong rambutnya. Mazhab Syaf i
Sebagian ulama berpendapat, tidak ada batas yang harus

mengatakan, paling sedikit yang harus dipotong adalah tiga helai rambut.

HR Bukhari, kitab 'hl-LibAs," bab "Ttqlimu Azhdfri," jilid VII, hal: zo8. Malik dalam
kitab'hI- flajj u," bab " F adhlu sl-flalq," hal: 47 .

Muw aththa' Mallk,

HR Ahmad, jilid IV hal: 42.
HRAbu Daud,kitab "al-Mancisik,"bab "al-flalqu wa at-Taqshir" jilid II, hal: z6r. Daruqutni
dalam Sunan Daruqutni,jilid II, hal: z7r. Al-Hafzh Dzahabi di dalam at-Talkhish, iilidll,
hal: z6r mengatakan bahwa sanadhadits ini hasan. Ablu Hatim dalam al'Ilal dan Bukhari
dalam at-Tariky'r menyatakan keshahihan hadits ini. Sementara Ibnu Qaththan menilainya
sebagai hadits yang mengandung cacat. Tapi lbnu Mawaq telah memberikan bantahan
terhadapnya dan apa yang dilakukannya ini adalah benar.
HR Sa'id bin Manshur dalam Sunan Sa'id bin Manshur.
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Kaum Muslimin sepakat bahwasanya thawaf ifudhah merupakan salah satu
I

rukun haji. |ika orang yang haji tidak melakukan thawaf ifudhah, maka hajinya
batal. Allah swt. berfirman,

@+ti.'auV,U;
"Dan melakukan thawaf sekeliling rumnh tua (Baitullah). " (Al-Hajj [22] :291

Menurut Ahmad, orang yang akan melakukan thawaf ifudhahwajib dimulai
dengan niat untuk thawaf ifudhah.Tiga imam yang lain berpendapat, niat haji
sudah mencakup niatthawaf ifudhah, sehingga orang haji tidak diwajibkan niat

untuk melakukan thawaf ifudhah.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa thawaf ifudhah terdiri dari tujuh
putaran. Abu Hanifah berpendapat, yang menjadi rukun haji ketika thawaf
ifudhah hanya empat putaran. |ika empat putaran ini tidak dilakukan oleh
orang yang melaksanakan haji, maka hajinya batal. Adapun ketiga putaran
lainnya adalah wajib haji, bukan rukun haji. |ika ketiganya atau salah satunya
ditinggalkan, maka dia telah meninggalkan kewajiban haji. Meskipun hajinya
tidak batal, tapi dia harus membayar denda.

Waktu Thawaf lfadhah
Menurut mazhab Syaf i dan Ahmad, waktu thawaf Ifudhah dimulai
sejak tengah malam hari penyembelihan hewan kurban dan tidak ada batas
akhirnya. |amaah haji dilarang melakukan persetubuhan, kecuali setelah
melaksanakan thawaf ifdhah. Mengakhirkan thawaf ifadhah hingga setelah
hari Tasyrik diperbolehkan, tapi makruh dan tidak ada kewajiban membayar
denda. Adapun waktu thawaf Ifudhah yang lebih utama adalah waktu dhuha
pada hari penyembelihan hewan kurban.

Abu Hanifah dan Malikberpendapat, waktu thawaf ifudhah dimulai sejak
fajar hari penyembelihan hewan kurban. Mengenai batas akhir thawaf ifudhah,
di antara keduanya terdapat perbedaan pendapat. Abu Hanifah berpendapat
bahwa thawaf ifudhahwajib dilakukan pada hari-hari penyembelihan kurban,
yaitu tanggal ro hingga r3 Dzulhijjah. fika seseorang mengakhirkannya dari
waktu ini, dia wajib membayar denda. Sementara Imam Malik berpendapat,

diperbolehkan mengakhirkan thawaf ifadhah hingga akhir hari Tasyrik.

Namun, melaksanakan thawaf ifudhah dengan segera lebih utama. Batas akhir
pelaksanaan thawaf ifudhah adalah akhir bulan Dzulhijjah. fika seseorang
mengakhirkannya hingga berlalunya bulan Dzulhijjah, hajinya tetap sah tapi dia
wajib membayar denda. Karena, dalam pandangannya, semua bulan Dzulhijjah
termasuk bulan-bulan haji.

Hukum Perempuan Menyegerakan Pelaksanaan Thawaf lfadhah
Perempuan dianjurkan segera melaksanakan ifudhah pada hari
penyembelihan kurban, jika dia khawatir datang bulan (haid). Sebagai dasarnya,
Aisyah ra. memerintahkan kepada kaum perempuan untuk menyegerakan
thawaf ifudhahkarena dikhawatirkan mereka akan mengalami datang bulan.
Atha'berkata, "fika perempuan khawatir datang bulan, hendaknya dia datang
ke Baitullah sebelum melempar jumrah dan sebelum menyembelih kurban."
Tidak ada larangan mempergunakan obat untuk menghentikan haid agar
dapat melaksanakan thawaf. Sa'id bin Mansur meriwayatkan, Ibnu Umar ra.
pernah ditanya tentang seorang perempuan yang menggunakan obat untuk
menghentikan haid sehingga dia dapat melaksanakan thawnf. Ibnu Umar
memperbolehkannya dan memberikan resepnya, yaitu dengan air'arq (kayu

untuk siwak).
Muhibbuddin ath-Thabari berkata, "fika seseorang menggunakan obat untuk
menghentikan haid, dalam hal ini diperbolehkan, dalam kasus selesainya'iddah

dan kasus-kasus lain juga diperbolehkan. Begitu juga hukurn menggunakan
obat agar darah haid keluar, sebagai analogi terhadap kasus di atasl'

Hukum Berhenti di Muhashshabl
Dalam salah satu hadits disebutkan, ketika Rasulullah saw. safar dari Mina

menuju Mekah, beliau turun di Muhashshab. Di tempat itu, beliau melakukan
shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya lantas tidur untukbeberapa saat. Ibnu
Umar ra. juga melakukan hal yang sama.'
Mengenai anjuran agar melakukan hal tersebut, para ulama berbeda
pendapat. Aisyah ra. berkata, "Sesungguhnya Rasulullah saw. turun di

'
'

Muhashshab adalah nama lain dari Abthah atau Bathhal yaitu lembah di antara Jabal Nur
dan Jabal Hujun.
HR Bukhari , kitdb "al-Hniju." bab'hl-Muhashshab," danbab'hn-Nuzul bi Dzi Thuwan."
Lihat dalam Fath al-Bhri, jilid III, hal: 5gt-592. Muslim, kitab "al-flajju," bab "Istihbabu
an-Nuzuli bil-Muhdshshabi Yaum al-Fathil' jilid II, hal: 95r. Abu Daud dalarn Sunan Abi
Dawud,kit^b "al-Mandsik,"bab "at-Tahshill' jilid II, hal: 5r3-515.
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Muhashshab agar beliau lebih mudah dan ringan dalam melanjutkan perjalanan.

Hal itu bukan termasuk anjuran. Siapa yang ingin turun di sini (Muhashshab),

dia boleh turun dan bagi yang tidak menghendakinya, dia juga boleh tidak

turun.
Khaththabi berkata, "Hal itu pada awalnya dilakukan, namun setelah itu

ditinggalkanl' Tirmidzi berkata, "Sebagian ulama berpandangan, berhenti di
Abthah adalah sunnah, tapi hal itu bukan termasuk suatu keharusan."
Hikmah beliau turun di tempat Abthah adalah untuk bersyukur kepada
Allah swt. atas kenikmatan yang telah memberikan kepada beliau berupa
terkalahkannya musuh-musuh beliau di tempat ini. Mustrh Rasulullah saw. pada
mulanya sepakat untuk tidak lagi berhubungan dengan Bani Hasyim dan Bani
Muthallib dengan cara tidak melakukan pernikahan dan perniagaan dengan
mereka, kecuali jika mereka menyerahkan Muhammad saw. kepada mereka.
Ibnu Qaryim berkata, tujuan Rasulullah saw. turun di tempat ini adalah
untuk rnemperlihatkan syiar-syiar Islam di tempat yang sebelumnya telah
dipergunakan untuk menampakkan syiar-syiar kaum kafir dan untuk memusuhi
Allah dan rasul-Nya. Itulah yang sering beliau lakukan, yaitu menegakkan syiarsyiar tauhid di setiap tempat yang dulunya dipergunakan untuk menyemarakkan
syiar-syiar kekafiran dan kemusyrikan. Sebagaimana perintah Rasulullah
saw. agar dibangun sebuah masjid di Thail tempat berhala Lata dan Uzza
disembah.

AdUmrahbrs
Definisi Umrah
Umrah diambil dari kata i'timar yang berarti mengunjungi. Maksud
mengunjungi dalam hal ini adalah mengunjungi Ka'bah, melakukan thawaf,
melakukan sa'i anlara Shafh dan Marwah, serta mencukur rambut. Para ulama
sepakat tentang disyariatkannya umrah. Ibnu Umar ra. meriwayatkan bahwa
Rasulullah saw. bersabda, "(Pahala) melaksanakan umrah pada bulan Ramadhan

seperti (pahala) melaksanakan haji."'HRAhmad an Ibnu Majah.

Abu Hurairah ra. rneriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda, "Satu
umrah ke umrah berikutnya merupakan penghapus dosa-dosa di antarakeduanya,

'

HR Bukhari, kitab "Fadhu 'ila al-Madinati," bab 'hl-Imini Yaziru ila al-Madinati." Lihat
dalam Fath al-Bhri,

jilid

IV, hal: 93.
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dan tidak ada balasan bagi haji mabrur kecuali surga."'HR Ahmad Bukhari
dan Muslim.

Dalam hadits lain yang sudah disebutkan sebelumnya, Rasulullah
bersabda, " Ikutilah haji dengan Umrah."

saw.

Hukum Melaksanakan Umrah Berulangkali
Nafi'berkata, Abdullah bin Umar melakukan dua kali Umrah setiap tahun
pada masa Ibnu Zubair. Qasim berkata, Sesungguhnya Aisyah melakukan
umrah sebanyak tiga kali setiap tahun. Kemudian ada seseorang yang bertanya
kepadanya, apakah hal yang sedemikian tidak termasuk sesuatu yang tercela
bagi seseorang? Qasim menjawab, Subhanallah, dia adalah Ummul Mukminin.
Berdasarkan pada hal ini, mayoritas ulama memperbolehkan melakukan umrah

lebih dari satu kali dalam satu tahun. Tapi Imam Malik menyatakan makruh
melakukan umrah lebih dari satu kali dalam satu tahun.

Hukum Melaksanakan Umrah sebelum Haji
Seseorang boleh melakukan umrah pada bulan haji meskipun dia tidak
berniat untuk melaksanakan haji. Umar pernah melaksanakan umrah pada bulan
Syawal kemudian kembali ke Madinah tanpa melaksanakan haji.'Umrah juga
boleh dilakukan sebelum melaksanakan haji sebagaimanayang dilakukan Umar.

Thawus berkata, dari ayahnya dari Ibnu Abbas, Kaum Jahiliah memandang
bahwa umrah pada bulan-bulan haji termasuk suatu perbuatan yang paling

buruk di muka bumi dan orang yang melakukan ihram pulang dalam keadaan
kosong; tidak mendapatkan apa-apa. Mereka berkata, jika punggung kendaraan
telah kosong, bekas haji dalam perjalanan telah hilang, maka halal melakukan

umrah bagi orang yang ingin melakukannya.r Pada saat Islam datang, syariat
memerintahkan agar melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji sehingga
umrah pun bisa dilaksanakan pada bulan-bulan haji dan berlaku sampai hari
kiamat.

Haitsami dalam Majmahz-Zawa'id, jilid III, hal: 3or, mengatakan bahwa hadits ini
diriwayatkan oleh Thabrani dalam al-Mujam al-Ausath. Dalam sanad hadits ini terdapat
Isa bin Maina Qalun yang mana haditsnya adalah hasan. Para perawi selainnya adalah
orang-orang tsiqah

Dalam al-Muwaththa' disebutkan bahwa Umar bin Abu Salamah meminta izin kepada
Umar bin Khaththab untuk melaksanakan umrah pada bulan Syawal dan Rajab. Ibnu-Abu
Syaibah, jilid I\1 hal: r99.
HR Bukhari, l<ttab'hl-Hajj,"bab"at-Tamattu'wa al-Qarn wa al-Ifradf al-!!ajj." Muslim,
krtab " al-flajju,," bab "laiidzu al-umari fi Asyhuri al-Hajji." jilidilX,hal: zzi.
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lumlah Umrah yang Dilakukan Rasulullah saw
Dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah saw. melakukan umrah sebanyak
empat kali; yaitu, umrah Hudaibiyah, Umrah eadal umrah dari |a'raniyah,
dan umrah yang bersamaan dengan haji.' HR Ahmad, Abi Dawud dan Ibnu
Majah.

Hukum Melaksanakan Umrah
Mazhab Hanali dan Malikmengatakan bahwahukum umrah adalah sunnah.
Sebagai dasar atas hal ini adalah hadits yang berasal dari Iabir, bahwasanya Rasulullah

pernah ditanyatentanghukum umrah, apakahwajib? Rasulullah saw. menjawab,
"Tidak, tapi jika mereka ingin melakukannya, itu lebih baik!, HR Ahmad dan
saw.

Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa hadits ini adalah hasan dan shahih.
Menurut Imam Syaf i dan Ahmad, hukum umrah adalah wajib. Sebagai
landasannya adalah firman Allah swt., "Dan sempurnakanlah ibadah haji dan
umrah karena Allah." (Al-Baqarah [z] : ry6)
Dari sisi redaksi, kata umrah didahului dengan huruf athafpada kata haji,
sementara haji adalah wajib. Dengan demikian, umrah juga wajib hukumnya.

Dari kedua pendapat ini, pendapat pertama merupakan pendapat yang
lebih kuat, yaitu umrah merupakan ibadah sunnah. Dalam kitab al-Fatfo alAIIhm disebutkan, hadits yang menjelaskan tentang hukum umrah tidak dapat
dijadikan sebagai hujjah. Tirmidzi menukil dari syaf i, dia berkata, dalam
masalah umrah, tidak ada dasar yang tetap (jelas) yang menyatakan bahwa
umrah adalah sunnah.

Waktu Pelaksanaan Umrah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa waktu pelaksanaan umrah adalah
semua waktu. Abu Hanifah berpendapat, melaksanakan umrah pada lima hari:
hari Arafah, hari Nahr, tiga hari tasyrik, hukumnya adalah makruh. Abu yusuf
berpendapat, umrah makruh dilaksanakan bertepatan pada hari Arafah, dan
tiga hari setelahnya (hari tasyrik, red). Mereka sepakat diperbolehkannya umrah
pada bulan haji.

$R Abu Daud, kitab "al-Manksik,"
"

al-

bab "al-Umrah: jilid II, hal: 5o. Ibnu Majah, kitab

Manhsik," bab " Kam I'tamara ar- RasAIu"

HRTirmidzi,kitab"al-Hajju,"bab"Md Jahf rJmrarin,awhjibunHiaamLa?"iiidlll,hal:
zr. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini- hasan dan shahih. Lihat dalam (itab al-Fath
ar-Rabbhni, iilid If, hal: 58.
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Imam Bukhari meriwayatkan dari Ikrimah bin Khalid, dia berkata,
aku bertanya kepada Abdullah bin Umar tentang umrah sebelum haji. Dia
menjawab, tidak apa-apa jika seseorang melaksanakan umrah sebelum haji
karena sesungguhnya Rasulullah saw. juga pernah melaksanakan umrah
sebelum haji. '

Diriwayatkan dari iabir, ketika Aisyah sedang haid, dia tetap melaksanakan
amaliah haji secara keseluruhan. Hanya saja, dia tidak melaksanakan thawaf.
Ketika Aisyah sudah selesai masa haidnya, dia lantas melaksanakan thawaf.
Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kalian akan segera

pergi setelah melaksanakan haji dan umrah? Rasulullah saw kemudian
memerintahkan kepada Abdurrahman bin Abu Bakar agar menuju ke Tanim
bersama Aisyah. Setelah itu, Aisyah melaksanakan umrah setelah bulan

Dzulhijjah.'Adapun waktu yang paling utama untuk melaksanakan umrah
adalah bulan Ramadhan.

Miqat Umrah
Bagi orang yang melaksanakan umrah, dia bisa mengenakan pakaian ihram
ketika berada di luar miqat, sebagaimana haji ataupun di dalam tempat miqat. |ika
dia melaksanakan ihram di luar miqat, maka dia tidak diperbolehkan melewati
batas miqat kecuali dengan mengenakan pakaian ihram. Sebagai landasannya

adalah hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari, bahwasanya Zaid bin Jubair
menemui Abdullah bin Umar, lantas bertanya, dari mana aku diperbolehkan
melaksanakan umrah? Dia menjawab, Rasulullah saw. mewajibkan dari Qarn
bagi penduduk Najd, Dzul Hulaifah bagi penduduk Madinah dan Juhfah bagi

penduduk Syam.: Jika melaksanakan umrah dimulai dari dalam miqat, maka
miqatnya adalah di tanah haram (Mekah, red) meskipun dia penduduk tanah
haram. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
yang telah dikemukakan sebelumnya, yang di dalamnya dijelaskan bahwa Aisyah

ke Tanim dan dia melaksanakan miqat dari sana dan hal itu dia laksanakan
atas perintah dari Rasulullah saw.

HR Bukhari, kitab 'hl-Umrah," bab "Man I'tamara Qabla al-HajjL" Lihat d,alam Fath aI-

Biri, jrlid III, hal: 598.

HR Bukhari, kitab 'hl-Umrah,"bab " Umratu at-Tan'im." Lihat dalam Fath al-Bhri, jilid III,
hal:6o6.
HR Bukhari, kfiab'al-Hajju,"bab"Fardhu Mawdqiti al-tlajji wa al-Umrah." Lihat dalam

Fathal'Bhri, jilid III, hal: :8:.
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Dinamakan Thawaf wada' karena thawaf ini merupakan thawaf untuk
berpamitan pada Baitullah. Thawaf wada' juga sering disebut dengan thawaf
ash-shadar (keluar), karena thawaf ini dilakukan ketika orang-orang akan
keluar dari Mekah. Thawaf wada dilakukan dengan tanpa disert ai ramal, d.an
ia merupakan amaliah terakhir kalinya yang dilakukan saat melaksanakan haji
yang berasal dari luar Mekah.'
Imam Malik dalam al-Muwaththa'menyatakan bahwa Umar ra. berkata,
'Akhir ibadah haji adalah mengelilingi Ka'bah untuk berpisah (Thawaf wadi,
red)."'Bagi yang tinggal di Mekah, dan perempuan yang sedang dalam keadaan
haid, tidak perlu melakukan thawaf wada' tapi wajib memb ayLr
fdyah. rbnu
Abbas berkata, "Perempuan yang sedang haid boleh meninggalkan Mekah
tanpa melaksanakan thawaf wadd!'r Ibnu Abbas ra. juga pernah mengatakan,
Rasulullah saw. memerintahkan agar melakukan thawaf wada' untuk terakhir

kalinya saat berada di Mekah. Tapi, beliau memberikan keringanan kepada
perempuan yang sedang hald untuk tidak melakukan thawaf wada ketika akan
meninggalkan Mekahl'
Dalam salah satu riwayat disebutkan, istri Rasulullah saw. yang bernama
Shafiyah haid. kemudian dia bertanya kepada Rasulullah saw. Beliau balik
bertanya, 'Apakah kita harus menunggunya (karena haid)?" para sahabat menjawab, "sesungguhnya Shafiyah sudah melaksanakan thawaf ifadhalrl'Rasulullah
saw. kemudian bersabda, "Kalau begitu, kita tidak harus menunggunya. "l

Hukum Thawaf Wada'
Para ulama sepakat bahw a thawafwada' merupakan ibadah yang disyariatkan.

Sebagai dasarnya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud,

bahwa Ibnu Abbas ra. berkata, ketika orang-orang ingin meninggalkan Mekah

dari setiap arah, Rasulullah saw bersabda,

'
'
3
a

Penduduk Mekah tidak perlu melakukan thawaf ini.
HR Malik dalam Muwaththa' Malik, kitab 'bi-Mali," bab ,,ash-Shadari,', l5ryl penulis
al-Hujjah-mengatakan, "Rahasianya adalah menghormati Baitullah. Karena itu, untuk
mengg:mbarkan bahwa Baitullah.yang dituju dalam-melakukan perjalanan, maka dilakukan
thawafketika sampai di Mekah dan lietika akan meninssalkannvil'
HR Bukhari,kitab'al-Hajju,"bab "Idza Hadhati al-Marbiu Bada'Ma Afadhat.,,Lihat dalam
Fath al'Bari,jilid Ill, hal:'586. Muslim, kitab'hl-Hajju,"bab "wujnbiThawaf al-wa,da'il'
jilid II, hal: 96j.
HR Bukhari kitab "al-flajjul'bab"Idhz Hadha, al-Maratu: Lihat dalam Fath al-Bdri,ilIid
III. hal: 5 86. Muslim, kitab " al-flajji|' bab " WujAbu Thawaf at-Wada'il' jilid II, hd: 9da.
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Berkenaan dengan hukum thawaf wada', para ulama berbeda pendapat.
Imam Malik, Abu Daud, Syaf i, dan Ibnu Mundzir berpendapat bahwa thawaf
wada' hukumnya sunnah, dan jika ditinggalkan, tidak ada kewajiban membayar
denda. Mazhab Hambali, Hanali, dan riwayat yang lain dari Syaf i rnenyatakan'

hukum thawaf wada' adalah wajib dan jika ditinggalkan, harus membayar
denda.

Waktu Pelaksanaan Thawaf Wada'
wadi dimulai ketika semua amaliah haji telah selesai
dilaksanakan dan akan segera meninggalkan kota Mekah. Hal ini bertujuan
Pelaksanaan thawaf

agar terakhir kali tempat yang diinjak di Mekah adalah Baitullah' sebagaimana

yang telah dijelaskan dalam hadits di atas.

fika orang yang melaksanakan ibadah haji telah selesai melaksanakan
thawafwadd,hendaknya segera rneninggalkan Mekah, tidak menyibukkan diri
dengan jual-beli dan terlalu lama berada di Mekah. |ika hal tersebut dilakukan,

maka dia mesti mengulangi thawaf wada'lagi. Tapi, jika orang yang selesai
melakukan thawaf wadi ingin buang hajat atau membeli sesuatu yang rnesti
dilakukannya, seperti untuk membeli makanan, dia tidak perlu melakukan
thawaf wadi lagi.

Ibnu Abbas ra. berkata, Bagi yang sedang melaksanakan thawaf wadi,
dianjurkan membaca doa sebagaimana yang pernah dibaca Rasulullah saw.,
yaitu:
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HR Muslim ,kttab "al-Hajju,"bab "Wujirbu ThawaJt al'Wada'il' jrlid Il, hal: 961. Abu Daud,
kitab "al-ManAsik,"bai'/Wujabu ThawaJi al-wada'i,' jilid II' hal: 5ro'
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"Ys AllalL sesunggulmya nku ndalnh lmmba-Mu, anak hnntba lttki-laki-Mu,
anak lwmba perentpuan-Mu, Engkau ntentbnwqku atas apa yang telah Engkau

tunfutkkan pndnku dnri rrrakliluk-Mu sampai Engkau ntentTterjnlanksnku di kota-

Mu. Dengan nikmat-Mu, Engkau mertynmTtuikar*u di rurnah-Mu sampttti

aktr

dapat melaksanakan ibsdalt kepndn-Mu. fika engkau ridha kepatloku, tambahilnlt

keridlnan terludapku. Dan jika Engkau tidak ridln terlndapku, mqka muloi
sekarang ridlnilah aku sebelunt rwrutltku jault dari rutnabMu. Ini sdnlslt waktu
peryisahan, jikaEngknu rneridhaiku, nku inginberyisnh tanpa ingfu menggatrti-Mu

rumsbMu (dengan yang lain) dan tanpn menyertni rass tidnk
sanang kepnda-Mu dnn kepada rumttbMu. Yn Allslt, berilnh selalu keselntan padn
bsdsnku, penjagaan Ttadn nganmku, Tterbnikilah tempnt keniltsliku, berilslt rezeki
(sebagai Tuhan) drm

berupa ketonton kepadn-Mtt seltms Engknu mernherikan kelidupan keptndaku, dnn

kumpulkanlahkebaikan dunia dan akhirat untukku, Sunggult, Engkau Mohakunss
atas segnla sesustu."

Intam Syaf i berkata, "Jika seseorang akan meninggalkan Baitullah,
hendaknya berdiri di Multazam, yaitu tempat antara Hajar Aswad dan pintu
Ka'bahl" Syaf i kemudian menyebutkan hadits di atas.

Ibnu Haiar mengatakan, "Syaf i tidak rnenyandarkan perkataan ini kepada Rasulullah saw
Lihat daiam Taifthishu al-Habir, iilid ll, hil: 88.

RTNGKASAN TATA CARA HAft

Jika orang yang melakukan haji sudah mendekati Miqat,hendaknya

memotong kumis, mencukur rambut, memotong kuku, mandi, wudhu,
memakai minyak wangi, dan mengenakan baiu ihram. Jika sudah sampai
di Miqat,hendaknya rnelakukan shalat dua rakaat dan ihram. Maksudnya,

berniat untuk haji jika mernilih haji ifrad; berniat urnrah jika memilih
haji tamattu'; dan berniat haji dan umrah jika memilih haii qiran. Ihram
tersebut merupakan rukun haji dan jika ihram tidak dilakukan, maka
ibadah hajinya tidak sah.

Menentukan jenis-jenis haji, baik haji ifrad, tamattu', atau qiran,
bukanlah termasuk sesuatu yang bersifat wajib. Dengan demikian, bagi
yang sedang ihram,dan tidak menentukan jenis ihram yangdilakukannya,

ihramnya tetap sah dan dia boleh melakukan salah satu cara ibadah
haji.
Setelah ihram,dianjurkan membaca talbiah dengan suarakeras setiap

menaiki bukit, turun ke lembah, ketika bertemu dengan seseorang atau
dengan sekelompok orang, ketika waktu sahur dan setiap selesai shalat.
Bagi yang sedang ihram wajib, dia harus menghindari persetubuhan
dan segala sesuatu yang mengarahkan pada persetubuhan, menghindari
permusuhan dengan teman ataupun orang lain, memperdebatkan sesuatu
yang tidak ada manfaatnya, menikah atau menikahkan, memakai pakaian
yang berjahit, dan menggunakan sepatu yang menutupi kedua mata kaki,

menutupi kepala, memakai minyakwangi, mencukur rambut, memotong
kuku, berburu hewan darat secara mutlak, dan menebang pohon atau

memotong rerumputan di tanah haram.
Saat memasuki Mekah,

dianjurkan memasukinya melalui jalanyang

r72 -

paling tinggi setelah mandi di sumur Dzi Fhuwa dizahir. Kemudian dilanjutkan
menuju Kabah dan masuk ke dalam Masjidil Haram melalui pintu as-Salam
dengan membaca doa masuk masjid, menjaga adab masuk masjid, bersikap
khusyuk, tawadhu', dan memba ca talbiah.
Saat melihat Kabah, dianjurkan mengangkat kedua tangan, memohon
anugerah Allah, membaca doa yang dianjurkan baginya, mendekati Hajar
Aswad lalu menciumnya dengan tanpa bersuara, atau menyentuhnya dengan
tangan lalu mencium tangannya atau memberi isyarat ke Hajar Aswad jika tidak

mampu. Kemudian berhenti dengan tetap mengenakan alas kaki, berdzikir
dan berdoa dengan doa-doa yang pernah diajarkan Rasulullah saw., kemudian

rnengelilingi Ka'bah (thawafl

.

Ketika thawaf, dianjurkan idhthibo' dan remal pada tiga putaran pertama
dan untuk empat putaran selanjutnya, dilakukan dengan berjalan biasa. fuga
disunnahkan menyentuh Rukun Yamani dan mencium Hajar Aswad. setelah
thawaf selesai, dilanjutkan dengan menuju maqam Ibrahim dan membaca
firman Allah,

@ 'P;oly"ycvViS
"Dan jadikarrlah maqam Ibraltint itu tenryat slnlst... " (Al-Baqarah
[2]: 125)

Kemudian dilanjutkan dengan shalat sunnah dua rakaat di maqam
Ibrahim, menuju sumur zam-zamlalu meminum air zan-zam sampai kenyang,
mendatangi Multazam untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat kepada
Allah, menyentuh Hajar Aswad dan menciumnya, keluar dari pintu ash-shafa
menuju bukit Shafa, Ialu membaca lirman Allah,

o.i
7,n,
4R
l.<
\o^ . . . gt)rrr-,
O rlf\V\Aiil$
"Sesunggulmya Slwfa dnn Msrwnlt merttTtnkan sebngian syiar (agann)

Allslu" (Al-Baqarah [2]:158)
Setelah sampai di Shafa, dianjurkan naik ke atasnya, lalu menghadap ke
arah Ka'bah, berdoa dengan doa yang diajarkan Rasulullah saw., lalu turun
untuk melaksanakan sa'i sambil membaca doa-doa yang diinginkan. Dalam
melaksanakan sa'i, dianjurkan agar berjalan biasa. Ketika sampai mil, dianjurkan
berlari-lari kecil hingga mil berikutnya. Setelah mil kedua, kembali berjalan
biasa hingga sampai di Marwah, lalu naik ke atas, menghadap ke arah Kiblat,
berdzikir, dan berdoa. Dengan demikian, sa'i untuk putaran pertama selesai.

Kemudian dilanjutkan putaran kedua dan seterusnya sampai tujuh kali.
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Pendapat yang paling kuat menyatakan bahwa sa'i hukumnya adalah wajib.
|ika orang yang sedang haji tidak melakukan sai baik secara keseluruhan atau
hanya sebagiannya, dia wajib membayar denda.

Bagi yang memilih ihram (haji) tamattu', setelah mengerjakan sa'i
dilanjutkan dengan tahallul (mencukur rambutnya). Setelah tahqllul selesai,
ibadah umrahnya sudah selesai dan dibolehkan melakukan segala sesuatuyang
dilarang sebelumnya, termasuk bersetubuh. Adapun orang yang memilih haji

ifrad atau qiran, diatetap dengan pakaian ihramnya.
Pada hari kedelapan bulan Dzulhijjah, bagi yang melaksanakan haji
tamattu', mulai ihram dari tempat tinggalnya, kemudian keluar bersama jamaah
yang lain menuju Mina dan mabit (menginap) di sana. Ketika matahari terbit,

perjalanan dilanjutkan ke Arafah, turun di Masjid Namirah, mandi, shalat
Zhuhur dan Ashar dengan jamak taqdim dan qashar bersama imam, jika shalat
berjamaah. fika tidak bersama imam, dia juga boleh menjamak dan mengqashar
shalatnya.

mungkin wukuf di Arafah dimulai setelah matahari tergelincir.
Dianjurkan wukuf di Shakhrat atau tempat yang dekat dengan Shakhrat
karena tempat itulah yang dulunya pernah disinggahi Rasulullah saw. Wukuf
merupakan bagian dari rukun haji, yang jika ditinggalkan hajinya batal. Naik
Sebisa

ke Jabal Rahmah bukan termasuk amaliah yang disunnahkan dan tidak perlu

dilaksanakan. Dianjurkan menghadap ke arah kiblat, berdoa, berdzikir, dan
merendahkan diri di hadapan Allah sampai malam tiba. |ika memasuki,

jamaah haji bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah, melaksanakan shalat
Maghrib dan Isya dengan cara jamak ta'khir dan mabit Muzdalifah. Ketika
fajar menyingsing, jamaahhaii wukufdi Masy'aril Haram dan memperbanyak
dzikir kepada Allah sampai pancaran matahari nampak ke kuning-kuningan.
Setelah itu, jamaah haji menuju Min& wukuf di Masy'aril Haram merupakan
wajib haji.lika ditinggalkan, maka wajib membayar denda.
Setelah matahari terbit, dilanjutkan dengan melempar jumrah aqabah

dengan tujuh kali lemparan. Kemudian menyembelih hewan kurban jika
memungkinkan dan mencukur atau memendekkan rambut. Dengan mencukur
rambut, maka segala sesuatu yang dilarang sebelumnya boleh dilakukan kecuali
bersetubuh. Kemudian kembali ke Mekah untuk melakukan thawaf ifadhah.
Thawaf ifadhah termasuk rukun haji. Thawaf ifuadahjuga dinamakan dengan

thawaf ziarah.
Bagi yang melakukan haii tamattu', setelah thawaf ifadhah, dilanjutkan
dengan sdi. Bagi yang melakukan haji ifrad atau qiran,tidakperlu melakukan
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sa'ilagi karena dia telah melakukan sa'i pada saat datang pertama kali.
Setelah thawal ifudhah selesai, apapun yang sebelumnya, boleh dilakukan

termasuk bersetubuh. Setelah itu, ia kembali ke Mina dan mabit di sana. Mabit

di Mina adalah wajib. fika ditinggalkan, maka wajib membayar denda.

rr

Dzulhijjah, ketika matahari telah tergelincir, jamaah
haji melempar ketiga jumrah dengan memulai dari jumrah ula (sugra), lalu
wustha dan aqabah. Pada jumrah aqabah, tidak perlu berhenti, sedangkan pada
jumrah ula dan jumrah wustha, disunnahkan berhenti dan berdoa setelah selesai
Pada tanggal

melempar.
Melempar jumrah dilakukan dengan tujuh kali lemparan sebelum matahari
rz Dzulhijjah, jamaah haji juga melakukan hal yang

terbenam. Pada tanggal

sama dengan hari sebelumnya. Setelah itu, mereka diperbolehkan pergi ke

Mekah sebelurn matahari terbenam pada tanggal rz Dzulhijjah atau tetap
tinggal di Mina lalu pada siang harinya melempar jumrah, dan kembali ke
Mekah setelah selesai melempar. Hukum melempar jumrah adalah wajib. fika
ditinggalkan, maka wajib membayar denda.
Jika seseorang kembali ke Mekah, kemudian ingin pulang ke Negerinya, dia

diwajibkarr melakukan thawaf wadi terlebih dahulu. Bagi yang meninggalkan
Mekah dan tidak melaksanakan thawafwadal dia harus kembali lagi ke Mekah

untuk melakukan thawal jrka hal itu memungkinkan dan belum melewati Miqat.
fika tidak memungkinkan, dan dia telah melewati miqat, sebagai gantinya, dia
harus rnenyembelih kambing.

Kesimpulannya: Amalan-amalan haji dan umrah terdiri dari ihram dari
miqat, thawaf, sa'i, dan mencukur rambut. Hingga di sini amalan umrah telah
sempurna. Untuk haji, ditambah lagi dengan wukuf

di Arafah,

melempar

jumrah, thawaf, ifudhah, mabit di Mina, menyembelih kurban, dan mencukur
rambut.

Anjuran Menyegerakan Kembali ke Kampung Halaman
Dari Abu Hurairah ra., Rasulullah saw. bersabda,
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"Perjalnnan ndalalt bnginn dnri siksa, ynng dapat mencegnlt salah seorang di
antarn kalian untuk tidur, mnkan, dan minum. lika salah seorang di sntara kalian

telahmenyelesaikankeperluannya, hendaknya segera kembnlikepndakeluarganya."

HR Bukhari dan Muslim.
Dari Aisyah, bahwa Rasulullah saw bersabda,
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"lika salah ,rororf ai'rnto, fAio, trtrt menyelesaikan lniiru1a, lrcndaknya
segera kembali kepada keluarganya ksrena

lnl itu

nrcmperbesar pahalanya."l

HR Daruqutni.
Imam Muslim meriwayatkan dari Ala bin al-Hadhrami ra. bahwa Rasulullah
saw. bersabda,

"rrr

K:: ,\;3 'ri.'6a 'or;lt $

"Orangynngttiirahdittttekrhbrr*uki*rao*otigot rrisetelciltmenyelesniknn
hajinya."')

Ad

Berhaji KetikaTerkepung atauTertahan

b4

Ihshkr adalah keadaan terkepung atau tertahan. Allah swt. berfirman,

"Tetapi jika kamu terkepung (oleh musuh), ntaka (sembelihlah) hadyu yang
mudnh didnpat...

" (Al-Baqarah [2]: L96)

Ayat ini turun ketika Rasulullah saw. dan para sahabat beliau terkepung
dan tertahan di Hudaibiyah sehingga tidak bisa sampai ke Masjidil Haram.3
Artinya kondisi terkepung menjadi penghalang untuk melaksanakan thawaf
ketika melakukan umrah, dan untuk melaksanakan wukuf diArafah alau thawaf
Ifadhahketika melakukan ibadah haji. Para ulama berbeda pendapat mengenai
sebab yang menjadikan seseorang terkepung atau tertahan. Menurut Malik
dan Syaf i, sebab yang membuat seseorang terkepung atau tertahan adalah

'
'
,

HR B"kh".t, krt ab 'hl-Jumrah," bab "as-safafi Qithhtun min al-Adzab." Lihat dalam Fafh
al-Bari, jilid,iII,hal:6zz.Muslim, kitab 'hl-imdrah,"bab" as-Safari Qith:atun min al-Adzabi,"
iilid III, hal: r525.
HR Muslim,irit^ut 'aruojju," bab "lawdzu al-Iqdmati bi Makkata li al-Muhaiiri minha,"
iilid U, hal: q8r.
hR Thubu.iaiu- Tafsirath-Thabari, tahqiq: Syakir, jilid IV hal: :.5. Buk}rari, lihat dalam
Farh al-B6ri. iilid lv. 6al: 6. Muslim shahih'uislim, iitia vttt, hal: zr 3. Ibnu Hajar dalam
Talkhish al-rtabir, jilid ll, hal: 3o9 mengatakan bahwa-Syaf i menyebutkan bahwa tidak ada
perbedaan pendapat mengenai penafsiran ayat tersebut.
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musuh, karena ayat di atas turun berkaitan dengan terkepungnya Rasulullah
saw. oleh musuh.

Ibnu Abbas ra. berkata, "Tidak ada kepungan kecuali kepungan musuh."'
Mayoritas ulama, di antaranya adalah Hanafi dan Ahmad berpendapat,
bahwa sebab yang membuat seseorang tertahan adalah segala sesuatu yang
menahan, misalnya adanya musuh, penyakit yang akan bertambah parah jika
seseorang melakukan gerakan atau berpindah tempat, takut, hilangnya bekal
atau biaya, meninggalnya mahram seorang perempuan di tengah perjalanan,
dan sebagainya. Ibnu Mas'ud berkata, seseorangyang terkena sengatan (binatang

berbisa) termasuk orang yang tertahan.'

Dasar yang mereka jadikan sebagai landasan adalah firman Allah swt.
"Tetapi jika kamu terkepung. . ." (Al-Baqarah fzl: ry6) Asal mula diturunkannya

ini adalah terkepungnya Rasulullah saw. dan para sahabat oleh musuh, dan
keumuman lafal tidak dapat dikhususkan oleh sebab turunnya. Pendapat ini
termasuk yang paling kuat daripada pendapat yang lain.
ayat

Denda bagi Orang yang Terkepung Ketika Haji
Dengan tegas ayat ke r96 dari surah Al-Baqarah menjelaskan bahwa orang
yang terkepung wajib menyembelih hewan kurban yang mudah didapatkan.

Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. terkepung, beliau
mencukur rambut, menggauli istri beliau, menyembelih kurban, kemudian
melakukan umrah pada tahun berikutnya.s HR Bukhari.
Berdasarkan pada hadits ini, para ulama berpendapat bahwa orang yang

terkepung wajib menyembelih kambing, sapi, atau unta. Tapi Imam Malik
berkata, "Menyembelih hewan-hewan ini tidak wajib."
Dalam kitab Fathul-Allhm disebutkan,'Apa yang dikatakan Imam Malik
adalah benar karena tidak setiap orang yang terkepung pada saat itu membawa
hewan kurban. Dan hewan kurban yang disembelih Rasulullah saw. adalah hewan

kurban yang beliau bawa dari Madinah dan beliau bermaksud menjadikannya
sebagai kurban yang sunnah. Inilah yang dimaksud firman Allah swt.,

HRAbdurrazzaqdalam Mushannaf AbdirrazzaqdanSya{i'i did,alamMusnadSyaf i.Ibnn
Hajar mengatakan bahwa riwayat Ibnu Abbas ra. ini shahih. Lihat dalam Fath al-Bdri, jilid,
IV, hal: s.
HR Ibnu Jarir dengan sanad shahih. Lihat dalam Fath al-Bdri, jilid IV, hal: 5.
HR Bukhari, kttab 'hl-Muhshar,"bab "Idzh Ahshar al-Mu'tamiru."Lihat dalam Falh al-Biri,
iilid IV' hal: a.
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"Merekoloh orang-or(tn(q knfir yarrg menglmlnng-lutlmgi kantu (rnnsuk)
Masjidil Hnrsm dnn rnenglnrrtbst lteutnrt-herttan kurbsn sarnpni ke tentpat
(penyerrtbelilnn) nyn..." (Al-Fath [a8]: 25) Ayat ini tidak menunjukkan suatu
kewajiban apa pun.

Tempat Penyembelihan hewan Kurban bagi Orang
yang Tertahan Ketika Haji
Dalam Fathul-Allam disebutkan, 'Ada perbedaan pendapat di antara para
ulama, apakah Rasulullah saw. dan para sahabat menyernbelih hewan kurban di
tanah haram atau di luar tanah haram setelah terkepung di Hudaibiyah,? Zahir
ayat menyebutkan, "dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat

(penyembelihan)nya;' (Al-Fath [as] : z5)
Secara zahir, ayat

ini menunjukkan

bahwa beliau dan para sahabat

menyernbelih hewan kurban di luar tanah haran-r.
Mengenai tempat penyembelihan hewan kurban bagi orang yang terkepung

atau tertahan, ada tiga pendapat. Pendapat pertama: Tempat penyembelihan
hewan kurbannya adalah di tempat dia berada ketika terkepung danbertahqllul,

baik di tanah haram maupun di luar tanah haram. Pendapat ini adalah pendapat
mayoritas ulama. Pendapat kedua: Tempat penyembelihan hewan kurbannya

adalah tanah haram. Pendapat

ini merupakan pendapat

mazhab Hanafi.

Pendapat ketiga: Tempat penyembelihan hewan kurbannya adalah jika hewan
kurban dapat dikirim ke tanah haram, rnaka hewan tersebut harus disembelih
di tanah haram. Dan jika tidak dapat dikirim ke tanah haram, maka hewan
tersebut disembelih di tempat seseorang terkepung. Hal ini merupakan pendapat

Ibnu Abbas ra. dan sekelompok ularna.

Ketentuan Qadha bagi Orang Berhaji yang Terkepung
B

erkaitan dengan fi rm an Allah,

" .. . Te t ap i j

ika kamu

t e rke p

ung

( oI

eh mu s uh),

maka (sembelihlah) hadyu yang mudah didapaf..." Ibnu Abbas ra. mengatakan,

"Bagi orang yang melakukan ihram haji atau umrah, kemudian dia terhalang
untuk masuk ke Masjidil Haram karena sakit atau terdapat musuh yang
mencegahnya, maka dia harus menyembelih hewan kurban yang mudah didapat
berupa kambing atau yang lebih besar darinya. Jika ihram yang dilakukan untuk
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haji wajib, maka dia wajib mengulanginya (pada tahun berikutnya) dan jika
untuk haji sunnah, maka tidak ada kewajiban mengulanginyai"
Imam Malik menyatakan, telah sampai kepadanya bahwa Rasulullah

saw.

dan para sahabat datang di Hudaibiyah,lalu mereka menyembelih hewan kurban,

mencukur rambut, dan bebas dari segala sesuatu (yang terlarang dalam ihram)
sebelum mereka melaksanakan thawaf dan sebelum hewan kurban sampai ke
Baitullah. Selain itu, tidak ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah saw.

memerintahkan kepada salah seorang sahabat atau orang yang bersama beliau
pada saat Perjanjian Hudaibiyah agar mereka mengulangi hajinya. Hudaibiyah
adalah tempat yang berada di luar tanah haram.'

Imam

Syaf

i

berkata, "Ketika seseorang tertahan, heniaknya dia

menyembelih kurban. Dengan begitu, dia bebas dan tidak wajib mengqadha,
karena dalamhal ini, Allah swt. tidak memerintahkan qadhal' Lebih lanjut Syaf

i

berkata, "Dari beberapa keterangan dalam berbagai hadits, kami mengetahui
bahwa pada tahun Hudaibiyah, Rasulullah saw. bersama pemuka para sahabat.

Ketika mereka melakukan umlah qadha, di antara mereka ada yang menetap di
Madinah tanpa adanya suatu hal yang bersifat darurat, baik jiwa maupun harta.
fika qadha dalam hal ini wajib, tentunya Rasulullah saw. akan memerintahkan
kepada mereka agar tidak ada yang tinggal di Madinah. Umrah yang mereka
lakukan disebut dengan 'umratul qadha'karenakesepakatan damai yang terjadi
antara Rasulullah saw. dan kaum Quraisy, bukan karena umrah tersebut adalah
umrah qadha yang harus dilakukanl'

Hukum Mensyaratkan Tahallul bagi Orang yang lhram
Sebagian besar para ulama berpendapat bahwa ketika ihram, seseorang

boleh mensyaratkan bahwa jika dia sakit, maka dia akan bertahallul.Imam
Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah saw bersabda kepada
Qudhabh,

'f * Fti *'*'rf

"Berhajilah dan syaratkanlah (dengan berkata), 'Tempat tahallulku sdalah di
mana aku terkepung."'3

fika seseorang terhalang ketika haji karena sakit atau sebab yang lain dan

'

'

'

Lllr^t d^t^^ F"thu al-Bhri, iilid IV hal: s.
HR Bukhari,kitab "al-flajju," bab " an-Nabri Qabla al-Halqi f al-Hashri!' Llhat dalam Fath
al-Bdri, jilid IV hal: r r.
HR Mu6lim,tutab'hl-flajj," bab "lawdz,' Isythirathil-Muhrimi|' jilid II, hal: 868.

Haji't79
.t-

ketika ihram dia telah mensyaratkan hal itu, maka dia bertahallul tanpa ada
kewajiban baginya untuk membayar denda atau puasa.

Kiswah Ka'bah

Pada masa jahiliah, banyak di antara kaum Quraisy yang memasang kain
di Kibah, sampai Islam datang, tetap mengakui (meneruskan, red) kebiasaan

ini. A1-Waqidi berkata, dari Ismail bin Ibrahim bin Abu Rabi'ah, dari ayahnya,
"Pada masa jahiliah, kaurn Quraisy menutupi Kibah dengan permadani dari
kulit, kemudian Rasulullah

saw. menutupinya dengan kain dari Yaman. tJmar ra.

dan Utsman ra. menutupinya dengan kain dari Mesir, dan Hajjaj menutupinya
dengan kain sutra."'

Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa orang yang pertama kali
menutup Ka'bah dengan permadani adalah As'ad al-Himyari. Ibnu Umar ra.
mengangkut kain dari Mesir, permadani, dan pakaian dengan untanya lalu
mengirimkannya untuk dipasangkan di Kabah.'HR Malik.
Al-Waqidi juga meriwayatkan bahwa Ishak bin Abu Abdin bin Abu fa'far,
Muhammad bin Ali berkata, "Orang-orang menghadiahkan pakaian kepada
Kabah. Mereka menghadiahkan pakaian Hibarah (pakaian khas Yaman) dan
mengirimkannya dengan unta ke Ka bah. Yazid bin Muawiyah menutupi Kdbah
dengan kain sutra. Ibnu Zubair mengikuti jejaknya. Dia mengirim Mushab

bin Zubair untuk menutupi Ka'bah setiap tahunnya, yaitu bertepatan dengan
hari Asyurai'l
Said bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. melepas

'
'I

HR Waqidi.
HR Malik dalam Muwaththa' Malik.
HR Waqidi.
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kain penutup Ka'bah setiap tahun kernudian membagi-bagikan kain penutup
Kdbah tersebut kepada jamaah haji dan mereka memasangnya di atas pepohonan

di Mekah untuk berteduh.

Memberi Minyak Wangi pada Ka'bah
Aisyah ra. berkata, "Minyakilah Baitullah karena meminyakinya adalah
bagian dari menyucikannya." Ibnu Zubair meminyaki bagian dalam Ka'bah
secara keseluruhan. Beliau membakar kayu yang harum sarnpai menjadi arang

kemudian mengasapi Ka'bah dengannya setiap hari. Untuk hari fum'at, beliau
melakukannya dua kali.

Larangan Berbuat Kejahatan di Tanah Haram
Allah swt, berfirman,
iio

,-i\ut1i,:*iii
/'- ).-8,)1.,lAL+-;
22/--t---3 -3,.ii
-.

'
Y7--2

"Dan siapa snja qang hermaksud melnkuknn kejnlntnrr secsrn znlim
nyn, niscaya akan kami rasnkan kcpadtunla siksa r1artg pedih."

Lli Llalam-

(Al-Hajj [22]:251

Abu Daud meriwayatkan dari Musa bin Badzan, dia berkata, aku rnenernui Ydla
bin Umayah dan dia berkata, bahwa Rasulullah

saw.

bersabda, "Memonopoli makmon

di tanah haram merupakan tindak kejahatan di lingkungan tanah harem."'

Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam kitab al-Kabir dari Ya la bin
Umayah bahwa dia mendengar Umar bin Khaththab berkata, "Memonopoli
makanan merupakan suatu kejahatanl" Ahmad meriwayatkan bahwa Ibnu
Umar ra. mendatangi Ibnu Zubair yang sedang duduk di Hijir Ismail. Ibnu Umar
berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Zubair, jauhilah berbuat kejahatan di tanah
haram karena aku bersaksi, bahwa aku mendengar Rasulullah saw. bersabda,
"Tanah haram ini okan dihalalkan oleh seoranglaki-laki dari Quraisy,",

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi, "Di dalamnya, seorang laki-laki
dari Quraisy akan berbuot jahat yang jika dosa-dosanya dan dosa-doso manusia
dan

jin

ditimbang, maka dosa-dosa yang dilakukannyo lebih berat dari pada

dosa-dosa mereke.",
HR Abu Daud dalam Sunan Abu Daud,kitab
hal: 5zz.
HR Bukhari dalam at Thrikh al-Kabir.

jilid II.

"

al-ManAslk,"bab "TahrimuHarami Makkah,"

HR Ahmad.
HR Ahmad
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Lihatlah, apa yang terjadi pada masa sekarang?! Mujahid berkata, "Kebaikan
di Mekah dilipatgandakan (pahalanya), seperti halnya kejahatan di dalamnya,
juga dilipatgandakan (dosanya)i'

Ahmad ditanya,'Apakah kejahatan ditulis lebih dari satu?"
Dia menjawab, "Tidak, kecuali di Mekah karena keagungan Negeri ini."

Penyerangan Ka'bah
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah
saw. bersabda

"

=' "

J
r \'\
^i+lqa4qUg

''i

'';-X-

'ioO'o ,rOu'o, porrt on

e)\t i.;\+ rgi

yorg ingin melakukan

r;tP

,';A, :; :i

rrrrrrorro,

ke Ka'bah. Ketika

mereka bernda di padang pasir, AIInh membenamkan mereka ke dalam bumi."

Aisyah ra. bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana ini terjadi sementara

di antara mereka ada orang-orang selain dari mereka?"
Rasulullah saw, menjawab,

a -re. i'::-"t.L
o
7- ","i
f#\t -io Jt+ f , er-'15;-rl!
"Mereka oUon'OrUrro*kan mulai

Orrr'rrrf

t.'o,
-4^-iEl

p'e'rta'ma sampai

yang terakhir,

kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan nintnya."l

'

HR Muslim,htab 'hI-BuyA',"bab "Md Dzukiraf aa-Aswaqi." Lihat dalam Fathul Bari, jilid
IV hal: ll8. Muslim, krtLab'hl-Fitani, wa Asyrathi as-Sahh,"bab'hl-Khasfi wa al-Ladzi Ya
Ummu al-Ba'ts,," jilid IV hal: zzo8.
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Anjuran Berziarah ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi,
dan Masjid Al-Aqsa

Dari Sa'id bin Musalyab, dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah

saw.

bersabda,
)l

lr

'";

.j-ui)rl
(seseornng) tidak ltolelt rnelcrkukan perjalonnn, kecunli tign nasjid; Masjidil
Hnram, mosjidktt itti (Masjid l{abawi), dan Masjidil Aqsln."1 HR Bukhari,
muslim dan Abu Daud.
"

Dalam riwayat yang lain dengan redaksi,

;Vi*: st;,j<JJ:lt*

r>v;:X ,;liv;,;,

"Sesungguhnya perjalannn hanya dilokukan ketiga rnnsjid; Masjid kt'hah
(Masjidil Harant), Masjidku (Masjid Nobawi), dnn Mnsjid ltiya (Masjid Aqsha).',

'

I
I

t_

HR Bukhari, kitab "Fadhlu ash-shaldti fi Masiidi Makkata wa al-Madinafl." Lihat dalam
Fath al-Bari.jilid lll. hal:6j. Muslim,kiiab "il-Halluj'bab "La Tusvaddu ar-Rihalu." ii\id,
ll. hal: ror4. Abu Daud di dalam Sunan Abi Dawud. kitab" al-Manhsik." bab "f ryani
al-Madinatil' jilid II, hal: 529.
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Dari Abu Dzar, dia berkata, aku bertanya kepada Rasulullah saw., "Wahai
Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali dibuat di atas bumi?"
Rasulullah saw. menjawab, "Masjidil Haram."

Aku bertanya lagi, "Setelah itu, masjid apa?"
Belia menjawab, "Masjidil Aqshai'

Aku bertanya, "Berapakah jarak di antara keduanya?"
Beliau menjawab, "Empat puluh tahun.

Di mana pun engkau mendapati

waktu shalat telah tiba, shalatlah karena keutamaan ada di situl"
Perjalanan diperintahkan hanya untuk tiga masjid ini karena keutamaan
dan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain.

fabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
a i

t.
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sanakan slutlat seribukali di masjidlainnya, kecuali Masjidil Haram. Melaksanakan
shalat (satu kali) di Masjidil H{uam lebih baik daripada melaksanoksn shalot seratus

ribu kali di masjid lainnya."2 HR Ahmad dengan sanad shahih.
Rasulullah saw. juga bersabda,

;l-*j; Jul ;,,

iujr i
"

3 y'.

-'rt;t

t

,uorr'buturutturut,
dai siksa danbebas dari

Siapa yang shatat di masjiclku sebanyak empat pulu'h koli,

maka dia dicatat sebagai orangyangbebas dari neraka, selnmnt

sifat kemunafkan."3 HR Ahmad dan Thabrani dengan sanad shahlh.

Dalam beberapa hadits dijelaskan bahwa satu shalat di masjid Baitul Maqdis
lebih utama dari pada lima ratus shalat di masjid-masjid yang lain selain Masjidil

Haram dan Masjid Nabawi.a
HR Muslim, kitab" al-Masajid," jllid I, hal: j7o. Nasai, kitab " al-Masdjid," bab "Ddzikir
Ayyu Masjidin Wudhih Awwalan." jilid II. hal: 32. Ibnu Majah dalam Sunan Ibni Majah,
kttab " al-Masdjid," bab 'Ayyu Masjidin Wudhih Awwal," jilid I. hal: 248. Ahmad, jilid V
him. r5o. Kalimat, "Fa Inna al-Fadhia Jthi', tidak terdapat dalam riwayat-riwayat ini.
HR Ahmad, jilid III, hal: 343.
HR Ahmad, jilid III, hal: r i s.
HR Abu Darda ra. dari Rasululiah saw.. Haitsami dalam Majma' az-Zawa'id, jilidlY,hal:
ro, mengatakan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani d,alam al-Mu'jam al-Kabir.
Para perawi hadits ini adalah orang-orang tsiqah. Tapi ada sebagian ulama yang menanyakan
kredibilitasnya. Hadits ini adalah hasan.
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Adab Masuk ke dalam Masjid Nabawi

*

Dianjurkan datang ke Masjid Nabawi dengan tenang, sopan, memakai
minyak, mengenakan pakaian yang bagus, masuk dengan mendahulukan
kaki kanan dan membaca doa,

"Hsmbs berlindung kepada Allah yang Malwagung, kepada wajnh-Nya
yang Mulia, dan kepnda kekuasann-Nya yang Mnhodahulu, dari setan ynng
terkutuk. Dengan menyehut nnma Allah; ya Allnh, curaltkonlah shalaruot dun
salarn kepoda Mulnrnmud beserta keluarga beliau. Ya AIIah, ampunilah dosadoso hanthn dtm bukaknnlah pintu-pintu ralrmat-Mu untuk hambo."

l.
.i.

Dianjurkan agar langsung menuju ke Raudhah dan melakukan shalat
tahiyat masjid dengan khusyuk.
Setelah shalat tahiyat masjid, dianjurkan ziarah

ke Rasulullah

saw.,

menghadap ke makam dan membelakangi Ka'bah, lalu mengucapkan salam

kepada beliau dengan mengucapkan,

* i;u:.qi, i)Llr o' ;; fu; px"::r ir J;)
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Nabiyullah, solam sejaliera wttukrnu utoltai makhluk pilihan terboik Allnh tli
sntara nnkhluknya., salam sejahtera untuktru uahai ftmkltluk terbqik Allah,
salarn sejahtera untukmu walui kekasih Allalt, salam sejahtern untukmu wahai
"

Sllorn sejalttera untukrnu walni Rasuluttrtr,

penimpin para rasul, snlah sejnhtera untukntu wnlmi utusan Tuhan

semesta

alam, salam sejahtera untukmu utahai pemimpin umat ynng bercahaya (karena

herwudlru). Aku bersnksi bahwn tidak oda Tuhnn selain Allah. Aku bersaksi
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bahwa engkau adaloh hsrnba, utusan, kepercayaan, don nnkltluk pililnnNya. Aku bersaksi hahwn engknu telalr menyurnpaikan risolnh, nrcnunqikan
amanalL menosilnti urtret, dnn berjilnd untuk metrrperjunngkan (agana)
All ah den gan seb ena r -h e n arn y a. "
Setelah mengucapkan salam, hendaknya bergeser satu langkah ke kanan,

lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar ash-Shiddiq. Kemudian,
bergeser lagi satu langkah dan mengucapkan salam kepada Umar ra.

Menghadap ke arah kiblat, berdoa untuk diri sendiri, orang-orang yang
dikasihi, saudara-saudara, dan semua umat Islam, kemudian pergi meninggalkan makam.

Bagi yang berziarah ke Rasulullah saw., hendaknya tidak mengeraskan
suaranya. Cukup baginya bersuara sebatas dirinya mendengar.

Dalam salah satu riwayat yang shahih disebutkan, bahwa Umar bin
Khaththab ra. melihat dua orang yang mengeraskan suaranya di Masjid
Nabawi, lalu Umar berkata kepadanya, "|ika aku mengetahui bahwa kalian
berasal dari pribumi (penduduk Mekah, red), maka aku akan memukulmu
dengan keras." '

Tidak mengusap-usap nisan atau menciumnya karena hal itu dilarang
Rasulullah saw. Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwa
Rasulullah saw. bersabda,"langanlah kalian menjadikan rumah kalian
sebagai kuburan, dan janganlah kalion menjadikan kuburonku sebagai
tempat Perayaan. Hendaknya kalian membaca shalawat kepadaku karena
shalawat kqlian sampai kepadaku di mana pun kalian berada.",
Abdullah bin Hasan melihat seorang laki-laki yang sering mengunjungi
makam Rasulullah saw. dan berdoa di sana. Abdullah kemudian berkata
kepadanya, "Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda,'langanlah kolian
menjadikan kuburanku bagai tempat perayaan. Bacalah shalawat kepadaku

di mana pun kalian berada karena shalewat kalian sqmpai kepadaku.' Apa
yang engkau lakukan dengan yang dilakukan penduduk Andalusia tidak
ada bedanya."

'
"

HR Bukhari,htab'hsh-Shaldh,"bab" Raf i ash-Shautifi al-Masjid;' Lihat dalam
I, hal: 667.
HR Abu Daud, kitab 'al-Manhsik,"bab"Ziydratu al-Qubur," jilid II, hal: 534.
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Anjuran Memperbanyak Beribadah di Raudhah
Imam Bukhari meriwayatkan dari
Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah

saw.

bersabda,
t.
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tamnn (Raudlnh) dari taman-taman surga.
Dsn mimbarku beroda di atas telagoku."l

Anjuran Berziarah dan Beribadah di Masiid Quba
Rasulullah saw. mengunjungi masjid

ini

setiap hari Sabtu, baik dengan

berkendaraan maupun berjalan kaki. Setelah tiba, beliau melakukan shalat dua
rakaat.'Rasulullah saw. juga menganjurkan kepada umatnya agar melakukan
hal itu. Beliau bersabda,
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"Siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian mendatangi Masiid Quba' dan

slwlot di dalam, maka dia nrcndapat pnhala sebesar pahala umrsh."3 HR Ahmad,
Nasai,Ibnu Majah dan Hakim. Dia berkata, hadits ini shahih.

Keutamaan Madinah
HR Bukhari, kitab "Fadhlu ash-Shalhti

Masjidi Makkata wa al-Madinati," bab "Fadhlu

f

ma Baina al-Qabin wal Mimbari. Lihat dalam Fath al-Bhri,

jilid III,

hal: 7o.

Mengenai taman surga di sini ada yang mengatakan bahwa maknanya adalah ibadah
atau majelis ilmu yang dilakukan di sana seperti taman surga. Demikian ini seperti sabda
beliau,

p.' lJd;J,,.r\r;, t)ut;',iAt
'jr-r

.>u.,

i'rt:;t

"Apabila kalian melewali
Pertamanan surga, maka hendaknya kalian masuk? Para sahabat
be'rtanya, "Wahai Rasuluilah, apa yang dimaksud dengan pertamanan surga?'Rasulullah
saw. meniawab l' Mai eli s dzikir)'
Masjidi Makkata wa al-Madinati," bab "Man
HR Bukhari, kitab "Fadhtu ash-Shaldti
Amma Masjida Quba'in Kulla Sabtin." Lihat dalam Fatll al-Bdrii jilid III, hal: 69.
HR Ahmad, iilid lJl, hal: 487. Nasai, kitab 'hl-Masajid," bab "Fadhlu Masjidi Qubi' wa
ash-shaliti f -ht," jilid II, hal: 37. Hakim dalam Mustailrak Hakim, jilid III, hal: rz. Hakim
menyatakan bahwa hadits ini shahih menurut Bukhari dan Muslim meskipun mereka tidak
meriwayatkannya. Hal yang sama juga dikemukakan Dzahabi. Redaksi hadits menurut
semua para perawi ini adalah,

f

;:;'* 3ti;t.i

"Barangsiapa yang berpergian hingga mendatangi masjid ini."
Dalam hadits ini tidak menyaratkan bersuci sebelum berangkat ke masjid

ini.
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Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah
saw. bersabda,
o i

r-lrft>

:'

J: "";' );i t"s *-rJr Jt ,rU ,rr*j!r

5r

"srrurrggulrryo i*on akan berkuntpul di Urairot, seper'ti ular berkumpul
dnlarn snrangnqo."l

Thabrani juga meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwa Rasulullah saw.
bersabda,
ooJ

l'ts,sJv;j'

i

; r,t 4,

-rrii,jG-)' j'!j

"Madinalt adnlalt kubrilt Islam, rumolt irnrn, Xrgrri

.r>,t:)'
iilrAi,

;j

;i'i'

rtatt tentpat ltntat

dan hsran."2

Umar bin Khaththab ra. berkata, "Suatu ketika, saat harga (barang) di
Madinah tinggi, dan masyarakat berusaha keras, saat itu Rasulullah saw.
bersabda, "Bersabarlah dan bergembiralah karena sesungguhnya aku telah
memberkahi timbangan sha' dan mud kalian. Makanlah dan janganlah kalian
bercerai-berai). Sungguh, (jika kalian memakan makanan dengan tidak berceraiberai, maka jatah) makanan satu orangcukup untuk dua orang; (jatah) makanan

dua orang cukup, untuk empat orang; dan (jatuh) makanan empat orang cukup
untuk lima atau enam orang. Sungguh, keberkahan ada di dalam persatuan.
Siapa yang bersabar atas kesulitan dan kepayahan kota Mqdinah, maka aku
akan menjadi saksi dan pemberi syafaat kepadanya pada hari Kiamat. Siapa yang

keluar dari Madinah karena tidak senang terhadap apa yang qda di Madinah,
maka Allah menggantikan orang yang lebih baik darinya di Madinah. Siapa yang
ingin berbuat jahat terhadap Madinah, moka Allah akan melebur orang itu seperti
garam yang melebur di dalam air." HR Bazar dengan sanad jayyid.

Keutamaan Meninggal di Madinah
Thabrani meriwayatkan satu hadits dengan sanad yang baik dari seorang
perempuan Tsaqif yang pernah berada di sisi Rasulullah saw, bahwa beliau
bersabda,

H$ $!r.nad, jilid VI, hal:4o6. ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah,kitab "al-ManAsik,"
"al-'Umrati

f

Ramadhina,"jilid. II. hal: 996.
Maksud.nya: oahala umrah yang dilaksanakan pada bulan Ramadhan sebanding dengan

bab

'

pal-rala ibadah.haji sela.in sunnah,_tapi.lidak menggugurkan kewajiban

haji yang wajib.

HR Bukhari, kitab "al-'Umrati)' bab "a/ 'tlmrati"-llhat dalam Fath al-Bhri, yilid tiI, hal:
592. Muslim. kitab,"al-Hajjul'bab " Fadhlu al-Hajji wa al-'IJmrati wa yaumi'Arafahi jlid
II, hal: 98j. Ahmad, jilid lil, hal:447.
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Siapa di sntsrn kalinn yatrg dnpat nteninggal di Matlinalt, maka ltendnknya

dia meninggal (di Msdinah) karena siapa yang meninggal dunitt di Madinah, mnka

sku aksn menjadi snksi otuu memberi syafaat kepadanya pada

lnri

Kiamat."1

Dengan adanya hadits ini, Umar ra. berdoa kepada Allah agar dia meninggal

di Madinah. Ayah dari Zaidbin Salim meriwayatkan bahwa Umar ra. berdoa,
t:

o

)

or^

. tl.

# : 4o A\ JL-a 5,* , -u 3 -;.- J'*' ': Uar .J ;rk: ? i;\ i<n'
;,
j

a

'

dikanl

Allnlr, berilat, ,rrrn ,rOrOr, (berupa) ma'ti syatid di jalnn-Mu
ah kem a tisnku di t n n nh har am r asul - Mu "

dan

HR Bukhari, kitab 'hl:IJmrati," bab "al-'umratl." Lihat dalam Fath al'Bhri. jilid III' hal:
597. Muslim kitab, "al-Hajju," bab "Fadhlu al-Hajji wa al-'Umrati wa Yaumi Arafahi jilid
II, hal: 983. Ahmad, jilid III, hal 447.
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NIKAH

Berpasang-pasangan merupakan salah satu sunnatullah atas seluruh

makhluk-Nya, baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Allah
swt. berfirman,

{T'

tr\i

FJrJ,,t--;:

6v tc

;L 6

"Dan segnla sesuotu Kani ciTttakan berpasang-p(tsangan tgar kamu
mengingat (kehesa r n n Allah). " (Adz-D zariyat [51] : 49)

ii'#"
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E*t ry w\1iL Ci'tr'g
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ci f atit,l o ug t-a a r rrrrrri
lrrrr
o b erp nsnn gpasangan, hsik dnri apq yang diturttbuhkan olelt bumi dan dsri diri mereka
"

f,

Mriltasu

sendiri, mauputl dnri apa yang tidak mereka ketahui." (YAsin [36]: 36)
Berpasang-pasangan merupakan pola hidup yang ditetapkan oleh
Allah swt. bagi makhluk-Nya sebagai sarana untuk memperbanyak

(melanjutkan) keturunan dan mempertahankan hidup, yang mana,
masing-masing pasangan telah diberi bekal oleh Allah swt. untuk mencapai

tujuan tersebut dengan sebaik mungkin. Allah swt. berfirman,

@

WQSli,G|, K% *Yf'eSgtsuj,ui(u
/-j2

.1
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.-"
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VzZ

e_v

"Hai mrmusia, senmggulmya Komi nrcnciptnkan karnu dari

l-

-

seorang

lski-Iski dnn seornng perenlpuln dan rnenjodikan ksrnu berbnngsa-bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kennl nrcngenal." (Al-Hujurat
[a9]:13)

(, g't 6:\,1{:' i-'+ +.^ ; K^t

W\ iui (\i&
"5i

tl

6*c,

"Hsi sekalisn mnnusin, bertskrunlnlrkepadaTultnn-mu ynng telnhmenciptakan
kamu duri diri yang sntu, dmt dnripadnnyn Allnh menciptakan isterintln; dan
daripada keduanqn Allalt nrcntperkernbangbiakkar laki-lnki dnn peretnpuan vsng

banyak." (An-Nisa [4]:1)

Allah swt. tidak ingin manusia memiliki perilaku yang sama dengan
makhluk-Nya yang lain (binatang, red) yang senang mengumbar nafsunya dan
melampiaskannya dengan bebas; hubungan antara laki-laki dan perempuan
terjadi tanpa aturan maupun ikatan. Allah swt. telah menetapkan aturan yang
sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan litrah tersebut, harga diri dan
kehormatannya dapat terjaga. Oleh karena itu, Allah swt. menjadikan hubungan
laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin
atas dasar saling ridha

di antara calon suami dan calon istri. Ucapan ijab dan

qabitl sebagai wujud keridhaan di antara mereka, juga disertai dengan kesaksian
banyak orang yang menyatakan bahwa mereka telah sah menjalin hubungan
sebagai suami-istri.

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya
sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya
garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari
pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat
membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang
seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan
seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah swt. dan diinginkan

oleh Islam.

Pernikahan yang Dilarang dalam lslam
Ada beberapa jenis dan bentuk pernikahan yang dilarang oleh Islam, di
antaranya adalah:

1.

Pernikahan yang tanpa disertai dengan ikatan secara resmi (selir, red).
Mengenai hal ini, banyak orang yang berkata, "Jika hubungan di antara
mereka tidak diketahui banyak orang, maka tidak apa-apa, tapi jika tersebar,

maka hal tersebut merupakan aibl'Berkenaan dengan hal ini, Allah swt.

berfirman,

Pernikahan

- I97
I

:t

( 2"6.

/ | /a'

/

;\-r-l , -rt-f7;-Y3

"...bukon (pula) perettpuan yang mengarfuil lski-laki lain
piaraannya.... " (An-Nis a' l4l: 25)

z.

sebagai

Pernikahan badal (tukar-menukar istri)

Daruqutni meriwayatkan dari Abu Hurairah dengan sanad yang sangat
lemah, "Bentuk pernikahan badal seperti seorang laki-laki yang berkata
kepada laki-laki lainnya,'Berikan istrimu dan aku akan memberikan istriku
kepadamu. Aku juga akan memberimu tambahan."
Aisyah ra. berkata, selain dua jenis pernikahan di atas, ada juga empat jenis

pernikahan yang terjadi pada masa jahiliah.

1.

Pernikahan yang sebagaimana terjadi pada masa sekarang, yaitu seorang

Iaki-laki datang melamar kepada wali perempuan, memberikan mahar,
lantas menikahinya.

2.

Seorang suami berkata kepada istrinya setelah selesai masa haidnya,

"Pergilah kepada si fulan, mintalah dia untuk menggaulimu." Kemudian
sang suami tidak menggauli istrinya sampai istrinya mengandung anak
dari hasil hubungannya dengan laki-laki tadi. Jika sang istri hamil, suami
dapat menggaulinya jika dia suka. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan
keturunan yang cerdas (dari laki-laki lain yang menggaulinya). Pernikahan
semacam

3.

ini disebut dengan nikah istibdhd'.

Sekelompok laki-laki (tidak lebih dari sepuluh) menyetubuhi seorang
perempuan secara bergantian. fika perempuan itu hamil lantas melahirkan,
selang beberapa malam, dia mengirimkan seseorang untuk memberitahukan
kepada mereka (orang yang pernah tidur bersamanya) dan mereka tidak
bisa menolaknya. fika mereka sudah berkumpul di hadapannya, dia berkata:

Kalian sudah mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadapku. Kalian
juga mengetahui kalau aku sudah melahirkan seorang anak. Dia adalah
anakmu, wahai fulan. Dia menyebut ayah anak yang dilahirkannya sesuai
yang diinginkan lantas anaknya disandarkan (bernasabkan) pada lelaki
yang ditunjuknya. Sementara salah satu dari mereka yang telah ditunjuk
perempuan tersebut tidak dapat menolaknya.

4.

Perempuan yang bisa disetubuhi oleh setiap laki-laki yang menginginkannya.

Pada umumnya, terdapat tanda khusus

di pintu rumah mereka.

fika

perempuan itu hamil dan melahirkan, maka perempuan itu mengumpulkan

lelaki yang pernah bersetubuh dengannya. Lantas dia mencari laki-laki
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yang memiliki kerniripan dengan anak yang dilahirkannya. Setelah itu,
perempuar-l tersebut menyirnclarkan nasab anak yang dilahirkannya pada

lelaki yang ditunj uknya.
Setelah Rasulullah sar,u diutus dengan menrbawa kebenaran, semua

praktik

pernikahan yang terjadi pada rrasa jahiliah beliau hapus, kecuali pernikahan
yang sampai sarat ini kitir kenal. Inilah bentuk pernikahan yang sudah diatur
dalam syariat Islam. Di rrana, pemikahan tersebut dinyatakan sah jika telah
memenuhi persyaratarn dirn rukunnya, di antaranya aclalah adanya ijab, qahat
dan adanya saksi. |ika rukun-rukun nikah terpenuhi, maka akad pernikahan
dinyatakan sah dan mereka diperbolehkan untukbersenang-senang sebagaimana

yang telah diatur dalam syariat. Dan dengan selesainya proses akad nikah,
maka mirsing-masing dari keduanya mempunyai hak dan ker,vajiban yang harus
ditunaikanr-rya.

Anjuran untuk Menikah
Islam mengirnjr.rrkar.r kepada umatnya agar melangsungkan pernikahan
engan berbagai bentuk anjuran. Di antara anjuran Islarn agar menikah
adalah

1.

Menikah merupakan sunnah para
dan petunjuk para rasul yang mesti
'abi
dijadikan sebagai telaclan. Allah swt. berfirman,
.in',i .

. "^"i;g;;i i

g.;5 ay;" ;>*,

Kj A;

"Dnrt scstrrrgguhtryn Kttrri tclslr ntcrtgutus baharrtTtn rnsrtl sclteluttr kntrru
Llnrr Knrtti trrctrtberikmr kcpndn rrrerektr isteri-isteri tlnn keturrrnnn.."
(Ar-Ra'd [13]:38)
Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Tirrnidzi, dari Abu Alyub ra.
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

Cr!,; =t'r,
"ALla enrpnt

t, "pAt, iu;,

:+ ;,

i

rAi

lnl ryntrg tcrrrrnsuk suttrrnlr pnrn rnstil, rloittt: Mnru, rttenrskai

mintlnk utntrgi,

be

rsiiunk, drur rtturikslt."l

HR Tirmidzi kitab, "an-Mk,ift'' bab ""Mrilrih Jt Jadhli at-Tzawiz..." jilid III, hal: 382, Ir o8o].
Menurut Tirnridzi. hirdits ini hasart dln ghaiib.
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Pernikahan merupakan bagian dari karunia Allah swt. Hal ini sesuai dengan

firman-Nya,

-;'.;r::y

,U55

3

j;Xf,
{J'l;:r'g-S*;;{:
rt

4ur,;&;;

"Allqh tnerrjadikmr bngi knmu isteri-isteri Llari jeris kamu sendiri

dan

menjadikan bngintu dsri isteri-isteri kanru itu, snsk-anak thm cucu-cucu, dnn
mernberimu rezeki dari t1ang baik-halk.
J.

" (An-Nahl[16]:72)

Menikah merupakan salah satu tanda kekuasaan AIIah swt.

Allah swt. ber{irman,

G'''r;3; /A,,?5 aj a att'^;;rr,,r,
"Dan di mtnro tandtt-tnrds kekrnsnon-Nya ialsh Dia menciptsknn untuktrtu
isteri-isteri dori jenismu sendiri, supava karnu cenderung dan nlerasa
tenterwn kepadanrlo, dan dijadikan-Nya di antaranru rqss kosilt dan sayang.
Scstrnggulmyn pntln yang dernikian itu hensr-benar te rtlnpnt tando-tnnda bagi
kaum ynng herfikir."(Ar-Rfrm [30]: 21)

4.

Syariat Islam memberitahukan bahwa Allah swt. akan memberi kemudahan
dan kecukupan bagi orang yang menikah. Allah swt. juga akan memberi

kemampuan dan kekuatan baginya untuk menanggung beban tanggung
jawab. Pernyataan ini bertujuan untuk memberi motivasi kepada orangorang yang enggan dan takut menikah karena beban tanggung jawab pada

keluarganya. Allah swt. berlirman,

i-ii;6

YK r;"45 fiE

rldpT "K" ;::!i'g-SS
@'rya;X,6ry;a,i,f

"Dsn ksutinkruilnlt orang-orong yang sendirinn di antara krmtu, dan
orang-orang yarrg layak (berknwin) dnri hamhs-hnnbo snhayamu ynng
lelaki dan lnmbsJtrnnba snlmyamu yang perempuan. lika mereka miskin
Allah sksn rnemarnpukan mereka dengan kurnia-Nya. Dsn Allah Maha
Iuas (pemberinn-Nyn) lagi Maha Mengetaltui. " (An-Nfrr pal32\
Imam Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, Rasulullah
bersabda,
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saw.
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"Ada tiga golongnn ynng berhak mendnpat pertolongan Allah, ynitu: Ornng
yang berjuang di jalan Allnh, seorartg budak ynng ingin nrcrdekn, dnn orang
yang meniknlt utttuk menjaga keltonrntnnr'tya.

5.

"1

Perempuan merupakan sesuatu yang terbaik yang ada di sisi seorang
lelaki. Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah meriwayatkan hadits dari Tsaubarr
ra. bahwasanya pada saat Allah swt. menurunkan ayat, "Dan orangorang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menaftahkannya
pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka
pedih, " (At-Taubah [s]t :+), kami bersama
Rasulullah saw.. Kemudian di antara sahabat ada yang berkata, 'Ayat ini
diturunkan berkaitan dengan emas dan perak. Beritahukan kepada kami,
apa perkara yang paling baik yang seharusnya kami cari?" Rasulullah

akan mendapat)

siksa yang

saw bersabda,
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"Lisan yang selalu lterdzikir, lnti yang selnlu bersyukur, serta seorang
istri ynng berinnn dan menthantuntla (treningkntknn) keimanannyn. ")
Thabrani meriwayatkan hadits dengan sanad yang baik dari Ibnu Abbas
ra. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
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"Empat hal yang sinpapun mendapatkannya, nmka dia telalr diberi
kebaikan duniq dan akhirot: hati yang selalu bersyukur, Iisnn yang selalu

berdzikir, kesabarsn atas cobsar yang menimpa, dnn seorang istri yorrg
tidak membuotnyn kltawatir nf ',, 1.'mgklianntnn padn dirinya dan lnrtn
bendn suaminya."3
HR Tirmidzi, kitab "Fadhail al-lihhd," bab "Mh lka al-Mujdhid, ... ", jilid IV hal:. r84,
I1655]. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan.Baihaki, kitab "dn-Mkhb" bab"ar-Raghbahf
an-Nikdh" jilid VII, hal:. rzs, [:,+s6].
HR Tirmidzi, kitab "TafsirAl-Qurhn," bab "min SLrah at-Taubahl' jilid V hal: 277, bo94i
Tirmidzi menyatakanbahwa haditsinihasan. Ahmad, jilidV hal:278,2,8t,,3,66 dengan redaksi

yanghampirsama.Ibnu majah,l<:tab"an-Nikdh,"bab"Afdhaluan-Nisd"' |/"idl,hal: 592' Ir85 5].
HR Thabrani, dalam al'Kabtr jilid II, hal: r34. it z.75). Mundziri berkata dalam at-Targhib,

Pernikahan

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amru bin Ash ra.
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

ntl'

iip'

C-u'

L6'pi 1u; dfj'

"Dunia adalnlt perltiasan dtm sebnik-baik perhinsan rlurrin nrlalah perempuan yang stlelnh."I
Sesekali tebersit

di dalam benak

seseorang ketika ruhiyyahnya sedang

naik untuk hidup membujang dan memutus hubungan dengan kehidupan

dunia; berusaha untuk selalu terjaga sepanjang malam, berpuasa setiap
hari, tidak mau menikah dan lebih memilih hidup layaknya seorang rahib

yang menghilangkan fitrah manusia. Islam mengajarkan bahwa hal-hal
yang sedemikian tidak sejalan dengan fitrah manusia dan bertentangan
dengan agama. Rasulullah saw. merupakan sosok manusia yang paling
bertakwa dan paling taat dalam melaksanakan perintah Allah swt., tapi
beliau berpuasa dan berbuka, terjaga dan tidur, beliau juga menikahi
perempuan. Siapa yang berusaha untuk menyalahi petunjuk beliau, maka
dia tidak berhak menjadi pengikut beliau.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits dari Anas ra. bahwa
ada tiga pemuda yang menemui para istri Rasulullah saw untuk bertanya
tentang ibadahnya Rasulullah saw. Pada saat mereka mendengarkan jawaban
yang disampaikan istri Rasulullah saw., mereka berkata, sungguh amat jauh
ibadah yang kita lakukan jika dibandingkan dengan ibadah beliau, padahal
segala dosa beliau sudah diampuni oleh Allah swt., baik yang sudah berlalu

maupun yang akan datang. Lantas salah seorang dari mereka berkata, Aku

akan selalu melaksanakan shalat malam. Yang lain berkata, Aku akan
berpuasa sepanjang hari dan tidak akan berbuka. Orang yang ke tiga berkata,

Aku akan menghindari perempuan dan tidak akan menikah. Tidak lama
kemudian, Rasulullah saw. datang dan berkata kepada mereka,

i";t

4, ."i:, i

ywi, n Fuf\r c.i a,j ui rts , 'jt cjij ,t:t Sii
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"Xalion yong *rngotoko, in'i fum itu? Keialruilalr, demi Allalt, aku ad'alalr
orang yang pnling tqkut dan bertskwa kepadn Allah daripada kalian. Tapi,
hadits ini diriwayatkan oleh Thabrani dengan sanad yang baik, jilid III, hal: zo6. luga terdapat
dalam al-Ausath, hal' ryr, Majma' al-Bahrain dengan sanad dan redaksi yang sama.

HR Muslim, kitab "ar-Radhd"' bab "Khairu Matdi ad-Dunnya al-Marhtu ash-Shhlihatu."

jilid II hal; ro9o,
2O2
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nku tetap berpuasa dsn berbuka, melnksanaknn shalat (malam) dan tidur, aku

juga menikalti perempuan. Siapa vang enggan tnengikuti sunnahku,
bukan bagian dnri urruttku."I

nmkcr din

Istri yang salehah merupakan bagian dari kebahagiaan dalam rumah tangga,
yang dapat menghiasi rumah tangga dengan keceriaan dan rasa bahagia.

Abu Umamah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
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'lrrtrUroU ,rornorg Muk,,tin nrcntlapatkm faeclntt setelalt takr.ua kepndaitlalt
selain istri yang salelnlt lika din (sumni) rtmrrcrintnltkan (sesuattt) kepndantla,
dia menaatinya; jika dia (ntarni) rnelilntnyn, din (istri) mentbuntnya balmgia;
jikn dia (sunmi) nrcmberi noftnltkepatlanyn, dia (istri) berbuat boik kepndnnytt;
don jika dia tidsk adn (di

nurnll, dia (istri)

dnpat menjnga dirinyn dnn hsrtn

suanintla"2 HR Ibnu Majah.

Sa'ad

bin Abu Waqqash ra. meriwayatkan

bahwa Rasulullah saw

bersabda,
r
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kebahagiaan anak utcu Adorrt ctda tign dnn di antaro kesengsnrnan

anak cuctL Admn sdn tign.

Di rntsrs kebalnginnn mmk utcu Adnm adslqh istri

ynng salehalt, tenrynt tinggal yang bagus dan (adnnya) kendnraan tlntg bagus.

Di ntttorokesengs(traln annk cuctt Adnm ndnlalr, istri ynngburuk (perangainyn),
tentpnt tinggtl yang buruk dnn kenLJsrnail lllng bunrk." HR Ahmad dengan

sanad shahih. Hadits

ini juga diriwayatkan oleh Thabrani, Bazzar

dan

Hakim. Hakim menyatakan batrrvr haclits ini shahih.

HR Bukhari, kitab" an-Nikhh," bab" at Targhibif an-Nikifo" jilidVll, hal: 4. Muslim, kitab
'hn-Nikdh"bab,"Istihbhbu an-Nikhh li man Tdqat Nafsahu ilahi," jilid IX, hal: r75. Ahmad
di dalam Musnad Ahmad, iilid III, hal z4t,259,285.
HR Ibnu Majah, kitab "ai Nit<ab" bab "Afdhalu an-Nishi," jilid I, him. 596, Ir857]. Yang
dimaksud dengan.;- (membuatnya bahagia) adalah karena parasnya yang begitu menawan
Karena
Dalln arau
atau karena
kalau olllnal
dilihat oarl
dari slsl
sisi batin
lisik oan
akhlaknva yang
akhlaknya
basus
Dagus Kalau
vans Kellnatan
yang
kelihatanlecara
secara nslK
dan aKnlaKnya
vans bagus
c'i (berbuat baik
baik
i<etaiatannva
kenada Allah yang
vans selalu diiasa.
Yans dimaksud dengan
densan cti
dijaga. Yang
ketaatannya kepada
yanq dimaksud dengan
yanq sama ierhadap suaminya. Dan yang
kepadanva) adal-ah
kepadanya)
adalah melakukan hal yang
(dirinva) adalah mamDu
,.
orang lain..
mampu meniasa
menjaga kehormatan dirinya
dirinva dari gangguan orang
v*; .i-r (dirinya)
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Penafsiran hadits

ini dapat dilihat pada hadits Rasulullah saw. yang lain

yang juga diriwayatkan oleh Hakim. Rasulullah saw. bersabda,
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tiga perkara yang menandakan kelnhagiaan, dan ada tiga perkara yang

menondakan kesengsaraan. Di antara yang menandsksn kebalmgiaan adnlah:

istri salehsh yang jikn kamu melilntnya, kamu merasa kagum kepadanyn,
jikn kamu tidak ada (di rumah), kaffiu merosa nyaman (karena din) mampu
menjaga dirinya dan hartamu; adanya tunggangan yang gesit yang dapat
mengantnrmu ke temon-temanmu; rumah yang luas yang dapat mennmpung

Di antara tanda kesengsaraan odololr istri ynng jika kantu
melihatnya, dio menyakitimu dsn mulutnya mencacimu; jika kamu tidak
banynk tamu.

berada di sampingnya, kamu tidak merasu nyamon atas dirinya dan hartarnu;

adanya tunggangan yang lamban. lika kamu memukulnya, kamu dibuat capai
karenanya, dan jika knmu menaikinya, in tidnk bisa mengantarmu ke sshabnt-

sahabatmu; rumah yang sempit yang hnnya cukup menampung sedikit
tamu."1
6.

Menikah merupakan ibadah yang dapat menyempurnakan agama seorang
Muslim dan dia dapat menghadap Allah swt. dengan kondisi yang paling
baik dan suci.
Anas ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
o
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"Siapa yang diberi karunia Alkth swt. berupa istri yang salehah, sungguh
dia telah menolongnya untuk (menyempurnakan) sebagian agamanya.
Mnka, hendaknya dia bertakwa kepnda Allah szut. pada sebagian yang lain."z

HR Thabrani dan Hakim dengan sanad shahih.
HRHakim didalamMustadrakHakim,futab'hn-Nikih" lz68tl. Hakim mengatakanbahwa
sanad hadits ini shahih meskipun Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.
HR Thabrani dan Hakim di dalam Mustadrak Hakim, kttab "an-Nikdh," lz68r). Menurut
Hakim, sanad hadits ini sahih.
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Rasulullah saw. juga bersabda,

;.\'.1,
"

Siapa yang ingin

.r;e r;LJ,7ri n' ,;L 3i ',;i ;

brrirrn,

dengan AIIah swt. dalam keadactn suci, hendaknya

dia menikuhi perempuan yang merdeka (bukan budak). "1 HR

lbnu Majah.

Ibnu Mas'ud ra. berkata, "Sekiranya aku mengetahui kalau ajalku
hanya tinggal sepuluh hari dan aku meninggal dunia setelahnya, dan
aku mempunyai kemampuan untuk menikahi mereka, tentu aku akan
menikahinya karena takut akan terjadi fitnah.'

Hikmah Pernikahan
Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak
hikmah yang dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan
kehidupan manusia. Di antara hikmah pernikahan adalah:

r.

Sesungguhnya naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat yang

selalu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk
menyalurkannya. fika tidak terpenuhi, dia akan dihinggapi rasa gelisah
yang berkelanjutan bahkan bisa terjerumus pada hal-hal yang tidak baik.
Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual
manusia. Pernikahan dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat
menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada
sesuatu yang dihalalkan Allah swt.. Allah swt. berfirman,

"6"

(dL

"Dan di antsrs tenda-tondokekuasaan-Nyo ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supnya ksmu cenderung dan merasa
tenterom kepadanya, dan dijadiknn-Nya di antarrmru rnsa kasih dan saynng.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir." (Ar-Rfrm [30]: 21)

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
HR Ibnu Majah,krtab"an-Nikah)'bab"Tazwiju al-flardir wa al-Walnd," jlid I, hal sg8 [1862]...
HR Thabrani. sebagaimana dikutip oleh Haiisami dalam Maj ma' az-Zawdid;kflab" an-NikAh,"
bab " al-Hatstsu hld an-Nikah", iifid lV. hal:. z.5 r. Haitsami-mengatakan, di dalam hadits ini
terdapat Abdurrahman bin Abdullah al-Mas'udi, dia dipandang tsiqah tapi kurang teliti.
Sementara perawi yang lain adalah perawi shahih.
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seorlng perenlpuall (dnn tcrgoda), hendnklah dis mendntangi istrinya
karenn hal tersebut dnpnt mertcegnh npa yang terdnpttt dttlam dirinya."l

2.

Pernikahan merupakan sararla terbaik untuk mendapatkan keturunan,
menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya
nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam. Dalam hadits

sebelumnya Rasulullah

sa.wr

bersabda,

iV,i;;;!, \K e.y , jj\ tr.j\ \;)i
"Kniuinilnlt perempuan yang penult kasilt satlnng dan dopnt mernberikrut
keturunnn (subur, retl) knrenn seswtgguhrula nku akan membanggakan
banyaknyn diri kalirm kcpadn pnra nabi pndn

lnri

kisnmt."2

Keturunan yang banyak dapat memberi kemaslahatan secara umum
dan manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. Yang mana, dengan
banyaknya kemaslahatan dan manfaat ini, banyak negara berusaha untuk
memperbanyak penduduknya dengan memberikan bantuan sebagai
motivasi kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang banyak. Pepatah
Iama mengatakan, "Sesungguhnya kemuliaan hanya diperuntukkan bagi
yang banyak komunitasnya." Slogan ini masih tetap berlaku sampai sekarang
dan belum ada yang bertolak belakang dengannya.
Ketika Ahnaf bin Qais menernui Mu'awiyah, dia mendapatinya sedang
bersama putranya yang bernamaYazid. Muawiyah merasa kagum dengan
anaknya lantas dia bertanya, "Wahai Abu Bahr, bagaimana pendapatmu
tentang anak?" Ahnaf memahami apa yang dimaksud Mu'awiyah, lantas
dia menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, mereka (anak-anak) adalah
penopang punggung kita, buah hati kita, dan penenang mata kita. Dengan
HR Muslim, kttab "an-Nikd&," bab "Nadbu man rah imrahtan..." iilid II, hal:rozt. Abu
Dawud, lstab "an-Nikdh," bab "Mh Yu'maru bihi min Ghadhdhi a[-Bashari]' jilid II, hal:
6rr,tapi tidak ada kalimat, "dan membelakanginya dalam bentuk setan." Tirmidzi, kitab
"an-Nikah." bab " Md JaA ar-Rajuli Yark Imrahtan Tujibuhu," jilid III, hal: .
455. Menurut
f
Tirmidzi, hadits ini slrahih, hasan dan gharib.
HR Baihaki, futab"an-Nikhhi bab"lstihbabu at-Tazwizbi al-WadAd," iilid VII, hal: r3r. Ibnu
Majah dengan redaksi yang hampir sama, kitab "an-Nikdbl' bab "Ta2wizu al-flardir wa alWaln4," jilid I, hal: 599. Ahma4 jilid III, hal: r58. Hakim, jilid II, hal. 16z. Baghawi dalam
Syarth as-Sunnah,jilid 9, hal: 16.
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adanya mereka, kita mengalahkan musuh-musuh kita. Merekalah yang

akan menjadi generasi penerus setelah kita tiada. Maka, berilah jika
mereka meminta sesuatu darimu, ridhailah jika mereka mengharapkan
ridha darimu, jangan halangi mereka dari pemberianmu sehingga mereka
membencimu selama kamu masih hidup dan mengharapkan kematianmu."
Mu'awiyah kernudian berkata, "Demi Allah, apa yang engkau ucapkan itu
benar. Mereka sebagaimana yang engkau katakan."'
-t.

Naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin
sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan
semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan
seorang manusia.

4.

Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-

anak dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan
kreatifitasnya. Semua itu dilakukan sebagai rasa tanggungjawab untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Dengan demikian, dunia usaha
akan semakin berkembang dan mendorong investasi yang dapat memicu
kesejahteraan dengan banyaknya produksi yang dapat digarap,yang semua

itu telah disediakan oleh Allah swt. di muka bumi ini.
5.

Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar
(suami) dengan tetap mengacu pada tanggungjawab bersama antara suami

istri. Istri bertanggungjawab untuk mengurus rumah tangga, mendidik
anak, dan menciptakan suasana yang baik yang dapat menghilangkan
penat suami setelah bekerja dan mengembalikan semangatnya untuk selalu

berusaha dan bekerja. Sementara itu, suami bekerja untuk memenuhi
kebutuhan finansial rumah tangganya dan memberi nafkah kepada
keluarganya. Dengan pernbagian tugas yang seimbang seperti ini, semuanya

akan melaksanakannya dengan tetap mengharap ridha Allah swt. dan
mendapatkan hasil yang diberkahi-Nya.

Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan
kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial
dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam.
Pada dasarnya, masyarakat yang saling berempati dan berkasih sayang
adalah masyarakat yang kuat dan bahagia.
7.

Pernikahan dapat memperpanjang usia. Dalam SK PBB yang disebarluaskan

oleh majalah asy-Syu'ab yang terbit pada hari Sabtu, tanggal 6 Juni rgtg
Abu Ali al- Qal i di dalam

aI

-
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disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama daripada
orang yang hidup sendirian, baik berstatus sebagai duda, janda atau sengaja

hidup membujang.

Berikut ini redaksi surat keputusan tersebfi: "Banyak orang diseluruh
penjuru dunia yang melakukan pernikahan di usia muda dan sesungguhnya
usia mereka yang melaksanakan pernikahan lebih panjang."
PBB mengeluarkan maklumat tersebut berdasarkan pada penelitian dan
investigasi yang dilakukan di seluruh negara selama satu tahun, yaitu pada
tahun r958. Hasil penelitian menyebutkan, "Persentase kematian orangorang yang sudah menikah lebih sedikit daripada kematian yang dialami oleh

orang-orang yang tidak menikah. Hal ini berlaku untuk semua umur."

Dalam maklumat tersebut juga disebutkan bahwa pernikahan sangat
bermanfaat bagi kesehatan baik bagi kaum Adam maupun kaum Hawa,
bahkan proses hamil dan melahirkan pada perempuan bukanlah sesuatu
yang mengerikan dan membahayakan pada dirinya.
Dalam SK PBB juga disebutkan bahwa standar umur siap menikah adalah
z4 tahun bagi perempuan dan z7 tahun bagi laki-laki. Standar umur

ini adalah

yang paling sedikit dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Hukum Pernikahan
1- Waiib

Bagi orang yang sudah siap untuk melangsungkan pernikahan dan dia
khawatir manakala tidak menikah, dia akan terjebak pada perzinaan, maka
pernikahan baginya adalah wajib. Sebab, menjaga diri dari sesuatu yang
diharamkan (zina, red) hukumnya adalah wajib, sementara untuk mencegah
perbuatan tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Karena itu,
hukum menikah adalah wajib.
Imam Qurthubi berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat di antara para
ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia takut jika hidup
membujang (tidak menikah), hal itu akan membahayakan pada dirinya dan
agamanya. Tapi, jika dia tidak mampu memberi nafkah kepada istrinya, Allah
swt. memberi keluasan kepadanya. Allah swt. berfirman,

'@, i#oK,'#rttLgt'u3,+t t$ r;$J
"Dan orang-orang yong tidak mantpu meniknlL hendaknya menjaga kesucian
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(dirinya), sanpai Allslt rrrctnberi kcmanrpuan kepada mereka dengan karwtin-

Nyl...." (An-Nfrr [2al

n)

Di samping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk menikah,
hendaknya memperbanyak puasa. Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi,
Nasai dan Baihaki meriwayatkan hadits yang bersumber dari Ibnu Mas'ud ra.,
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

:."X j'.-i,

!

-,-^l

j

. t-

---i ip i
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iV {AL, rB W I €t

r..,"t ;ru't -<;^
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"Wttlttti pttrtt lterrrrtdn, sinltt'r tii arttnra kulint ynng sudalr nutrrtpu, lrcrttlttknyn
rrtcnikalt, ksrerrn sesurtggulrttyn rneniknlt dnpnt ntentndukknn Ttandongan dan
trrcnjagn kctnnluntt. Dnrt bngi rlr:.tg balurtt tnantpu, lrcrtdnklnlt lterpuasn knrena
p u n sn

2.

b

n

girttl n n d sl sl t selt o gtti

ta

t t r

e

n

g.. " I

Sunnah

Bagi seseorang yang rremungkinkan dan mampu untuk melangsungkan

pernikahan, tapi dia masih mampu untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang
diharamkan jika tidak menikah, maka nikah baginya hukumnya sunnah.

Meskipun demikian, menikah tetap dianjurkan dan mungkin lebih utama
daripada melakukan berbagai macam ibadah. Pada pembahasan sebelumnya
telah ditegaskan bahrva hidup melajang dan enggan menikah tidak ada dalam
ajaran Islam.

Thabrani rneriwayatkan dari Sa'ad bin Abu Waqqash ra. bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda,
i , " o r, L" ,' , ",, -t.,,o a,,
;.---jJr ;i;jJr a:b;!

:.' .i

'

Uji $"' i'

t

,tl

"Sesunggulrtryn Allnlr teloh rnenggantiknn tlengnn (ajaran) ynng lurus darr
toleransi"2

HR Bukhari, kitab 'hsh-Sftaum,"bab'ash Shaum Khifa hla Nafsihi al-Azibah," jl).id tt,
hal:. 34 dan kitrb "nn NiA.ril,"bab"Qaulun Nabiyy: Man istathah minkum al Bdiuhi jnid

3. Muslim, kitab "an-Mftrlhl'bab"lstihbAbu an-Nikdh liman Titqat Nafsahu iiaihi
wawajadat Nafsahu Muknata.." jilid II, hal: ror8. Ibnu Majah, kitab "an-Nlkrih," bab"Man
Kdna'Indahu Thilunfa al-Yatazzawa.j," jilid II, hal: r3z Baihaki, kitab" an-Nlkdh," bab" arRaghbuf an-Nikiihl' jilid VII, hal: rzz. Ahmad, jilid I, hal: 387. Kata al-Bkhh mengandung
arti kemampuan untuk bersetubuh, melakukan akad, memenuhi kebutuhan pernikahan
(resepsi). Al Wija'artinya menurunkan nalsu syahwat.
HR Thabrani, seperti yang dikutip oleh Haitsami dalan Majma' az-Zawa'id, kitab "dr?Nikdh," bab " al-Hatstsu 'ala an-Nikhft," jilid IV hal:. z5 z. Flaitsami mengatakan bahwa di
dalam hadits ini ada lbrahim bin Zakaria, diaperawi dha'if.

VII, hal.
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Baihaki juga meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwasanya Rasulullah
saw bersabda,

G",6\

+r\.-a )

"Menikahlah, sesungguhnya aku membnnggaken kalian kepada umat yang
loin kareno banynknya jtnnlnh knlinn; don janganlah kslisn bertindqk seperti parn
pendeta Nasrani (lidup nemhujnng, red). "t
Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaid, "Dua hal yang menghalangimu
melangsungkan pernikahan; kelemahan dan kemaksiatanl'
Ibnu Abbas ra. berkata, "Ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang belum

menikah tidak akan sempurna sampai dia menikah I'

3. Haram
Bagi seseorang yang dipastikan dia tidak akan mampu memberi nafkah
kepada istri (dan keluarganya) baik secara lahir maupun batin, maka menikah
baginya hukumnya adalah haram.

Thabrani berkata, Ketika seseorang mengetahui secara pasti bahwa
dirinya tidak akan mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, membayar
maharnya, dan menjalankan segala tanggung jawab setelah akad nikah, maka
dia diharamkan melangsungkan pernikahan sampai dia benar-benar merasa
mampu. Pernikahan juga diharamkan bagi orang yang mengidap penyakit
yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, dan
penyakit kelamin. Dia harus memberitahukan atas penyakit yang dideritanya
kepada calon istrinya, sebagaimana kewajiban seorang pedagang yang harus
memberitahukan cacat yang ada pada barang dagangannya kepada calon
pembeli. Jika suami ataupun istri mendapati aib pada pasangannya, dia berhak
untuk membatalkan pernikahan; jika suami mendapati aib pada istrinya,
dia berhak membatalkan pernikahan dan meminta lagi mahar yang sudah
diberikan. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah
menikahi perempuan dari bani Balyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit
kusta, maka beliau mengembalikan perempuan itu (membatalkan pernikahan,
red) dan bersabda, "Kalian telah menipuku.'
Berkenaan dengan seseorang yang lemah syahwat, jika sang istri menerima
HR Baihaqi dalam Sunan Baihak, kttab " an-Nikhh," bab "IstihbAbu at-Tazwij bi al-Wali.rd aIWadild," jiIidVII, hai:. 13r, No 3475 dan 13476 dengantanpa mencanturd€n kalimat_,or* r;
.r)urlr :rr^rrt. Di dalam sanad hadits ini ada Muhammad bin Tsabit, dia adalah perawi dhalif.
Dikutip oleh Haitsami di dalamMaimahz-Zawd'id,futab'hn-Nikhh,"bab"Fi ManTazgwwaja
Imraaian fa Wajada biha Aiban," jilid IV hal: 3oo. Menurut Haitsami, hadits ini dha'if.
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kekurangannya dan menikah lantas dia bercerai karena kekurangan itu,
ada perbedaan riwayat dari Malik. Dia pernah berkata, Perempuan berhak
sepenuhnya atas mahar yang dia dapat. Tapi, dia juga sempat berkata, Perempuan

itu hanya berhak setengah dari keseluruhan mahar.
Perbedaan yang terjadi

ini bermula dari pertanyaan; Apakah istri berhak

menerima mahar karena akad nikah atau karena bersetubuh? Berkaitan dengan
masalah ini, ada dua pendapat yang akan diuraikan pada bab selanjutnya.

4. Makruh
Seseorang yang tidak bisa memberi nafkah lahir dan batin, tapi perempuan

yang akan dinikahinya mau menerima kondisinya, karena dia tergolong orang
yang kaya dan syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya hukumnya

makruh. fika dia (suami) tidak mampu memberi nafkah lahir maupun batin
karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang menuntut

ilmu pengetahuan, maka hukum makruh bertambah kuat.
5. Mubah
Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang mengharuskan
maupun menghalangi terlaksananya pernikahan tidak ada pada diri seseorang.

Larangan Membujang bagi Orang yang Mampu Menikah
Ibnu Abbas ra. berkata, seorang laki-laki mengadu kepada Rasulullah saw.
tentang keinginannya untuk membujang. Dia berkata, 'Apa sebaiknya aku

dikebiri saja?" Rasulullah saw. menjawab,

u-ir ,i ;j*

L,;

.)

"Tidak, orang yang *rnfrOrr, atau tttint'a dikebiri tidak termnsuk

bngian

dari golongan karni. "1 HR Thabrani.
Sa'ad bin Abu Waqqash ra. berkata, Rasulullah saw. melarang Utsman bin
Mazhun untuk hidup membujang.' HR Bukhari.

F-\.T1"P.el.r, l:lid XI, hal:. r44, Ir r3o4]. Menurut Thabrani, dalam sanad hadits ini terdapat
Mala b.in Hilal, seorang perawi yang matruk, sebagaimana dikutip oleh Haitsami dalim

Majma' az-ZawAid. jtlid IV hal: 2 54.
HR Bukhari, kitab" an-Nikahl' bab" Mh Yukrahu min at-Tabattul wa al-Khash6- jilid VII,
hal: 5. Muslim, kitab "an-Nifthh," bab"Istifobhbu an-Nikdh li man T6qat Nafsahu'Ilahi wa
wajada Muknahu wa Isytighhlu man Ajaza 'an al-Mukni bi ash-Shaumi," iilid II, hal: r ozo,
6 dan.8. Ibnu Majah, kitab "an-Nikrift," bab "an-Nahyi an at-Tabanull'yilid t, hal:593,
Ir848]. Nasai, kitab "an-Nikah," bab "an-Nahyi an at- labauuli' jilid Vt,'hal: Se, If zr zl.

Ad-Daramikitab"an-Nikhh,"bab"an Nahyianat-Tabattul|jilidli,hal:57,[2t73].]{hmad
di dalam Musnad Ahmad, jilidl,hal: ry5-ry6 dengan redaksi yang sama.
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Artinya: Sekiranya Rasulullah saw. memperbolehkan hidup membujang,
tentu kami akan mengebiri diri kami. fika Rasulullah saw. mengizinkannya untuk
hidup rnembujang, tentunya kami akan melaksanakannya secara berlebihan
hingga mengarahkan karni pada praktik kebiri
Thabrani mengatakan bahwa kesengajaan untuk hidup membujang yang
dimaksud oleh Utsrnan bin Mazh'un adalah mengharamkan diri untuk menikahi
perernpuan, memakai minyak wangi, dan segala sesuatu yang mendatangkan

kenikmatan. Mengenai hal ini, Allah srvt. berlirman,

G;ae,i;*'*;&x(l:u,4\;*'i\fr fu iV,G
';j"

i-i5i

" Hni ornrtg-orlng v0ng bcritnart, jongnrtltlt knrrru hsrsrrrknn npa-npn ynrrg
bnilc ynng tclslt Allsh hslnlknrr ltngi knrrru, dm jnrrgnrtlnlt knrrtu rtrelornpnui bntos.
ScsLtttggtltttyn AIlnlt tidnk nrctrrlukni ornng-ttr(lng Llang rnelnrnpnui bntns."
(Al-MA'idah [5]:87)

Hukum Mendahulukan Pernikahan daripada Haii
fika seseorang merasa perlu untuk menikal-r dan dikhawatirkan akan
terjerurnus pada perzinaan, maka dia diwajibkan untuk mendahulukan
pernikahan daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi, jika tidak ada kekhawatiran
akan terjebak pada perzinaan, maka ibadah haji lebih utama didahulukan. Begitu

pula ibadah-ibadah lain yang hukumnya fardhu kifayah seperti menuntut ilmr.t
dan jihad, lebih diutarnakan pelaksanaannya daripada pernikahan jika orang

yang bersangkutan tidak dikhawatirkan akan terjerumus pada perzinaan.

Hukum Menolak Pernikahan
Pada bagian sebelurnnya sudah dijelaskan bahwa pernikahan rnerupakan
sesuatu yang sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap orang yang sudah cukup

umur dan tidak ada yang menghalangi untuk menikah, kecuali kelemahan dan
kesesatan.

Amirul Muininin, Un-rar bin Khaththab ra. menjelaskan bahwa praktik
kerahiban tidak ada dalam ajaran Islam. Sebab, penolakan terhadap pernikahan
dapat menghilangkan manfaat dan keutamaan pada

diri seseorang.

Dengan penjelasan sekilas rnengenai hikmah di balik pernikahan, sudah
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sepatutnya pemeluk ajaran Islarn termotivasi untuk mempersiapkan hal-hal yang

berkaitan dengan pernikahan dan memperrnudah pelaksanaannya, sehingga
laki-laki dan pererrpuan dapat melangsungkan pernikahan.
Pada kenyataannya, apa yang terjadi di tengah-tengah kebanyakan umat
Islam bertolak belakang dengan ajaran Islam. Di mana, kebanyakan di antara
mereka mempersulit pernikahan dengan rnengajukan syarat yang cukup sulit

untuk dipenuhi. Pada akhirnya, banyak di antara muda-mudi yang lebih
memilih hidup membujang yang pada gilirannya mendorong mereka untuk
melakukan hubungan seks secara bebas dan tanpa kendali. Secara umlrm,
pemandangan semacaln ini dapat kita lihat di daerah perkotaan dan jarang
ditemui pada masyarakat pedesaan. Hal itu disebabkan pola hidup masyarakat
desa yang sederhana, polos, jauh dari kemewahan dan hal-hal yang mempersulit
pernikahan.
Penyebab umum yang dapat menghalangi pernikahan di kalangan
masyarakat adalah tingginya mahar dan biaya hidup yang harus dipersiapkan
oleh calon suami,'sehingga dia rterasa terbebani. Selain itu, adanya kebiasaan
perempuan yang hidup di perkotaan yang sangat bebas dalarn pergaulan
mendatangkan keraguan pada laki-laki. Sehingga, hal yang demikian menjadikan

laki-laki harus berpikir ulang untuk menentukan pendamping hidupr-rya.
Pada akhirnya, banyak laki-laki yang enggan menikah karena rrerasa belurn
menemukan perempualt 1'ang sesuai nrenurutnya untuk dapat diajak bersamasama mengarungi bahtera rumah tangga.
Sebagai upaya untuk rnenghilangkan hal-hal yang dapat menghalangi
pernikahan adalah hendaknya kembali mengikuti ajaran Islam. Di mana,
Islam sangat memperhatikan pendidikan akhlak perempuan, mengajarkannya
keutamaan sikap, kesucian, kemandirian, serta melarang umatnya mentplersulit

mahar dan biaya pernikahan.

e@ Memilih Pasangan bzs
Cara Memilih lstri
Istri laksana tempat tinggal dan kebun bagi suaminya. Dia adalah teman
untuk menjalani kehidupan, ratu dalam rumah tangga, ibu bagi anak-anaknya,
pelabuhan hati, dan tempat yang akan memberi kesenangan dan keselamatan.
Istri merupakan orang yang paling berperan dalam menentukan kebahagiaan

I
I
I

J
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hidup berumah tangga. Dari rahimnya akan terlahir anak-anak, kemudian
mereka mewarisi sifat dan keistimewaan, belajar mengembangkan potensi
dan memahami bahasa, serta meniru adat dan kebiasaan dalam berperilaku.
Dalam dekapan kasih sayang seorang istri (baca: ibu), naluri seorang anak
akan terbina dengan baik. Begitu pula dengan agama dan jiwa sosialnya. oleh
karena itu, Islam selalu menekankan bagi seorang lelaki yang ingin menikah
agar memilih seorang perempuan yang salehah, dan menjadikannya sebaik-baik

perhiasan. Artinya, siapapun yang ingin hidup berumah tangga, hendaknya
berhati-hati dalam memilih pendamping hidup. Istri yang salehah dapat dilihat
dari ketaatannya dalam memegang teguh ajaran agamanya, berprilaku baik,

memenuhi hak suami, dan mengayomi anak-anak mereka, Selain itu, agama
Islam juga mengingatkan bagi mereka yang ingin menikah agar kriteria terhadap
calon istrinya tidak terlepas dari akhlak dan prilakunya.
Pada umumnya, banyak orang yang lebih tertarik dengan perempuan yang

memiliki harta yang melimpah, paras yang menawan, pangkat dan kedudukan
yang tinggi, ataupun kemuliaan nasab orang tuanya, dengan tanpa memerhatikan

akhlak dan pendidikan yang dijalaninya, kehidupan rumah tangganya akan
berakhir dengan menyisakan kepiluan dan rasa sedih. Rasulullah saw. selalu
mengingatkan umatnya agarberhati-hati dalam memilih pasangan hidup. Beliau
bersabda,

tl")'F3;su\
"langanlah knlian mengantbil rerumputon di antara puing-puing."
Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang dimaksud dengan

rerumputan di antara puing-puing?"
Beliau meniawab,

"'tit.3t

g

"Yctitu perempuon cantik yang tumbuh di lingkungan yang buruk'

'

"1

Ithrfrr*SAdahal-Muttaqin,iilidVhal:348.Dalam al Mugnihnhamli al-Aslr/rirdisebutkan
bah'wa hadits ini diriwavatkin oleh Daruqutni dalam al-Amtsril dari hadits Abu Said alKhudri. Daruqutni mengatakan bahwa waqidi berbeda pendapat dengan peraw.i yang
iain dalam me'riwayatkainya, dan dia adalah perawi yang dha'if. Selain itu' hadits ini
terdaoat dalam kitab Kanzu ht-Ummal.lqqsSz. aio r5, dai +JOzol.balam Kasyfu al-Khafa'
disebltkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh Daruqutni. Dalam.al-AfrAd, Ramihrazi
Jan eskari di dalam al-Amtsdl, rbnu edi dalam al-Kafiil, Qadha'i di dalam Musnad aslSvihab, Khatib

di

dalam ldhhhu Mulbis, Dailami dari riwayat Waqidi dan Abu Sa'id secara

"Yailu
#arfu'dengan tambahan redaksi,'Apa itu, wahai Rasulirllah? Eeliau menjawab'

orlrr*Duor"rons berDaras menawan...i'Abu Adi mengatakan bahwa dalam meriwayatkan
'hadits'ini. Waqiil UeiUeaa dengan perawi yang lain. Abu Ubaidah dalam al-Gharib. Menurut
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Rasulullah saw. juga bersabda,

.1

i; Ati\ ,:;"ri \ r .*",i Ji #:: 6a :4:A;dt tr^ji t
$.,.

Jd)

tr.o.
1,, r,."
Jlj
c.\t'* sJ'? a-.).

t.

r-tJt

<t to., o7.i. oo..,oj ?i ,tl..,i
Jr."*::
:S::4+LJ Jf :#t;Ji
',Ie
t^'

J-,i
"langanlalt kolian menikali perempuan otus dasar kecontikannya semsta
korena kecantikrm bisn

jndi akon ntenjeruntuskan pada kehancurqn, dan jangan

pula kolian menikuhi perenlpuan atas dasar kekaynnnnya semata karens hartn bisn

jadi lnnya aknn mengarahknn pada pcrbuatnn nnianya, tapi nikahilah perempuan
atos dnsnr agnmnnyl. Sesunggulutya budnk yang pesek dan hitnm (pnravtyn tidak

menarik, red), yang beragama lebih utama (untuk dinikahi)."1

Rasulullah saw juga memberitahukan bahwa seseorang yang menikah
dengan tujuan yang tidak sesuai dengan syariat Islam, yaitu untuk membentuk

rumah tangga dan menjaga sendi-sendi berumah tangga, dia akan mendapatkan

kebalikannya (sesuatu yang tidak diinginkannya). Beliau bersabda,
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"Barangsinpa yang menikahi perempuqn kareno kekayaannys, maka
AlIqlr swt. tidnk memberi tsmbahan qpapun kecusli kemiskinan. Bnrangsiapa
yang menikahi perentpuan karens status sosialnya, moke Allah swt. tidak
menamhaltkln apapun kecuali kehinctan. Dnn barangsinpa tlang menikahi
perempu an karena ingin menurtdukkon pandangnn, menj aga kennluannya dan

untuk rnenyanrbung silaturahmi, maka Allah akan memberkahi pada istrinya,
AIIah juga nkon nrcmberknhi padn suaminyn." HR lbnu Hibban dalam adDhuhfd'.'
Daruqutni, hadits ini tidak shahih dalam satu sisi. Lihat dalam Kasyf al-Khafa' jilid I, hal:
3t9-32o. Nasiruddin al-Albani mengatakan di dalam adh-Da'\fuh,-hal: zr, I14], bahwa
hadits ini sangat.dha't[,sementara Waqidi adalahperawi yang mairuk. Dia nyatakan sebagai
pembohong oleh Ahmad, Nasai, lbnu Madini, dan perawi lang lain.
HRJbnu Majah, kitab "an-Nikah."bab"Tazwiju Dzati ad-Dinl' jllid r,hal: 597, Ir859]. Dalam
az-Zawaid karya lbnu Majah disebutkan bahwa terdapat perawi asal Afrika, yaitu Abduilah
,!n Vi.ya.l bin A.n'am. Dia termasuk perawi yang dha'i[.'lbni Hibban meriwayatkannya dalam
Shahih Ibnu Hibban dengan sanad yang berbeiia.

Dalam al Majruhin. jllid II, hal: r 5 r, Ibnu Hibban meriwayatkan hadits ini dari Abdussalam
bin Abdul Qudus. Abu Hatim menyatakan bahwa hadits ini dha'if. AbtDawud mengatakan
bahwa perawi hadits ini tidak memiliki kedudukan di antara para ahli hadits, dan alnaknya
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Harapan dari peringatan ini adalah agar ketika seseorang akan menikah, dia
tidak menjadikan urusan dunia sebagai pilihan utama, karena hal itu tidak akan
dapat mengangkat derajatnya. Tapi yang harus diperhatikan adalah hendaknya

dia melihat agamanya (calon istrinya), apaktrh wawasan keagamaannya sudah
cukup baik atau belum, sebab agama merupakan muara akal dan hati. Iika hal
itu telah dipenuhi oleh calon pasangan hidupnya, maka hal lain boleh dijadikan
sebagai bahan pertimbangan, sesuai clengan keinginan masing-masing individu.

Rasulullah saw. bersabda,
-c1-L

C:j

" Pe retrrputttt

kecantiknnnyn,
be

dirtiknlri kttre

nn errrTtnt

1te

rknrn: ksre nslnrtarnln, ketu rurranrtyn,

dtn ttgnnLttrryo. Pilililslr

knrcrtLt 0tnnttlnVn, rtiscnqn htttrtr

rturtttttg."l HR Bukhari dan Muslim.

Rasulullah saw. memberikan tanda bagi perempuan yang salehah, yang
parasnya menawan, taat, baik budi pekertinya dan bertanggung jawab. Beliau
lebih burrrk dalanr mcrinrlatkirn lrrrdits. Aqili mcngatrkrrr brhr.a hrrdil: irri tidirL perlu
diikulielau dijrreiikan sebagaiacuart. lbrtuA tliberkrrtrr ltrrhrrl keselurulrrtn pt rawinla titiirk
dapat dipercai,a. Ibnu Ilibban menjelaskan bahrva pelawi hadits ini banyak merin'avatkatt
hadits dari Hisyam bin Urlah clan lbnu Abu Ablah, yaitu merirvayatkan hadits-haciits palsu
yang tidak sirlr urrtuk dijadikan sebagai landastrn. Akan tetapi, penulis bukt 7'anzihu osySyariah al-Marfu'alr 'an al-Asy-Syani'ah al Mtrudhiiah, Kinani asy-Syaf i, berkomentirr
tjahrva Ibnu Majah pernah merir'vayatkan hadits ini dari Abclussalam, n-reskipun lbnu Hatinr
mengklainrnya sebagai pr'rawi yang dha'if. Amru bin Utsman tidak lain adalah Harnshi.
Hal itu dinyatakan pula di dalarn rin'ayat Thabrani. Selain itu, hadits ini tidak disebutkan
di dalanr ai-Mizon dan sl-Lison. Hadits ini juga tidak bertentangan dengan hadits-hadits
shahih. Maksud yang terdapat dalam hadits ini menjelaskan tentang kebiasaan manusia pada
umurnnya. Karena itu, pada kahir redaksi haclits ini berbunyi, "Maka pilihlalt perentpuon
yang mcrttiliki (pemahinttrrt) ttlattta lotl! buik, nistrty,t knmu akan bcrutrlung-" Panguilt
hadlts ini ada dl dalanr hir.iits Abdrrllah bin Anrru yang diriir'ayatkan oleh Abdullah bin
Hamid melalui Abdurrahman al-Afriqi. Menurutku (Kinani), hadits ini ada di dalam riwaytrt
Ibnu Majah. Karena itu, penisbahan hadits ini kepadanva adalah lebih utama. Amru bin
Utsman al-Hamshi merupakirn perarvi yang cliikuti oleh Abu Dawud, Niisai, dan Ibnu
N{ajah. Dia belum diketahr.ri celanya. facli, bagairnana mungkirt haditsnva tc'rcantum di
<lalan aI-Mizan dan al-Lislin Sementara itu, perarvi i ang dianggap matruk adtrlirh Amru
bin Utsrnan al-Kilabi. Niisai dan Azdi yang mengatakan bahwa dia termasuk perls'i yarrg
cliikuti oleh lbnu Majah. lbnu Adi berkata bahiva Utsrnan bin Amru al-Kilabi memiliki
beberapa hadits, dan Ibnu Majah aclalal.r salah satu perau'i ,vang rnenulis hadits darinya.
IbnuHibban jugamenyebutnyndidalam ats Tsiqlit. Lihat juga,JalantTonzihasy-Syarihh,
jilid Il, hal: zo6, lz7l.
HR Bukhari, kitab, "d/, Nikah," bab "al lktfd'Ji ad-Daini," jilid VlI, hal:s. Muslim, kitab
"sr-Radhd'l'bab "Istihbitbu niklihi dztiti ad-Daini," j\lid II, hal: ro86. [53]. Abu DaH'ud,
Dawud meriwtr,vatkannya dengan redaksi, "Tunkahu an Nish"'kitab "an Nikdh," bab "Mh
yukmaru bihi nin tazwizi ,17.;ti d,1 Dinl," jilid, Il, hal: sJq, lzo,1z]. Tirmidzi. dengan
redaksi vanq, berbedir, kitab "nrr.Nikrilr." bab " Ma Ji'd anna al-Mar'ata Tunkahu'an arba'l
khishAliit." f ilia ttt, hal: 387 lro86l. Ibnu Majah, kitab "an Nikahl'bab "Tazwiju Dzdt.i
ad-DinL" jliid I, hal: 597, Ir 8s8]. Nasai, kitab "di1-Nlft lihl'bab " Mh'lunkahu al-Marhtu,",
jilid VI, hal: 6s,llzz6l. Riwayat yang berasal dari Abu Hurairah berbunyi, kitab "an -NikAh,"
bab," Kardhiyyatu tazwiji az Zunhti," jilid VI, hal: 68, [3 z3o] . Darami dengan redaksi yang

samadalamsananDarami,kitab"at? Nikih,"bab,"Tunkahual-Mar'atu'slaarba'ati..."
iilid iI, hal: 58, lzt 76l. Ahmad dahm Musnad Ahmad, jilid II, hal: 428.
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bersabda, "sebaik-boik perempuan adalah jika engkau memandangnya, dia
membuatmu senang. lika engkau menyuruhnya, dia melekukannya. lika engkau
memberinya (naftah) dia menerimanya.

lika engkau tidak ada, dia

menjaga

dirinya untukmu dan menjagahartamu.."'HR Nasai dan yang lain dengan sanad
shahih.

Di antara kelebihan yang mesti ada pada diri perempuan yang akan dilamar
adalah:
l

.

Dia berasal dari lingkungan (keluarga, red) yang baik, rlampu mengendalikan

diri, tidak temperamental, serta tidak berperilaku aneh sehingga dia
layak untuk menjalankan perannya dalam mengasihi anak-anaknya dan
memenuhi hak suaminya. Sebab, perempuan yang memiliki sifat seperti

ini, kemungkinan besar dia bisa mencurahkan kasih sayangnya kepada
anak-anaknya dan mampu menjaga hak suaminya.

Ketika Rasulullah saw. rnelamar Ummu Hani, beliau ditolak karena telah
memiliki anak. Rasulullah saw. kemudian bersabda, " Sebaik-baik Perempuan
p

e

nunggang ku da

ad

alah

s

eb

aik- b aik p er emp uon Qur ai sy, y ait u p er e mp u an

yang sangat menyayangi anaknya pada masa kecilnya dan dapat memenuhi

hak suaminya dengan sepenuh hati. ""
Secara umurn, seseorang yang berprilaku baik, dia akan mirrnpu mewariskan-

nya kepada orang lain. Rasulullah saw. bersabda,
,r\
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;>ul,tr 3 ^-s 1Li A,,tabJl
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"Mnnusin ibornt trunhnng, schngnilrrqnn tmilbnng entas dan parnk. Ynrtg
terbsik tli qntoro merckn di nnsn jnlilialt ndnkilt tlnrtg tarbnik tlsri trrereka
tlolnn Islsnr, yaitu jiko rnerckn rnerttnluurri (ojnrnn Isln.ru). "3

HR Nasai, kitab "rrr NikAh," bab "ayyu an Nistii khair," jilid VI, hal: 6u, [:z:r]. Hakirn
dalam Mustadrak Hakim, kitab "ari-rurft4lr," bab "ayyu in-Nisdi khair," jllid II, hal: r6r.
Hakim rnenyatakan bahwa hadits ini sahih d:rlam syarat Muslim.
HR Bukhari, kitab "an-Mkrih," bab "Ilk man yunkahu hla ayyu an-Nhsi Khair, wa mi
Yustahabbu anyatakhayyarali nuthlihi min ghairiijhbin," jilidVIl,hal: 7. Kitab "an-Noihqht,"
bab " Khifdzu al-Marhti zaujahh Ji dzhti Yadihi wa an-NaJaqntr," jilid \rII, hal: B 5
HR Bukhari, kitab" ol-amhih"' bib" Qaulu Taili: Laqad Kana Ji YisuJa wa lkhwatihi Ayatun
li as-Shilin," jilid IV hal: r 8z, dan bab "l1ra lftakhadzall,ihu lbrahirnd K/ra1r1al' jilid IV, hal:
r7o, dan tanpa mencantumkan kalimat, "Ka Mahdizi adz-Dzahabi wa al Fidhdhafftl." Kitab
"al-Manhqib,'ibab,"Qauluhu Ta'hlh: Yh ayyuhan nisu innit Khalaqnitkum min l)zakarin
.,.1'iilid IV hal: z16. Muslim, kitab"al-Fadhrill," bab "Min Fadhhili YasuJ," jilid IV hal:
i8a6, Ir68], dan bab "Khiydru an-Nhsi," jilid IV hal: r958, Ir99]. Ahmad dengan redaksi
yang sama Musnad Ahmad, jilid II, hal: j67 dan j83 dan jilid III, hal: 257,26o,39t, 43r,
+:aidan 485. Ad-Daran| Muqaddimah. j|rrd I, hal: 6+, Izzg].
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Ada sebuah syair berbunyi,
Akankah tulisnn mcnglmsilkan selain ukiran
dan polnn kelnptt

te

rtnnsrn buksn pndn tenryntnya?

Ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan yang tidak setara
kemuliaannya. Kemudian dia bersyair,
Nssah yang terltorntat rnenangis tersedulr
kar en q

z.

he

rku r ttn gnq a kentul

i

s

an

ke

tika

ke d u a

ny

a

disntukan

Dapat memberi keturunan (tidak mandul).

Di antara tujuan dari pernikahan adalah untuk mendapatkan keturunan.
Karenanya, hendaknya perempuan yang (akan dijadikan sebagai istri) dapat
melahirkan (tidak mandul, red). Hal ini dapat diketahui dengan melihat
kondisi fisik calon istri, juga dapat dilihat dari keluarganya yang lain, seperti
saudaranya atau bibinya.

Ada seorang laki-laki melamar perempuan yang mandul. Dia berkata kepada Rasulullah saw., "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sudah melamar
seorang perempuan yang berparas menawan dan terhormat, tapi dia
mandul. Setelah mendengar hal itu, Rasulullah saw melarangnya untuk
melanjutkan lamaran tersebut. Beliau bersabda,
t,

a-LJr

ar

-.!' ts
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-rlj ,r.j'
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"Nikaltilnh prirn,run,, yong'trrnot, tr,,,rtu, dan subur karena poda ltnri
kiamut kelok, aku nksn nrcntbanggnkan kepndn para nnhi atas hanynknyo
jumlnlt k{iliun. "1
Al-Wadfid artinya perempuan yang memiliki sifat kasih sayang kepada
suaminya, bisa menumbuhkan rasa cinta kepada suaminya dan berusaha
semampunya untuk mendapatkan ridha suaminya.

3.

Memiliki paras yang menawan (cantik).
Fitrah yang ada pada diri setiap orang adalah menyukai dan tertarik pada
sesuatu yang indah; Dia akan merasa hampa jika suatu yang indah jauh
dari dirinya. Jika sesuatu yang indah dan menarik hatinya selalu berdekatan
dengannya, dia akan merasakan kedamaian dan ketenangan. Karena itu,

'

HR Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawud, kitab "an-Nlftrift," bab "nn-Nahyu'an at-Tazwiji

manlamYalidminNishinl'jilidII,hal:54z,lzo5oltanpakalimat,'yaumaal-eiyhmaftl Nasii,

kitab "an-Nikdh," bab "Karhhiyyatu Tazwiji alArlim, " jilid VI, hal: 65, [3 zzS]. Ibnu Majah,
kitab"an-NikAh," bab" Md lhqJi.!.aQh!i alt ryikiili," jlliii uhat: 592, Ir84al dan juga datam bab
"Tazwiju al-Aardir wa al-Wadhd," jilid I, hal: 599, Iiso3] Ahmad al aatah Mushad Ahmad,
jilid III, hal: r58 dan 245 dengan kalimat, '.1;1,
;r1'

-(,
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Islam tidak menafikan kecantikan sebagai salah satu kriteria yang perlu
diperhatikan saat memilih istri.
Dalam hadits shahih, Rasulullah saw. bersabda,

.i,'it
Ju;i' ;^-j
,J'r:;
.
-'
"sesunggulrnya Allah itu indnh dan senang dengan keindalnn."l

Ketika Mughirah bin Syu'bah ra. ingin melamar seorang perempuan, dia
mengungkapkan keinginannya tersebut kepada Rasulullah saw Beliau
kemudian bersabda,

t:<4
"

Lilntl

.ti ti *;i

ah dia, sesungguhny a

iV Wt

lnl yang se demikian

pt
lehilr bisa ntempertnlun-

kan (pernikahsn) di ant{tra kalian."2
Artinya, dengan melihat calon istri sebelum memutuskan, hal itu diharapkan
dapat menambatkan kasih sayang di antara suami-istri.
Rasulullah saw. pernah menasihati laki-laki yang bermaksud melamar
seorang perempuan Anshar. Beliau bersabda,

6

*-at, ,*1

e i'v wy pi

"Lihatlah din, sesungguhnya pada mata kaum Anshar terdapat sesuatu
yang lain."3
Jabir bin Abdullah ra. pernah melihat seorang perempuan yang ingin
dijadikan sebagai istrinya dengan sembunyi-sembunyi. Rasulullah saw. juga
pernah mengutus beberapa perempuan untuk mencari tahu kekurangan
pada dirinya. Beliau berkata, "Ciumlah (bau) mulutnya, ciumlah (bau)
ketiaknya, dan lihatlah kedua otot tumit bagian belakangnya."'
HR Muslim, krrab " al-imAn," bab "Tahrimu al-Kibri wa Baydnihi," jilid I, hal: sl, i+zl.
HR Tirmidzi, kitab" an-Nikah," bab" Mh ldhf Nadzari al-Makhthibah," jilid III, hal: 388,
Iro87]. Tirmidzi menyatakan bahwa hadits ini hasan. Nasai dengan kalimat, "Fainnahi
Ajdaru," kitab "an-Mkdh," bab "Ibdhatu an-Nadzar qabla at-Tazwi," jilid VI, hal: 69,
[jz:s]. Ibnu Majah, kitab, "an-Nikdh," bab"an-Nazharu ila al-Marhti idzA Ardda an
YatazawwajuhA," jilid I, hal: 599, Ir865 ]. Ad-Darami, kitab " an-Nikiih," bab" ar-Rukhshah
an-Nazharli al-Marah 'Inda al-Khithbah," jllid II, hal: 59, [2r78].
f-HRMuslim,kitab"al-imdn','bab"Nadb

an-Nazhar ilaWajhial-MarhhwaKafaihhliMan

Yuridu Tazwijuhhl' ji\d II, hal: ro4o, [z+-zs). Daruqutni, kitab "dtl Nikrft," jilid III, ha]:
2fi,341. Nasai, kitab " an-Nikdth," bab "Idzk istasydra rajulun rajulan Ji al-Marah, hal
Yukhbiruhu bi mh Ya'lam," jilid VI, hal:77,ft246'32.471. Sa'id bin Manshur meriwayatkan
dalam Sunan Sa'id bin Manshur, iilid I, hal: t +2, I s zzl.
HR Abu Dawud, kitab "an-Mkdhi'bab"an-Nazharu'inda at-Tazwtil'hal: r63, Ir9o]. Ahmad
dengan redaksi yang sama dalam Musnad Ahmad, jilidIIl,hal: z3 r. Hakim ,kj!ab"an-Nikith,"
iilid ll, hal: r66. Hakim menyatakan bahwa hadits sahih dalam syarat Bukhari, meskipun
tapi Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Adz-Dzahabi sepakat dengannya.
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4.

Mendahulukan yang rnasih Perawan.
Hendaknya perempuan yang akan dijadikan istri rrrasih perawan, karena
dia cenderung lebih tulus dan belurn pernah menjalin hubungan dengan

laki-laki lain (bersuami). Dengan demikian, cinta yang ada pada dirinya
merupakan cinta yang pertama.

Ketika fabir bin Abdullah ra. nenikahi seorang janda, Rasulullah

saw.

bertanya kepadanya,

:.Lo)u" qi>U

t

.i,{ )u

"Mertgttpo buknrt
lteroit,ttrr scltinggn kmrru tlnput hcrcumbu tlengonntln dnrr
din j ugn tlnpnt rrterrcu rrrbuintu."

I

Lantas dia memberitahukan kepada Rasulullah saw. bahwa dia miliki anak
yang masih kecil yang membutuhkan perhatian dan perawatan dari seorang

ibu. Dan itu senrua bisa dilakukan oleh seorang perempuan yang sudah
pernah menikah. Sernentara perempuan yang masih perawan (belum
menikah, red), dia belum terbiasa rnerawat dan mengurusi rumah tangga.

5.

Hendaknya mencari yang sepadan.
Hal lain yang perlu diperhatikan r.rsia, yaitu hendaknya tidak terpaut amat
jauh, kedudukan sosial, pendidikan, clan ekonomi. Adanya kesetaraan dalam
beberapa hal tersebut dapat menjirga keharmonisan rumah tangga.

Abu Bakar dan umar bin Khaththab ra. pernah melarnar Fathimah binti
Muhammad, kemudian Rasulullah saw. menolaknya sambil berkata,
"Dia masih kecil."'Dan ketika Ali melamarnya, Rasulullah saw. lantas
menikahkannya.

Inilah beberapa hal yang telah ditunjukkan oleh Islam kepada laki-laki
yang akan menikah dalam memilih istri sehingga mereka dapat mengambil

pelajaran dan petunjuk.
fika kita memerhatikan rnasalah ini dengan saksarna pada saat akan rnemilih
HR Bukhari dengan kalin.rat, {r- )+, kitab "an-Niftrilr," bab "ats- jl; aybAt," iilid VII, hal: 6,
da n bab " T httlab nl- lvalad," jilid v ll, hrl: so. lugr dalam brrb " Iusiuh,tJdu al-Muyhibatu

wn Tumttrsydtftr.r, " jilid Vll, hal: sr. Muslim. kiiab "an-Nlkrift," bal' "tstilthnt,u"Niknhi
-* , kirab, "nn
!1. 19.k11." ji!!! ll.. hal: rox7, lss, ;n. szl. Abu Dawud dengan kalinrat. _r
Nifr(ih," bab" Fi Tazwiji ,tl Abkkr," jlIid Ii, hal: S+o, Izo+8]. firmidzi, kitab "an Nikrift,;' bab,
"?:y.ijy
ll..llkriir" jilid III, hal: 392, f r rool. Ibnu Majah, kitab "an-Nikr?/r," bab "Tazwij
al Abkdr." jilid I. hal: 598, [860]. Nasai, kitab "ttn-Nikhh," bab, "Mri Tunkahu al-Marati,
_;ltia V, hal:.65, [3226]. Ahrnad, jilid fII, hal: 294, 3o2,3o8, 3r4,362, z6g, 'zt+,1t6. AdDarami, kitab "an Nikih," bab"Tazu'iju al-Abkar," jilid II, hal: To, lzz.zzl'.
HR Hakim, kitab "dn-Nlkdft," jilid II, hal: r67 dan r68. Hakim menyatakan bahwa hadits
ini sahih dalarn svar:rt Rrrkhaii dan Muslim meskipun mereka tidak rneriwayatkannya.

Asz-Dzahabi sepakat <iengannya dalam hal
22O
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iiri,

calon istri, kemungkinan besar rumah tangga yang kita jalani akan menjadi
surga, yang dapat dirasakan oleh anak-anak kita, kebahagiaan dapat kita
rasakan dan anak-anak yang tr"rmbr.rh di dalamnya menjadi orang yang saleh

yang dapat menjalani kehidupannya dengan kebaikan dan kernuliaan.

Cara Memilih Suami
Seorang wali (orang tua, red) hendaknya merr-rilihkan (calon suami) bagi

anak perempuannya; hendaknya orang tua rnenikahkan anak perempuannya
dengan laki-laki yang merililiki pemahaman tentang agama, berprilaku baik
dan memiliki kemuliaan; jika dia (suami, red) berhubungan dengan istrinya,
dia bisa memuliakannya dan jika menceraikannya, juga dilakukan dengan cara

yang baik.
Dalam kitab lhya'Ulltmuddin,Imam Ghazali berkata, "Sikap hati-hati dalam

memenuhi hak anak perempuan merupakan suatu hal yang amat penting karena
perempuan akan terikat pada saat dia menikah. Pada saat seorang perempuan
n-rerrikah, semua urusannya menjadi tanggung jawab suami, bahkan masalah

perceraian sekalipun. fika orang tua menikahkan anak perempuannya dengan
seseorang yang suka berbuat kezaliman, fasik ataupun dengan orang yang
suka mabuk, berati dia telah rnengabaikan ajaran agamanya. Dia juga berhak
mendapatkan murka Allah swt. atas keputusannya dan pemilihannya yang salah

untuk anaknya.
Seseorang bertanya kepacla Hasan bin Ali ra., 'Aku merniliki seorang anak

perempuan. Dengan siapa sebaiknya aku menikahkannya?"
Hasan bin Ali ra. rnenjawab, "Nikahkan dia dengan laki-laki yangbertakwa

kepada Allah swt. fika dia rnencintainya, maka dia akan memuliakannya dan
jika dia membencinya, maka dia tidak akan pernah menzaliminya."
Aisyah ra. berkata, "Pernikahan ibarat perbudakan. Karenanya, hendaknya

salah seorang dari kalian rnelihat kepada siapa akan menyerahkan anak
perempuannya."

Rasulullah saw. bersabda, "Siapa yttng menikahkan anak perempuannya
dengan seseorangyangfasik, maka dia telah memutuskan silaturahminya (dengan
anak perempuannya itu)."'

'

HRIbnu Hibban dalam adh-Dhuhfhk dari Anas. fuga

Lihat dalan Tctnzihu asy-Syart'ah,jilid II, hal: zoo, Iz]. Hadits ini diriwayatkan oleh Ibnu
Hibban dan di dalamnya terdapat perawinya yang bernarna Hasan bin Muhammad alBalkhi. Hal ini adalah pernyataan dari asy-Sya'bi dan tidak boleh diriwayatkan sebagai

hadits. Dalam al-Majnlllin karangannya, jilid r, hal: 238, Ibnu Hibban berkata mengenai
Balkhi, Dia adalah perawi yang meriwayatkan hadits-hadits maudhu'dari Humaid ath

Pernikahan

terdapat dalam ats-Tsiqdt dari ucapan asy-Syabi dengan sanad shahih.

Ibnu Taimiyyah berkata, "Siapa yang tetap pada kezalimannya, maka dia
tidak berhak untuk menikahkanl'

Tolok Ukur
dalam tlhemilih Pasangan

Yang Taat

dalam Beragama

o

o
a

Gadis
Kecantikan

Keturunan

Mendahulukan

o
lvlengutamakan

Hanya

perempuan yang

Janda
Perempuan

subur dari
karena agamanya,
karena

Cinta saja
kerabat jauh,

laki-laki terhadap

bukan dari

dirinya dan

Laki-laki

kebutuhan
perempuan

kerabat dekat.

Harta

a
Beragama

tidak cukup.

kebutuhan

Ketampanan

lslam

a
Mengandalkan

Dengan alasan:

a

a

Memilih

a
Merdeka

a
Pekerjaan

terhadap laki-laki.

Thawit dan Auf al-Arabi. Dia juga meriwayatkannya dari para perawi shahih hadits-hadits
dha'if.Pengambilan dalil dan riwayat darinya tidak diperkenankan, dan tidak seorang pun
mengenal perawi ini, kecuali mereka yang benar-benar berkeinginan untuk menelifinya.
Dalam al-Fawhid al-Majmnhh,hal rz3, Irr], Syaukani berkata, Hadits ini diriwayatkan
oleh lbnu Hibban dari-Anas secara marfu', Hasan bin Muhammad al-Balkhi 6anyak
meriwayatkan hadits maudhu', dan ini sebetulnya merupakan ucapan Sya bi sehingga'hal
itu tidali. boleh disejajarkan dengan hadits nabi. Seperti itulnh p"nil"prt'Adz-DzahibiJ
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Akhlak

Agama + Akhlak + Keluarga yang Baik

Agama + Akhlak + Keluarga yang Baik
+ Apabila Memandangnya Menggembirakan

Agama + Akhlak + Keluarga yang Baik
+ Apabila Memandangnya Menggembirakan
+ Kesetaraan
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i
i

Keras
Musuh
Tidak Tlaat

Bodoh
Faham

Tinggi atau
Hitam atau Putih
Kurus alau Gemuk
Ukuran lainnya

Pendidikan Tinggi

Berpendidikan
atau Tidak
Proses Pendidikan
dan Belum Lulus

Berwawasan
Luas atau Tidak

Tahu Dasar-dasar
Kecendekiawanan

Batasan Minimal (Akal dan Umur)
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KHITBAH (MEMINANG)

Khitbah merupakan suatu aktifitas sebagaimana halnya duduk dan
berkumpul. Anda berkata, seseorang melakukan khitbah (meminang)
terhadap seorang perempuan. Artinya, dia meminang dan mengajak
perempuan (yang dipinangnya) untuk menikah dengan cara yang umum
dilakukan orang.

Kalimat

,-\L; j+y

artinya seseorang yang sering mengajukan

pinangan. Kata al-Khathib, artinya seseorang yang meminang perempuan.

Kata Khathabq, Yakhtubu artinya seseorang yang berbicara untuk
memberi nasihat atau mencela orang lain.

Khitbah (pinangan) adalah suatu aktifitas yang menjadi pembuka
memberlakukan
pinangan (sebagai langkah awal untuk menikah) agar orang yang akan
melangsungkan pernikahan saling mengenal satu sama lain (antara
calon istri dan calon suami), sehingga di antara ke duanya mantap untuk
melangsungkan pernikahan.

untuk melangsungkan pernikahan. Allah swt.

Perempuan yang Boleh Dilamar
Siapa saja perempuan yang boleh dipinang

? Seorang laki-laki dilarang
mengajukan pinangan kepada seorang perempuan, kecuali perempuan
yang akan dipinangnya memenuhi dua syarat berikut ini, yaitu:

1.
z

Perempuan yang akan dipinang tidak mendapati sesuatu yang menghalanginya untuk dinikahi secara syara'.
Perempuan yang akan dipinang tidak sedang dilamar laki-laki lain yang

dilakukan secara syar'i.
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fika pada diri perempuan yang hendak dilamar terdapat sesuatu yang
menghalanginya untuk dinikahi secara syara'seperti mahramnya, baik mahram
untuk selamanya ataupun hanya untuk sementara waktu, juga sedang dilamar
oleh laki-laki lain, maka orang yang hendak meminangnya tidak diperbolehkan

untuk mengajukan pinangan kepadanya.

Hukum Melamar Perempuan yang sedang Menjalani lddah
Seorang laki-laki diharamkan meminang perempuan yang sedang menjalani
'iddah, baik karena ditinggal mati suaminya ataupun karena ditalak talakraj'i

maupun talakba'in.
Jika perempuan yang akan dipinang sedang menjalani masa'iddah karena

talak raj'i, maka dia tidak diperbolehkan untuk dipinang , karena statusnya
masih berada dalam ikatan pernikahan. Selama perempuan tersebut menjalani
masa'iddah, suami yang menalaknya berhak untuk merujuknya kembali.
Bagi perempuan yang sedang menjalani masa'iddah karena ditalak ba'in
oleh suaminya, maka dia tidak boleh dipinang secara terang-terangan sebab
hak suami masih melekat pada dirinya dan suami juga masih diperbolehkan
menikahinya lagi meskipun dengan akad yang baru. fika seseorang meminang
perempuan yang sedang menjalani masa'iddah, itu artinya dia menghilangkan

hak suami untuk kembali kepadanya.
Para ulama berbeda pendapat mengenai pinangan yang dilakukan dengan
cara sindiran terhadap perempuan yang sedang menjalani masaiddah. Pendapat

yang benar adalah dia boleh dipinang. Bagi perempuan yang sedang menjalani

masa'iddah karena suaminya meninggal dunia, dia boleh dipinang tapi dengan

sindiran, tidak dengan cara terang-terangan. Sebab, saat suaminya meninggal
dunia, berarti hubungan di antara keduanya telah terputus dan hak suami yang
melekat padanya juga sudah hilang. Meskipun demikian, meminang seorang
perempuan yang sedang menjalani masa'iddah karena suaminya meninggal
dunia tidak boleh dilakukan dengan cara terang-terangan. Hal ini sebagai upaya

untuk tidak melukai perasaan istri yang ditinggal suaminya, menghormatinya
selama menjalani masa'iddah dan untuk menghormati keluarga dan ahli waris
orang yang meninggal dunia. Allah berfirman,

'lt'"6;ie';rz\";i;ir"vc.r#t\4"w1955
U-tF.

s"rt

j-:; JK yfu t;' L.G'\

\
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"Dan tidnk

nda dosabagi kamu nrcminangwanita-wsnita itu dengan sindiran
otuu kamu ntenyembunyikan (keinginan mengoLuini mereka) dqlan hatimu.
Allah mengetsltui bsltwn kgmu gknn menyebut-nyebut mereka, dalnm pada itu
jangnnlah kamu mengadakon janji karuin dengnn mereka secaro rohosia, kecuali
sekedar ntengucapkon (kepnda merekn) perkatnan yang mn'ruf. Dan jnnganlalt
kamu berazam (bertetnp hati) untuk beraqad niksh, sebelunt habis 'iddahnya.
Dnn ketalruilnlt boltuassnya Alloh mengetalrui apl yang ada dalam hatimu; nnka
t nktt tl ol t kep a dn-N y a." (Al-Baqarah
[2] : 235)

Yang dimaksud dalam ayat di atas adalah perempuan yang sedang menjalani

masa'iddah karena kematian suaminya. Yang dimaksud dengan kata 'sindiran'
adalah ungkapan seseorang yang ditujukan kepada (perempuan yang ditinggal
suaminya) yang menunjukkan makna lain. Seperti ungkapan, 'Aku ingin sekali
menikah, aku berharap semoga Allah memudahkan jalanku untuk menikahi
seorang perempuan yang salehah. Atau ungkapan, semoga Allah memberi
kemantapan dan kebaikan bagimu."
Pemberian hadiah kepada perempuan yang sedang menjalani masa'iddah
diperbolehkan. Pemberian ini juga termasuk bagian dari sindiran. Dia (laki-

laki yang berkeinginan untuk meminang) juga diperbolehkan memuji dirinya
sendiri sebagai sindiran bahwa dia ingin menikahinya. Hal semacam ini pernah
dilakukan oleh Abu fa'far, Muhammad bin Ali bin Husain.
sakinah binti Handalah menceritakan, "Muhammad bin Ali menemuiku.
saat itu, aku sedang menjalani masa'iddah atas kematian suamiku. Muhammad
bin Ali berkata, 'Kamu sudah mengetahui dengan baik atas hubungan kekerabatanku dengan Rasulullah saw. dan Ali bin Abu Thalib ra. serta posisiku di kalangan

masyarakat Arabl Aku berkata,'semoga Allah mengampunimu. Kamu adalah
seorang yang dijadikan teladan, kamu tidak pantas meminangku selama aku

menjalani 'iddahl Muhammad bin Ali kemudian berkata, Aku hanya sebatas
memberitahukan kepadamu tentang kekerabatanku dengan Rasulullah saw,
juga dengan Ali bin Abu Thalibl

Rasulullah saw pernah menemui Ummu Salamah, yang saat itu sedang
menjanda karena suaminya, Abu salamah, meninggal dunia. Beliau berkata,
"sungguh engkau mengetahui bahwa aku adalah utusan Allah swt. dan orang
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yang terbaik di antara kaumkul' Kalimat yang diucapkan Rasulullah saw ini
merupakan lamaran beliau kepadanya."'

Kesimpulan dari beberapa pendapat yang ada adalah bahwa meminang
secara terang-terangan kepada perempuan yang sedang menjalani masa'iddah
adalah haram, sedangkan pinangan yang dilakukan dengan sindiran boleh

dilakukan kepada perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah karena
ditinggal suaminya dan talak ba'in, tapi haram ditujukan kepada perempuan
yang menjalani masa 'iddah talak raj'i.
Para ulama berbeda pendapat mengenai seorang laki-laki yang meminang

perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah secara terang-terangan dan
melakukan akad pernikahan setelah masa'iddahnya habis. Imam Malik berpendapat bahwa keduanya harus dipisahkan, baik sudah terjadi hubungan suami-

istri maupun belum. Imam Syaf i berpendapat bahwa akad yang dilaksanakan
tetap sah walaupun dia telah melakukan larangan yang telah ditetapkan. Jika
akad pernikahan dilaksanakan pada masa 'iddah, para ulama sepakat bahwa
keduanya harus dipisahkan, walaupun telah terjadi hubungan suami-istri.
Pertanyaan selanjutnya adalah apakah nanti mereka diperbolehkan untuk

menikah lagi? Dalam hal ini, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan
ulama. Imam Malik, Laits, dan al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki tadi tidak
boleh menikahi perempuan itu lagi nantinya. Mayoritas ulama berpendapat
bahwa laki-laki tadi diperbolehkan untuk menikahi perempuan itu jika telah
habis masa'iddahnya,jika dia menginginkannya.

Hukum Meminang Tunangan Orang Lain
Seseorang diharamkan mengajukan pinangan terhadap perempuan yang

sudah dipinang oleh laki-laki lain karena hal tersebut melanggar hak lakikaki yang sudah meminangnya terlebih dulu, juga akan melukai perasaannya.
Meminang seorang perempuan yang sudah dipinang oleh orang lain akan
menimbulkan perpecahan dan perseteruan di antara mereka (dua laki-laki
yang meminang).
Uqbah bin Amir ra. meriwayatkan, Rasulullah saw. bersabda,

'

HRDaruqutnidalamsuna n Daraquthni, kitab "dn-Nlft.ih," jilid III, hal: zz4,lrSl.Dalam atTa'Iiq al-LLugni hli Daraquthnl disebutkan , Hadits ini juga disebutkan oleh Ibnu Taimilyah
dalamal-Mintaqri dan menisbatkannya kepadaal-Mushannaf.Dalam an-Nail, asy-Syaukani
mengatakan bahwa sanad hadits ini terputus, karena Muhammad bin Ali adalah al-Bakir,
dia tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah saw.
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"Orang Mukrnin itu bersaudara dengnrt orattg Mukrrtirr yarrg tnur. t,tot n,
dia tidak diperbolehknn nrcntbeli bnrong yang sednng ditsruar oleh snudornnyal
dan tidsk diperkenankan menhung pinangan saudaranya linggn saudaranyn itu

nrcninggalkannya Qrrcrnutuskan pinangannya). ", UR Ahmad dan Muslim.
Larangan tadi berlaku apabila perempuan atau walinya sudah menerima
pinangan laki-laki pertama secara tegas dan jelas.
Dalam hal ini, mengajukan pinangan boleh dilakukan oleh laki-laki kedua
apabila memenuhi beberapa hal berikut, yaitu:

l

Pihak perempuan sudah menolak pinangan laki-laki pertama atau
menjawabnya dengan sindiran, misalnya dengan mengucapkan,'Aku tidak
membencimul'

2.
3.

Laki-laki kedua tidak mengetahui adanya pinangan laki-laki sebelumnya.
Pihak perempuan belum memberi kepastian kepada laki-laki pertama,
apakah dia menerima atau menolak pinangannya.

4. Laki-laki

pertama sudah memberi izin kepada laki-laki kedua untuk

mengajukan pinangannya.

Tirmidzi meriwayatkan hadits dari Syaf i yang maknanya, jika seorang lakilaki meminang seorang perempuan dan perempuan itu menerima pinangannya,

maka tidak seorang pun diperbolehkan untuk meminang pinangannya
(perempuan tadi):',
Apabila laki-laki yang ingin meminang tidak mengetahui jawaban perempuan yang sudah dipinang sebelumnya atas pinangan laki-laki pertama, maka dia
diperbolehkan mengajukan pinangannya. Tetapi, apabila dia meminang setelah
perempuan tadi menerima pinangan laki-laki pertama, maka dia berdosa.
fika kemudian mereka menikah, pernikahan yang dilakukannya dinyatakan

'
'
r

Maksud kata saudara di sini cukup abstrak karena keluar dari kaidah arti kata yang seharusnya,
yaitu mencakup larangan meminang tunangan orang kafir dan fasik. Xaidin iii diguna(an
oleh sebagian ulama mazhab syaf i-dan al--Auza'i ya"ng memperbolehkan untuk mEminang
tunangan orang kalir.
HRMuslim, kitab "an-Ml< hh," bab"Tahrtmu al-Khtibati'ala Khtibati Akhihi HattdYakdzana
aw Yatruk," jilid ll. hal: r o34, | 56l. Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid IV ha[ r 47. Thabrani
'Baihaqi.
dalam r Kabir, jilid XV.ll, hal: 3 r 6, ISZf l. Baihaki dalam Sunan
kitab " al-Buyi' "
-a
"fri
jlid
bab.
Yasimu Ahadukum'ala Saumi Akhihi,
V hal: t+6.
HR Tirmidzi, kitab "dn-Nik dh," .bab " Ma Jah illa Yakhthubu ar-Rajulu '16 Khithbati Akhihi,"
iilid III, hal:.43r dan 432, f rr.34l.
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sah secara syara'karena larangan tadi berlaku dalam hal meminang, dan bukan

termasuk syarat sahnya pernikahan. Dengan demikian, pernikahan yang sudah
berlangsung tidak perlu dibatalkan. Dawud berkata, 'Apabila laki-laki kedua
yang meminang kemudian menikahi perempuan (yang sudah dipinang laki-laki

lain sebelumnya), maka pernikahannya harus dibatalkan baik mereka berdua
sudah melakukan persetubuhan ataupun beluml'
Perempuan qang
Tidak Boleh Dilamar

AL.MAKHTUBAH
Perempuan yang Sedang D lama4

AL-MU'TADDAH
(Perempuan dalam masa lddah)

DENGAN UCAPAN JELAS
ATAU SINDIRAN

Tabel Diambil dari Buku Smart Married (Cara Pintar Memilih Pasangan Hidup)
Terbitan Cakrawala Publishing

Ad

Memandang Perempuan Dipinang

brs

Salah satu faktor yang dapat memantapkan, menenteramkan, dan menjaga

berlangsungnya hidup berumah tangga adalah pandangan seorang laki-laki
kepada perempuan ketika meminang. Dengan melihat perempuan yang dipinang,

dia akan mengetahui kecantikannya yang kemudian memantapkan hatinya untuk
meneruskan sampai ke jenjang pernikahan. Dia juga dapat melihat keburukannya
sehingga dia tidak melanjutkan sampai ke jenjang pernikahan.
Bagi orang yang berakal, dia tidak akan melakukan suatu pekerjaan sebelum

23O
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dia mengetahui baik buruknya perbuatan tersebut. Amasy berkata, "Setiap
pernikahan yang tidak didahului dengan pandangan (ta?ruf), pada akhirnya
hanya akan menyisakan kegelisahan dan penyesalan.

Memandang ketika meminang merupakan hal yang amat dianjurkan.
Sebagai landasannya adalah beberapa hadits

berikut ini:

/abir bin Abdullah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

tl ir*t

Jtp

ti";\

i'tl

=a;

sy

lika salnlr seorang dnri kqlinn nrcrninnng perenpuan, jikn dia biss melihnt npn
ynng rnenjndikannya te rtarik trntuk menikalinya, maka lakukqrrlah."l
"

fabir berkata, "Ketika aku ingin meminang seorang perempuan dari bani
Salamah, aku melihatnya dengan sembunyi-sembunyi, sampai aku menemukan
sesuatu yang mendorongku untuk menikahinya." HR Abu Daud.

Mugirah bin Syu'bah meriwayatkan bahwa ketika dirinya meminang
seorang perempuan, Rasulullah saw bertanya kepadanya, 'Apakah engkau
sudah rnelihatnya?"

Dia menjawab, "Belum." Rasulullah saw. kemudian bersabda,

ufu r,i- ;i gii
-/ ip

qjit ,L

"Lilntlah dio, sesunggulmyn lnl ynng sedemikim lebih bisn mentpertnlrnnknn
(pentikalnn) tli sntarn kalinn. "2
Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki bermaksud
meminang perempuan Anshar, Rasulullah saw. bertanya kepadanya,'Apakah
engkau sudah melihatnya?" Dia menjawab, "Belum." Rasulullah saw kemudian
bersabda,

V.t,';tt ql gr,tWt pi
"Lilntlnh dia, sestutggulttytt pnda nnta kaum Arrclnr terdapat sesuatu ynng
lain.3"a

' HRAb"D"*"
'

r
r

ddalamsunan Abi Dawud,kitab" arrNikaft" bab "Fi ar-R aiulu Yrntizurtr ila al-

Marhti," Izo8z] .lirmidzi, kitab "an-Nikah," bab"Ma ldh ji an-Nazhariila al-Makhthabah,"
jilid IIl, hrl: 3ttS. I r o87].
HRTirmidzi,kitab"an-Nikhh," bab"Mci liaJiNad:arittl-Llakhthibaft,"jilidIII,hal:388,
Iro87i. .Tirmidzi menyarakan bahwa hadits-ini hasan. Nasai dengan kalimat, "Fainiahi
Ajdaru,".kitab "rrr-Nikrih," bab "lbah_atu an.Nadzar qabla at.TaZwil," iilid VI, hal:69,
[3zj5j. Ibnu Majah, kitab, "an-Nikdh," bab"ttn-Nazitaru ilrt al-Marhii idza Ar6da in

Y,atazawwajuhd, " jilid I, hal: 599, Ir 865 ]. Ad-Darami, kitab " an-Nikdh,,,bab,'ar_Rtrkhshah
Ji an-Nazharli al-Marhh'Inda al-Khithbah," jilid II, hal: 59, [2r78].
Ada yang mengatakan bahwa mata kaum Anshar adalah sipit.
HR Muslinr, kitab "a/-Irrri nl'bab"Nadb an-Nazhar ila wajhi al-Mar'ah wa Kafaihkli Man
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Anggota Tubuh Perempuan yang Boleh Dilihat
Mengenai bagian tubuh yang boleh dilihat (oleh orang yang sedang
meminang), di antara para ulama terdapat perbedaan pendapat.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa laki-laki yang meminang hanya boleh

melihat muka dan kedua tangan perempuan yang dipinangnya. Sebab, dengan
melihat mukanya dapat diketahui kecantikan dan keburukannya. Dan dengan
melihat kedua tangannya, dapat diketahui kondisi lisiknya.
Dawud berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat
seluruh tubuh perempuan yang dipinangnya.
Al-Auza'i berpendapat bahwa laki-laki yang meminang dibolehkan melihat
bagian-bagian tumbuhnya daging (lemak, red). Di antara hadits-hadits yang ada,

tidak ada satu pun hadits yang menjelaskan bagian mana saja yang boleh dilihat
dari perempuan yang dipinang. Beberapa hadits yang ada hanya menegaskan
perlunya melihat perempuan yang dipinang sehingga maksud dan tujuan
melihat tersebut tercapai.

bin Manshur meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. datang
dan menawarkan putrinya, ummu Kultsum kepada Ali bin Abu Thalib ra. untuk
Sa'id

dinikahi.IJmarberkata,'Aku akan mengirimnyakepadamu. )ikaengkausuka, maka
dia akan menjadi istrimul'Setelah itu, Umar mengirim Ummu Kultsum. Lantas

AIi

menyibakkan kain yang menutupi betis Ummu Kultsum. Ummu Kultsum berkata,

"fika engkau bukan Amirul Mu'minin, aku pasti menusuk matamu."'

fika orang yang meminang mengurungkan niatnya untuk menikahinya
setelah dia melihat perempuan dipinangnya, hendaknya dia tidak mengatakan
sesuatu yang tercela atas diri perempuan tersebut agar dia tidak merasa sakit hati
atas ucapannya. Sesuatu yang tidak disukai oleh seseorang sangat memungkinkan
menjadi sesuatu yang disukai oleh orang yang lain.

Hukum Perempuan Melihat Laki-Laki yang Meminangnya
Anjuran untuk melihat ini tidak terbatas hanya pada laki-laki, tapi juga
berlaku bagi perempuan (yang dipinang). Seorang perempuan berhak melihat

'

Yuridu TazwijuhA: inid ll, hal: r o4o, lZ+-Zsi. Daruqutni, kitab "an-Nikrift." jilid Ill. hal:
253,1,341. Nasai. kitab "an-Nikath," bab " Idza istasydra rajulun rajulan f al-Mar'ah. hal
Yukhbiruhu bi md Ya'lam." jilid VI, hal:77,llz+6-lz+zl. Sa'id bin Manshur meriwayatkan
dalam Sunan Sa'id bin Manshur, jilid I, hal: ,+t,lszll.
jilidl,hal 47 l5zrl.
HRAbdurrazaq,jilidVl,hal:163,[ro35zdanro353].Sa'idbinManshur,
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laki-laki yang meminangnya agar di antara keduanya dapat saling mengetahui
apa yang membuat mereka saling menyukai.

Umar berkata, "fanganlah kalian menikahkan anak perempuan kalian
dengan laki-laki yang buruk peranginya. Sesungguhnya apa yang membuatnya
tertarik kepada laki-laki, itu pula yang membuat laki-laki yang meminangnya
tertarik kepadanya."

Cara Mengenali Kepribadian dan Perilaku
fika dengan melihat, seseorang dapat diketahui kecantikan dan kejelekannya

(dari sisi fisik), maka untuk mengetahui hal-hal lain seperti sifat, karakter
dan perilaku dapat diketahui dengan cara saling memberitahu, mencari tahu
dengan siapa dia bergaul, atau dengan bertanya kepada orang-orang yang dekat

dengannya yang dapat dipercaya, seperti ibu atau neneknya.

Rasulullah saw. pernah mengutus Ummu Sulaim untuk melihat seorang
perempuan, beliau bersabda, "Lihatlah otot tumit bagian belakang dan ciumlah
lehernya."

Dalam riwayat lain dengan kalimat, "Dan ciumlah bau mulutnya." HR
Ahmad, Hakim, Thabrani dan Baihaki.
Dalam bukunya, Ihya"UlLmiddtn,Imam Ghazali mengatakan, "Tidak ada
seorang pun yang dapat menceritakan perilaku dan sifat orang lain kecuali orang

jujur dan adil serta benar-benar mengetahui baik dari sisi lahir maupun
batin. orang itu hendaknya tidak orang yang mencintainya, sehingga dia akan
yang

menceritakan sisi kelebihannya, bukan pula orang yang tidak suka kepadanya,
sehingga dia tidak hanya memberitahukan keburukannya saja. Karena sifat
dan karakter merupakan salah satu hal penting dalam pernikahan, maka tidak
selayaknya belaku berlebihan pada saat menceritakannya.
Pada masa sekarang, amat jarang orang yang

jujur dan adil ketika memberitahu sifat orang lain. Terkadang, tipuan dan rayuanlah yang mendominasi.
Karena itu, berhati-hati ketika memiljl: pasangan merupakan hal yang penting
bagi orang yang khawatir berpaling kepada orang lain selain istrinya.

Larangan Berduaan dengan Tunangan
Bagi orang yang sudah meminang seorang perempuan, dia dilarang berduaan

dengan pinangannya sebelum akad nikah dilaksanakan. yang boleh dilakukan
hanya sebatas melihat, selain itu hukumnya haram. Larangan berduaan bagi
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orang yang sudah meminang karena dikhawatirkan akan terjadi suatu perbuatan
yang dilarang oleh agama. Jika ada salah seorang mahramnya yang menemani
saat bertemu, maka hal tersebut diperbolehkan sehingga

tidak dikhawatirkan

akan terjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan.
Jabir ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

JL) .J
, t'.1

r[^€fu
"Siapa yang beriman kepada Allah dan rnsul-Nya, hendaknqa dio tidak
berdussn dengan seorang pereillpuan yang tidak ditemqni rnahrnmnya, sebab yang
menjadi orang ketiga ndalalt setan."1 HR Ahmad.

Amir bin Rabi'ah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah

.F )l

t
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.-rUei:Jr
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"
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t+iJU Jp ,J
_i-.j

"langarilah l'aki-taki brr,luo,o, d'.engan

'

i

"

saw. bersabda,
e

J
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.
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pe'rempuan yang tidak halal

baginya, sebab yang menjadi orong ketiga sdalah setsn kecuali (jika ditemani)
malramnya."2 HR Ahmad.

Bahaya Berduaan
Banyak orang tua yang memandang sepele terhadap permasalahan ini.
Mereka mengizinkan anak atau saudara perempuannya berdua-duaan, bahkan
bepergian dengan tunangannya tanpa pengawasan dan pengarahan. Perilaku
seperti ini sangat memungkinkan untuk menjerumuskan pihak perempuan pada

hilangnya kemuliaan, kesucian, dan harga dirinya bahkan bisa jadi terjadinya
pembatalan pernikahan.
Sebaliknya, ada pula orang yang berperilaku kaku. Dia tidak mengizinkan
seorang laki-laki untuk melihat anak perempuannya meskipun pada saat sedang

meminang. Dia tidak berkenan mempertemukan keduanya hingga laki-laki yang

'
'

HR Bukhari dari Ibnu Abbas, kitab "an-Nikih," bab "tri Yakhluwanna Raiulun bi-Imrabtin
illh wa Ma'ahh Dzu Mahramin," jilid VII, hal: 48 dan l<tab"al-lihddu wa as-Siyaru." iilid IV
hal: 72. Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid III, hal: 339 dan 446.
HR Bukhari, kitab "an-Mkah," bab "Ld Yakhluwanna Raiulun bi-Imralatin illh wa Mahhh
Dzu Mahramin wa ad-Dukhilu'ala al-Mughibah," jilld Vil, hal:48. Muslim, kitab"al-Hajj,"
bab "Safaru al-Marati mala Mahramin ila al-Hajji wa Ghairhi," jilid II, hal: 978. Musfim
meriwayatkan hadits ini dengan redaksi: ;,: ,, r*-, r] ;iru ._1*, ;rt* :. Tiimidzi,l<tab" ar-Radh6"'
bab"Mh jahli Karahiyyati ia.ou*nli hla al-Mughibari ''yiiia 1il, hal:465. Ir rTrJ dan kitab
" al - F itan," bab " Ma ah
I
f Lu z i m i al- I a m ahhl' Silid I V hai: 465 dan 466.
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berniat meminangnya benar-benar ridha dan siap menikahi anaknya. Keduanya
baru boleh bertemu pada malam pernikahannya, seusai akad nikah. Terkadang,
saat suami melihat istrinya seusai melangsungkan akad nikah dan apa yang

dilihatnya tidak sesuai dengan yang dibayangkannya, hal tersebut mengakibatkan
terjadinya suatu hal yang tidak diinginkan; penyesalan dan perceraian.
Ada juga perempuan yang akan dipinang hanya memperlihatkan fotonya
kepada laki-laki yang akan meminangnya. Pada kenyataannya, hal tersebut

tidak dapat menumbuhkan kemantapan hati dan tidak dapat menggambarkan

diri serta kepribadiannya.
Cara terbaik yang perlu dilakukan dalam masalah ini adalah sesuai
dengan yang diatur oleh Islam. Pertemuan kedua orang yang akan menikah
diperbolehkan sebagai upaya untuk rnemenuhi hak keduanya, tapi tidak dengan
berduaan. Hal ini sebagai upaya untuk tetap menjaga kehormatan dan harga
diri di antara keduanya.

Hukum Membatalkan Pinangan dan Akibatnya
Pertunangan merupakan langkah awal yang dilakukan sebelum pernikahan
dilangsungkan, yang pada umumnya banyak laki-laki yang menyerahkan mahar,
baik keseluruhan maupun sebagiannya, memberi hadiah dan hibah (hantaran,
red), mempererat silaturahmi, dan mengukuhkan pertalian di antara keluarga
keduanya.
Bisa jadi, pertunangan yang sudah terjalin menjadi batal (tidak dilanjutkan

hinggake jenjangpernikahan), baikyangmembatalkan daripihaklaki-laki ataupun

dari pihak perempuan. Juga bisa jadi pembatalan itu atas kesepakatan kedua
belah pihak. Yang menjadi permasalahan adalah, apakah hal yang sedemikian ini
diperbolehkan? Dan bagaimana dengan hadiahyangtelah diberikan olehpihaklakilaki kepada pihak perempuan, apakah ada kervajiban untuk mengembalikannya?

janji untuk menikah, bukan
akad pernikahan. Pembatalan atas pr ltnnangan merupakan hak bagi orang
yang melangsungkan pertunangan cian tidak ada konsekuensi hukum jika
Pada dasarnya, pertunangan hanya sebatas

terjadi pembatalan (untuk menikah). Meskipun demikian, syariat menganggap
bahwa pembatalan atas pernikahan yang sudah dimulai dengan pertunangan

merupakan perilaku yang tidak terpuji dan bagian dari sifat kemunafikan,
kecuali jika dalam pembatalan tersebut disertai alasan dan kepentingan yang
amat mendesak yang mengharuskan untuk membatalkannya. Rasulullah saw.
bersabda,
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tigot Ketika brrbirrro, din Aerausta; ketikn

gkar ; dan ketika diberi kepercny aan, din berkhianat. "1

Sebelum meninggal dunia, Abdullah bin Umar berkata, "Lihatkan si fulan
(dia menunjuk seorang laki-laki Quraisy). Aku telah mengucapkan suatu janji
kepadanya atas anak perempuanku. Aku tidak ingin bertemu Allah swt. dengan
membawa sepertiga dari sifat kemunafikan, maka saksikanlah oleh kalian bahwa

aku telah menikahkannya dengan anakku."'
Berkaitan dengan mahar, ketika terjadi pembatalan atas pinangan,laki-laki

berhak untuk mengambil kembali mahar yang telah diberikan karena mahar
pada dasarnya diberikan dalam sebagai bagian dari rukun nikah. Selama
pernikahan belum terlaksana, maka pihak perempuan tidak memiliki hak atas
mahar yang diberikan. Dia harus mengembalikannya, karena itu merupakan
hak laki-laki sepenuhnya.

Mengenai hadiah, ia tidak ubahnya seperti hibah. Hadiah tidak boleh
dikembalikan jika itu murni pemberian, tanpa adanya ikatan atau syarat, karena
orang yang menerima hadiah berhak atasnya dan menjadi pemilik apa yang telah
diberikan kepadanya sejak dia menerimanya. Dia berhak mempergunakan dan
memanfaatkan apa yang telah menjadi miliknya. Pengambilan kembali hadiah yang
telah diberikan merupakan perampasan atas hakmilikyang tanpa disertai dengan

keridhaan pemiliknya. Hal itu merupakan perbuatan batil dalam Islaml':
Tapi, jika hibah diberikan dalam rangka mengharapkan balasan dari penerima, maka jika orang yang menerima itu belum melaksanakan apa yang
diminta, orang yang memberi berhak untuk mengambil kembali hibah yang

telah diberikan. Dalam keadaan seperti ini, orang yang memberi berhak
meminta kembali apa yang telah diberikannya, karena dia memberikannya
atas dasar sesuatu, yaitu pernikahan. Apabila pernikahan tidak terlaksana, maka

laki-laki berhak mengambil kembali hadiah yang telah diberikannya. Sebagai
landasan atas hal ini adalah beberapa hadits berikut ini:

Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah dan
Ahmad meriwayatkan hadits dari Ibnu Abbas ra., bahwasanya Rasulullah saw
bersabda,
HR Bukhari, kitab "al-imAnl' bab "Alhmah al-Mun6fiq," jilid I, hal r5. Muslim, kitab "alimini'bab "Khishd al-Mindfiq," jilid I, hal 28,[rcil".tirtiridzi, kttab-"al-imdn,t'bub"Ma
laa fi 'alhmati al-Minafk, " ilia V hal: r9, [263r].
Lihat dalam lrutab Tadzkirat al-HuffLzh.
A'la am al - Muwaqqiin, jilid ll, hal: lo.
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Mereka juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda,
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2

Salim ra. meriwayatkan dari ayahnya bahwa Rasulullah saw. bersabda,

4.up"U'r-irit^ +J

t-f

"Siapa yang diberi suntu Ttemberian, makn dia lebih berhak atasnya kecunli
jika dia diberi ganti."3
Pada tanggal r3

fuli r933, Pengadilan Agama Negeri Thanta (Mesir, red)

telah mengeluarkan ketetapan yang mencakup beberapa hukum sebagaimana

berikut:

r.

Segala sesuatu yang diberikan oleh laki-laki kepada perempuan yang

dipinangnya, jika tidak termasuk mahar pernikahan, maka pemberian

itu dianggap sebagai hadiah.

2.

Hadiah sama dengan hibah, secara hukum dan bahasa.
Cara untuk memadukan hadits-hadits di atas adalah seperti yang disebutkan

di dalam kitab AIam al-Muwaqqi?n, "Hibah yang tidakboleh diminta atau

diambil kembali adalah hibah yang diberikan secara tulus. Artinya> orang
yang memberikannya tidak meminta imbalan apa pun. Sedangkan hibah

HRAbuDawud,,krrab"al-Buyi',"bab"ar-Rujit'Ji al-Hibah," jilid III, hal z8q, [ts:q]. Tirmidzi
turab "al-Buyii" bab "Md lah f ar-Rujn' f al-Hibbah," jilid lll. hal: 583, Ir:98]. Ibnu Majah,
krtab"al-Hibbah,"bab"ManKthdWaladahuThumma jihi," jilid II, hal:zgs,[zlzZ).
HR Bukhari, kitab"al-Hibah wa Fadhlihd," bab "Li Yahillu li Ahadin an Yarii'An fi Hibbatihi
aw Shadaqatihi,"jilid

Ill, hal:

zrs

dan

htab"al-lihdd wa as-Sair," bab" ldzd Hami[a hld Farasi

FaradhaTibd'un," jilid IV hal:7t. Muslim, kitab"al-Hibbatu,"bab,"Tahrimuar-Ruji'if

Ash-Shadaqati wn al-Hibati..." jilid lll. hal: r341,171. Tirmidzi dengan redaksi berbeda,
,,^- --Ls.6 Tirmidzi, kitab, "al-Buyi'l'bab" Ma Jdhfi ar-RujA'ifi al-Hibatt," jilid III,
hal: s8r, Irzs8]. MenurutTirmidzi, haditsinihasan dan sahih. Nasai, kitab "az-Zakdh|bab
"Syirhu ash-Shadaqati," jilid V hal: ro8, [z0r 5 ], kitab " al-Hibahl'bab" Hibbatu al-Masy6'il'
jilid V, hal: z6z-2.67.
HR Daruqutni,kitab"al-Buyt", jilid III, hal: +1, [tzs].

yaitu..+;
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yang diberikan dalarn rangka mengharapkan sesuatu dari orang yang
menerima, maka pemberian semacam ini boleh diambil kembali selama
orang yang menerimanya belum melaksanakan apa yang dikehendaki orang

yang memberi. Dengan begitu, sunnah rasul yang terangkum di dalam
hadits-haditsnya -sebagaimana disebutkan di atas- dapat terpenuhi tanpa
adanya pertentangan.
Apa yang diterapkan oleh pihak pengadilan (Mesir) pada dasarnya mengikuti

pendapat yang dikernukakan oleh Mazhab Hanafi. Dalam pandangannya'

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa laki-laki berhak untuk mengambil
kembali hadiah yang telah diberikannya kepada tunangannya jika memang
barang yang diberikannya bernilai tinggi dan tidak berubah dari aslinya
sejak diberikan, seperti gelang, cincin, kalung, dan jam tangan; laki-laki
diperbolehkan memintanya kembali jika barang-barang tersebut masih ada
dan utuh. Jika hadiah yang diberikan hilang, sudah dijual, berupa makanan
yang telah dikonsumsi, atau kain yang telah dijahit menjadi baju, maka

hadiah tersebut tidak boleh diminta kembali, baik dalarn bentuk barang
atau dengan meminta penggantinYa.

3.

Hibah merupakan peralihan hak milik dari orang yang mernberi kepada
orang yang menerima yang berlaku sejak barang diserahkan. Orang yang
menerima berhak sepenuhnya untuk mengatur dan memanfaatkan barang
yang telah diterimanya, seperti menjual dan membelanjakan.

4.

Rusak dan berkurangnya barang yang telah dihibahkan merupakan
penghalang bagi orang yang memberi untuk mengambil kembali hibah
yang telah diberikan.

s.

Orang yang memberi hibah hanya berhak meminta kembali barang yang
telah dihibahkan (bukan penggantinya) dengan syarat barang tersebut

bernilai tinggi.

Ulama Mazhab Maliki berpendapat lain. Mereka membedakan antara
pembatalan pernikahan dari pihak laki-laki dan perempuan. fika pembatalan
berasal dari pihak laki-laki, maka dia tidak berhak meminta kembali hadiah
yang telah diberikan kepada pihak perempuan. Tetapi, apabila pembatalan
diajukan oleh pihak perempuan, maka laki-laki berhak untuk mengambil
kembali semua hadiah yang telah diberikan. Dalam hal ini, pihak perempuan
berkewajiban untuk mengembalikannya atau menggantinya bila barang yang
telah diterimanya rusak atau telah habis, kecuali bila bentuk pemberian hadiah
tersebut merupakan suatu tradisi atau syarat yang harus dilaksanakan.

Menurut ulama Mazhab Syaf
238 - Fikih Sunnah III

i, hadiah yang telah diberikan

harus

dikembalikan, baik dalam keadaan utuh maupun rusak. Jika barang itu utuh,
maka ia dikembalikan dalam keadaannya semula. Dan jika sudah rusak, maka
pihakperempuan harus mengganti barang itu sesuai dengan nilainya. pendapat
terakhir ini merupakan pendapat yang paling tepat untuk diterapkan.

rl
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Pernikahon

- 239

AKAD NTKAH

Hakikat pernikahan adalah sikap ridha di antara kedua belah pihak
dan kesepakatan bersama dalam satu ikatan. Kesepakatan di antara kedua
belah pihak merupakan satu hal yang bersifat psikologis yang tidak dapat

dilihat dengan kasat mata. Karenanya, (kesepakatan bersama tersebut)
dibutuhkan ungkapan (secara jelas) untuk mewujudkan keridhaan dan
kesepakatan bersama. Ungkapan yang dimaksud tampak dengan jelas
dalam kalimat yang diucapkan oleh kedua belah pihak yang sedang
melangsungkan akad. Kalimat yang diungkapkan oleh pihak pertama
menggambarkan keinginan untuk menjalin ikatan pernikahan, yang
dikenal dengan istilah ijab. Bisa dikatakan, pihak pertama sedang
melakukan ijab. Sementara kalimat yang diucapkan oleh pihak kedua yang
isinya adalah kerelaan dan persetujuan atas ajakan yang dikemukakan
pihak pertama. kalimat yang diungkapkan pihak kedua ini disebut dengan

istilah qabLl. Dari definisi mengenai akad ini dapat ditarik kesimpulan
bahwa di antara rukun nikah adalah adanya ijab dan qabhL

Syarat liab dan Qabfil.l
Akad nikah tidak dinyatakan sah jika tidak memenuhi beberapa
syarat berikut:
Pertama, Kedewasaan antara dua orang yang akan melangsungkan
akad (calon istri dan calon suami). |ika salah seorang di antara mereka
gila atau belum cukup umur, maka akad yang berlangsung tidak sah.

'

Sering dikenal dengan istilah syarat akad nikah.

Kedua, Antara ijab dan qabill dilakukan dalam satu majelis (tempat).
Maksudnya, antara pengucapan ijab dan qabfil tidak disela dengan kalimat
lain atau dengan melakukan suatu aktivitas yang secara umum dapat dikatakan
berpaling dari akad yang berlangsung. Mengungkapkan qabal idakdisyaratkan
harus segera diucapkan setelah berakhirnya ungkapan ijab.lrkaakad agaklama,

dan antara ijab dan qabal terdapat jedah, tapi jedah jarak di antara ijab dan
qabill tidak terlalu larna yang secara umum bisa dikatakan tidak sedang akad,
maka proses ijab dan qabfilmasih sah. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab

Hanafi dan Hambali.
Dalam kitab al-Mugni, Ibnu Qudamah menjelaskan, jika ada jedah antara
pengucapan ijab dan qabaltapi masih dalam satu majelis dan tidak melakukan
aktivitas lain, maka ijab dan qabilnya tetap sah, karena suatu hukum pada satu
tempat akan tetap ada selama masih dalam proses akad. Hal ini karena hukum
majelis berdasarkan hukurn terlaksananya akad dengan dalil bahwa kepemilikan

terjadi ketika syarat-syarat kepemilikan terpenuhi dengan adanya ketetapan
untuk memilih di dalarn akad pertukaran. Jika kedua belah pihak berpisah
sebelurn pengucapan qabal, maka ijab yang diucapkan menjadi batal karena
hakikat dalam akad tidak bermakna lagi. Begitu juga, apabila masing-masing
pihak disibukkan dengan hal lain yang tidak ada kaitannya dengan akad, hal
itu menunjukkan penolakan terhadap akad yang sedang berlangsung."
Imam Ahmad meriwayatkan, ada seorang laki-laki yang didatangi oreh
sekelompok orang. Mereka berkata kepada laki-laki itu, "Nikahkanlah si fulan
(dengan putrimu)." Dia berkata, 'Aku nikahkan dia dengan mahar sebesar
seribu." Kemudian mereka memberi tahu laki-laki yang dimaksud, lantas dia
pun berkata, "Saya terima nikahnya."
Berdasarkan hal

ini, timbul pertanyaan, 'Apakah pernikahan

sernacam

ini sah?"
Imam Ahmad menjawab, "Iya, pernikahan itu sah."
Mazhab syaf i mensyaratkan bahwa akad dianggap sah jika qabal diucapkan

jik , r,'ib dan qabal disela dengan khutbah,
seperti ketika wali berkata, 'Aku nika.irkan kamul' kemudian calon suami
secara langsung. Mereka berkata,

menjawab, "Bismilldh wal hamdulillah wosh shaldtu 'ala Rasitlittdh, sayaterima
nikahnyai'dalam hal ini ada dua pendapat: Pertama, Akad yang sedemikian

dianggap sah, meskipun setelah pembacaan ijab drsela dengan khutbah,
sebagaimana anjuran tayamum di antara dua shalat yang dijamak. pendapat
ini dikemukakan oleh Syekh Abu Hamid al-Isfirayaini. Kedua, Akad yang
sedemikian tidak sah karena adanya pemisah antara ijab dan qabfit. Berbeda
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dengan tayamum yang dianjurkan untuk dilaksanakan
khutbah dianjurkan untuk dibaca sebelum akad.

di antara dua shalat,

Imam Malik memperbolehkan terlambatnya pengucapan qabhl setelah iiab,
dengan syarat rentang waktu antara ijab dan qabiltidakterlalu lama.
Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama,
sebagaimana telah disebutkan di atas adalah, 'Apakah pengucapan qabhl dalam
satu waktu dengan ijab termasuk syarat terlaksananya akad?"

Kalimat

yan g diucapkan seb agai qab

fil tidak b erb e da dengan

ij

ab,

kecuali

rlbilit'rleblhbaik, dan bisa diterima oleh orang yang mengucapkan
ijab.Seperti, ketika pihakpertama (wali atau orang yang menikahkan) berkata,
"Saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mahar satujuta rupiah."
Kemudian, pihak kedua (calon suami, red) menjawab, "Saya terima nikahnya
dengan mahar dua juta rupiah]' Akad semacam ini sah karena kalimat yang
diucapkan sebagai qabfil oleh calon suami lebih baik dan lebih bisa diterima.

jika kalimat

q

Antara orang yang menikahkan (wali, red) dan calon suami keduanya
mendengarkan kalimat yang mereka ucapkan, dan memahami bahwa tujuan
kalimat yang diucapkannya adakah untuk mengemukakan akad nikah, meskipun
mereka tidak mengetahui arti kalimat yang diucapkan secara mendalam. Sebab,
kalimat yang diucapkan dimulai dengan niat dan tujuan tertentu, yaitu dia ingin

menikah, sementara niat dan tujuan yang dimaksud sudah diketahui.

Kalimat Akad Nikah
Hendaknya ijab dan qabhl menggunakan bahasa yang bisa dipahami
oleh wali dan calon suami; kalimat yang diucapkan saat berlangsungnya akad
menunjukkan keinginan untuk menikah, sehingga tidak menimbulkan makna
lain.

Ibnu Taimiyah berkata,'Akad dinyatakan sah apabila secara umum orang
menyatakan bahwa yang bersangkutan melaksanakan akad nikah, apapun
bahasa dan kalimat yang dipakai, juga dengan suatu perbuatan. Hal yang sama
berlaku pada jenis akad yang lainl"
Para ulama sepakat dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu
Taimiyyah dan penerapannya dalam hal qabfil. Mereka tidak mensyaratkan
qabfilharus diucapkan dengan kalimat tertentu. Qabfil dinyatakan sah selama
menunjukkan persetujuan dan kerelaan pihak yang mengucapkannya, seperti

'

Al-*hiyarat al-Ilmiyyah, hal: rr9.
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kata qabiltu (saya terima), wafaqtu (saya setuju) , amdhaitu (saya sepakat), dan

nafadztu ( saya laksanakan).

Mengenai ijab, para ulama sepakat bahwa akad nikah dinyatakan sah
dengan menggunakan kata "an-Nikdh," 'ht-Tazwij," dan turunan dari kedua
kata tersebut seperti "Ankahtuka," dan "Zawwajtuka]'karena kalimat tersebut

sudah menunjukkan tujuan dilaksanakannya akad.

Mengenai kata selain "an-Nikdh" dan 'ht-Tazwij," para ulama berbeda
pendapat, seperti penggunaan kata "hibah", "penjualanl "kepemilikanl dan
"sedekah."

Mazhab Hanafi,' dan ulama lain, seperti Tsauri, Abu Tsaur, Abu Ubaid,
dan Abu Dawud berpendapat bahwa kata yang dipergunakan untuk akad selain
kata " an -N ikdh" dan' at - Ta zw ij," sah berdasarkan dalil berikut:

.i.

T[rjuan dari penggunaan kata adalah untukmenggambarkan niat sehingga

tidak ada persyaratan untuk menggunakan kata-kata tertentu, tapi hal yang
perlu diperhatikan adalah bahwa kata yang digunakan tersebut harus sesuai
dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Artinya, kalimat yang diucapkan

kan dan maksud syara' (pernikahan, red) ada kesesuaian.
Rasulullah saw. menikahkan seorang laki-laki dengan seorang perempuan,
beliau bersabda,

jt.J'

jj

:r*,

*

l-€-<<;

r.;

"Aku jadikan ini milikntu dengan maluu (agnr engkau) mengajarinyn AlQur'0n."2

.i.

Pernikahan Rasulullah saw dengan menggunakan kata hibah merupakan
pernikahan yang sah. Begitu juga, pernikahan yang dilakukan oleh umat
beliau. Allah swt. berfirman,

66et
Salah satu kaidah

di dalam

$r.-di( iLSn aafi-$1iri,1r.

6U
Mazhab Hanafi adalah bahwa akad nikah sah dengan

menggunakan setiap lafal sang menunjukkan kepemilikan yang bersifat abadi sejak akad
dilakukan. Akad nikah menjadi t idak sah apabila menggunakan tiga kata: ( r ) Iblal (halal\
ata,t Ibdhah (boleh) karena kedua kata itu tidak menggambarkan kepemilikan, (z) I arah
alats ijarah (pinjam atau sewa) karena kedua kata itu hanya dapat menunjukkan kepemilikan
dari manfaat, (3) wasiat karena kata itu akan menggambarkan bahwa seorang istri dapat
diwariskan setelah suaminya meninggal.
HR Bukhari,kitab'bn-Nikdh." bab" al-Akifa'f ad-Din..., " jilid VII, hal: 9 dan bab "Khatam
al-fladid| jilid VII, hal: zo.z.. Muslim, kitab 'hn-Nlkrih." bab"ash-Shadaqwa lawazi Kaunihi
Ta'lima Quranin wa Khatama Hadidin wa Gairi Dzalika min Qalilin wa Katsirinl' jilid II,
hal: ro4o-ro4r, [76].
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6t9L qu5 AE

+GJ

3;* o;j &

+GJ

41;i,\ :(:\-E

,@ g.ra c6) oy";I,:;>S -!fr 'o;C 6i

"Hni Nnbi, sesunggulrrttln Knrti teloh trrerrglnlalknn hogirrtu isteri-istcrimu
be

riknrr rnns ksuirtntln dan lnntba snharln tlnttg katnu nriliki

Ltpa

rlnng knnru pcroleh ddarrr peperangsn rlang diksrurisksn

ynng telalr knntu
yartg tentrnsuk

Allslt untukrnu, dnn (dentikiarr ptLln) nmk-onnk perernpuun tllri snudarn lskilaki bapakmu, artnk-nrtok peretnpLtln tlsri snudsrs perentpuoLt bapnkrrru, anakanak peretrryusn dnri ssudnro lnki-loki ibumu dntr nrrnk-onnk perempunn dnri

soudsrn perentputn iburrru tlnng turut hijrnh

mukrnin yang

.i.

ntenrle raltkLtrt Llirinrya lceptadn

be

rsornn knnru dnrr pcreurpunrr

Nabi...." (Al-Ahzab [33]: 50)

Penggunaan kata selain kata nikah dan kawin dapat dibenarkan dengan bentuk

majaz, sebagaimana talak yang berlaku dengan menggunakan sindiran.

Imam Syaf i, Ahmad, Said bin Musayib, dan Atha'berpendapat bahwa
akad nikah hanya dinyatakan sah apabila menggunakan kata " an-Nikhh,"
"at-Tazwij," dan dari turunannya. Apabilah menggunakan kata selain kata
tersebut, hukumnya tidak sah. Sebab kata selain nikah dan kawin, seperti
kata milik dan hibah, tidak menunjukkan adanya ikatan pernikahan. Di
samping itu, salah satu syarat sahnya pernikahan adalah kesaksian sehingga

kata hibah tidak menunjr"rkkan terlaksananya pernikahan.

Akad Nikah dengan Menggunakan Bahasa selain Bahasa Arab
Para ulama sepakat bahwa akad nikah dengan menggunakan bahasa selain

bahasa Arab hukumnya boleh diperbolehkan dan sah apabila salah satu atau

kedua pihak yang melakukan akad nikah tidak memahami bahasa Arab. Tapi,
apabila kedua pihak memahami bahasa Arab dan dapat menggunakannya saat

diberlangsungkannya akad, mengenai hal in ada perbedaan.

Ibnu Qudamah dalam al-Mugni, mengatakan "Bagi yang dapat melafalkan
akad dalam bahasa Arab, tapi dia tidak mengucapkan akad dengan bahasa Arab,
maka akadnya tidak sahJ' Pernyataan di ini merupakan salah satu pendapat
dari Imam Syaf i.
Abu Hanifah berpendapat lain. Menurutnya, akad yang dilakukan dengan
bahasa selain bahasa Arab sementara dia memahami bahasa Arab, hukumnya
sah karena tetap menunjukkan keridhaan kedua belah pihak untuk menikah.

Ketika akad dilakukan tanpa menggunakan kata nikah atau kawin dalam
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bahasa Arab, sementara orang yang sedang akad mengerti bahasa Arab, maka

akad nikah yang dilakukannya tidak sah. Hal
dilakukan dengan menggunakan kata halal.

itu

sebagaimana akad yang

Bagi mereka yang tidak dapat berbahasa Arab, akad nikah yang mereka

lakukan tetap sah, meskipun tidak menggunakan bahasa Arab. Hal ini sama
halnya dengan orang yang bisu. Dia hanya diharuskan menggunakan kata-kata
yang sesuai dengan arti nikah dalam bahasa yang mereka gunakan. fadi, apabila
kondisi seseorang tidak memungkinkan untuk memakai bahasa Arab saat akad,

tidak keharusan baginya untuk mempelajari lafal nikah dalam bahasa Arab.

Abu Khaththab berpendapat, "Bagi orang yang tidak bisa mengucapkan
kalimat akad dengan bahasa Arab, maka dia harus mempelajarinya, karena
bahasa Arab merupakan salah satu syarat dalam pelaksanaan akad nikah sehingga

setiap orang yang bersangkutan dengan hal itu harus mempelajarinya sesuai
dengan kemampuan yang dimilikinya. Hal

ini disamakan dengan kewajiban

mempelajari kalimat takbir (Allahu Akbar ketika dalam shalat)."

Akad dalam pernikahan tak ubahnya akad dalam jual beli, dan tidak
diharuskan rnenggunakan bahasa Arab pada saat akad (untuk memenuhi salah
satu rukun sahnya akad). Berbeda dengan takbir (dalam shalat, dimana takbir
harus dilafalkan dengan bahasa Arab.
fika salah seorang dari dua pihakyang rnelakukan akad memahami bahasa
Arab dan yang lain tidak, maka bagi orang yang memahami bahasa Arab

hendaknya kalimat akad dengan bahasa Arab, sementara orang yang tidak
bisa bahasa Arab, dia diperbolehkan mengucapkannya dengan bahasa yang
biasa dipergunakan.

Apabila kedua pihak tidak bisa mengucapkan kalimat akad dengan
berbahasa Arab, rnereka perlu mengetahui bahwa kalimat yang diucapkan
oleh pihak Iain adalah kata nikah, yaitu dengan cara menghadirkan seseorang
yang dapat dipercaya dan mengerti bahasa kedua pihak itu, sehingga dia dapat

rnemberitahu mereka makna akad yang diucapkan.
Yang perlu dipahami adalah, jika ada kewajiban untuk mengucapkan
kalimat akad dengan bahasa Arab sementara orang yang sedang akad tidak
bisa bahasa Arab, tentunya hal tersebut dirasakan berat oleh yang bersangkutan,

sementara Islam adalah agama yang mudah (yang tidak ingin memberatkan

umatnya. Pada bab sebelumnya sudah dijelaskan bahwa yang menjadi rukun
dalam akad adalah adanya saling ridha. Dan ijab qabirlhanyasebatas rangkaian
kalimat yang diucapkan sebagai wujud dari atas kerelaan kedua belah pihak.
Apabila ijab qabnl sudah diucapkan, hal itu sudah cukup untuk menjadikan
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pernikahan sah, meskipun diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab.
Ibnu Taimiyah berkata, "Pernikahan merupakan sebuah upaya pendekatan
kepada Allah, sebagaimana halnya memerdekakan budak dan sedekah.

diri

Tidak ada ketentuan yang mengharuskan orang yang akad untuk mengucapkan
akadnya dalam bahasa Arab ataupun bahasa tertentu. Apabila orang yang bukan
berasal dari Arab dituntut untuk mempelajari bahasa Arab dalam waktu yang
singkat, maka hal tersebut akan menjadikannya terbebani. lika dikatakan bahwa
hukum akad yang diucapkan dengan bahasa selain bahasa Arab adalah makruh,

sebagaimana hukum yang berlaku ketika berkhutbah, sebagaimana yang
diriwayatkan oleh Imam Malik, Ahmad, dan Syaf i, maka hal yang sedemikian
akan memberatkan orang yang akan melaksanakannya.

Akad Nikah bagi Tuna wicara
Bagi orang yang tuna wicara, dia diperbolehkan melangsungkan akad
nikah dengan menggunakan isyarat yang dapat dipahami oleh lawan bicaranya
sebagaimana dia juga diperbolehkan melakukan hal itu ketika melangsungkan
akad jual beli. Hal yang sedemikian diperbolehkan karena pada dasarnya isyarat

berfungsi untuk menjelaskan maksud orang yang melakukannya. Apabila
pihak yang melakukan akad dengan orang yang tuna wicara tidak memahami
maksud isyaratnya, maka akad r-rikah yang dilakukan tidak sah, sebab orang
yang melangsungkan akad nikah diharuskan memahami maksud dilakukannya
akad antar mereka.'

Hukum Akad Nikah yang Dihadiri Hanya Salah Satu Pihak
Apabila seseorang yang akan melakukan akad nikah tidak dapat hadia
tapi dia tetap ingin melakukannya, maka yang bersangkutan diharuskan untuk

mengirim utusan atau menulis surat kepada pihak kedua untuk menjelaskan
bahwa dia tetap ingin melakukan akad. Di sisi lain, apabila pihak kedua setuju
untuk melaksanakan akad, maka dia diharuskan untuk mendatangkan sejumlah
saksi (minimal dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan). Setelah
itu, dia membacakan surat yang ditulis oleh pihak pertama atau memberitahu
adanya utusan dan memberikan kesaksian di dalam majelis bahwa dia telah

'

Di

d"t"-

U"d.qg-Undang Mesir yangdisusun oleh pengadilan agama, yaitu di dalam pasal

rz8 dan beberapa ketetapan yang berkaitan dengan hal ini dilelaskan'bahwa orang yang
tuna. wicara dapat menggambarkan persetujuannya dengan memberi isvarat yangfdapal
dipahami. Persdtul".rn oiing yung runa wicara yangdilakuian dengan carJmem'berfisya'rat
tidak berlaku apabila orang itu drrpat mengungkapkan persetujuannya secara tertulid.
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menerima pernikahan yang dilakukan oleh pihakpertama. Dengan demikian,

qabfil yang diucapkan oleh pihak kedua dinyatakan sah atas kehadiran para
saksi di dalam majelis itu.

Kalimat Akad Nikah
Para ulama mensyaratkan bahwa ijab qabfil dalam bahasa Arab harus
diucapkan dengan menggunakan kata menunjukkan arti masa lampau, ffiil
Madhi, red) atau ijab diucapkan dengan kata kerja masa lampau dan qabil
diucapkan dengan kata kerja pada saat ini

(f il Mudhari, red).

Contoh ijab qabfil dengan menggunakan kata kerja masa lampau:
Pihak pertama mengucapkan,
',,

e-.

o a'

I .lsd.t \-w> ))

Aku sudah menikahkan knmu dengan putriku.
Pihak kedua mengucapkan,

to,i
r:-I9
:

"

Aku sudnh menerimany a."

Contoh ijab qabhl yang menggunakan kata kerja pada saat ini.
Pihak pertama mengucapkan,

,'

*t.l:i;i
"

S

ekar

ang, aku (akan) menikahkan

ko*u drrgon

pu triku.

"

Pihak kedua lantas mengucapkan,
t!:^J*9,'

" Aku su

dah menerimany a. "

Aturan yang demikian telah menjadi ketetapan karena kerelaan dan
kesamaan keinginan kedua belah pihak merupakan dasar dari sebuah ikatan

pernikahan. Ijab dan qabAl mertpakan gambaran dari kerelaan itu. Karena itu,
keduanya (ijab dan qabAl harus menunjukkan secara pasti bahwa kedua belah

pihak telah rela dan sepakat pada saat akan dilaksanakannya akad nikah.

Bentuk kalimat dalam semua akad yang diterapkan oleh syariat selalu berbentuk kata kerja masa lampau karena hal itu bertujuan untuk
menggambarkan adanya kerelaan dari masing-masing pihak yang melakukan
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akad, sehingga kemungkinan lain yang meragukan dapat dihindari. Hal ini
berbeda dengan bentuk kata kerja masa sekarang (Ji'il Mudhhri, red) yangtidak
dapat menggambarkan secara gamblang dan pasti atas adanya kerelaan pada saat
akad akan diucapkan. Karena itu, apabila pihakpertama mengucapkan kalimat,

'aku akan menikahkan kamu dengan putriku'dan pihak kedua mengucapkan
kalimat, 'aku telah menerimanya (kedrra ucapan terdiri dari bentuk kata kerja
sekarang), maka akad yang dilakukan tidak sah karena dapat menimbulkan

kemungkinan bahwa kerelaan yang dimaksud belum ada, karena baru sekadar
janji. Dan janji di masa yang akan datang tidak termasuk akad pada saat ini.
Apabila pihak pertama ntengucapkan kalimat, 'Nikahkan aku,' kemudian
pihak kedua mengucapkan 'aku sudah menikahinya untuk kamu,' akad yang

dilakukan sah karena makna'Nikahkan aku] menunjukkan makna perwakilan.
Akad dinyatakan sah meskipun salah seorang dari yang melangsungkan akad
mewakilkan kepada orang lain. Jika orang pertama mengatakan,'Nikahkan akui
kemudian pihak kedua mengucapkan, Aku menerimanya,' itu artinya pihak

pertama mewakilkan kepada pihak kedua lantas pihak kedua mengucapkan
akad dari kedua belah pihak dengan kalirnat yang diucapkannya.

Kalimat Akad hendaknya Singkat
dan Mengandung Makna yang lelas
Para ulama mensyaratkan bahwa kalimat akad hendaknya berbentuk
kalimat yang rnutlak dan tidak terikat dengan apapun. Contoh: Pihak pertama
mengucapkan, Aku nikahkan kamu dengan anakkul lantas pihak kedua
menjawab, Aku menerimanya.'Kalimat semacam ini ringkas dan mengandung
makna yang jelas sehingga konsekuensi (hak dan kewajiban red) setelah akad

berlaku baginya.

lika kalimat akad digantungkan pada syarat tertentu yang berkaitan dengan
waktu pada masa yang akan datang, atau disertai dengan penetapan jangka waktu
tertentu, maka akadnya tidak sah. Penjelasan selengkapnya sebagaimana berikut:
I

.

Kalimat yang digantungkan pada syarat tertentu.
Maksudnya adalah kalimat akad digantungkan pada sesuatu yang belum

terjadi. Misalnya, pihak pertama mengatakan, "Jika saya mendapatkan
pekerjaan, maka saya akan menikahi anakmul' lantas pihak kedua menjawab,
"Saya setujul'Akad semacam ini tidak sah karena bergantung pada sesuatu yang

belum pasti terjadi. Tujuan akad nikah adalah beralihnya kepemilikan pada saat
akad itu dilaksanakan, dan hukum yang berlaku tidak dapat ditunda. Sementara
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contoh kalimat di atas, syarat mendapatkan pekerjaan tidak ada ketika akad
dilaksanakan. Padahal, sesuatu yang masih rnenggantung pada sesuatu yang
tidak ada, maka hal itu dianggap tidak ada. Karena itu, akad yang diucapkan
sebagaimana di atas tidak berlaku.
Apabila syarat yang disebutkan saat kalirnat akad telah terlaksana bersamaan
dengan akad, maka hukum pernikahan seperti ini sah. Misalnya, pihakpertama

mengatakan, 'Apabila anakmu telah berumur zo tahun, rnaka saya akan
menikahinyal' Kemudian pihak kedua (wali pihak perempuan ) menjawab,
"Saya setujul'Pada waktu yang bersanaan, perempuan yang dimaksud sudah
berumur zo tahun .
Begitu juga ketika seorang perempuan berkata, 'jika ayahku mengizinkan,

maka aku menikah denganmui' Kemudian pihak laki-laki menja.r,r'ab, 'Aku
terimal'Lantas ayah perempuan berkata pada tempat yang sama dengan mereka,
'Aku izinkan." Akad sernacam ini dinyatakan sah, sebab bentuk menggantungkar-r
di sini hanya sebatas pernyataan, sernentara kalirnat yang diucapkan saat akad
sesuai dengan kenyataan.

2.

Kalimat yang disandarkan pada masa yang akan datang.

Ketika seorang laki-laki berkata, 'Aku akan menikahi putrimu besok,
atau bulan depanJ' Kemudian r,r'ali pihak perempuan menjawab, "Saya setuju,"
maka akad semacan ini tidak sah, baik pada waktu pelaksanaan akad nikah
maupun pada waktu yang telah disebutkan di dalam akad nikah. Hal itu
disebabkan penambahan waktu yang dilakukan telah menghilangkan ikatan
pernikahan yang mengharuskan seseorang untuk memiliki haknya ketika akad
dilaksanakan.

3.

Kalimat akad yang disertai penetapan waktu tertentu.

Akad yang disertai dengan penetapan waktu tertentu, seperti pernikahan
yang hanya berlangsung selama satu bulan, lebih dari satu bulan atau kurang,
tidak diperbolehkan karena tidak sesuai dengan tujuan pernikahan, yaitu
menjalin hubungan yang berkelanjutan, rnenjaga anak, dan mendidiknya.

untuk itu, para ulama fikih sepakat bahwa nlkah mutah dan nlkah tahrir
hukumnya haram karena tujuan dari bentukpernikahan muthhadalah kenikmatan
sesaat dan tujuan pernikahan tahlil adalah untuk sekadar menghalalkan seorang

istri agar dapat rnenikah dengan suarninya yang pertama.
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Nikah Mut'ah

b4

Nikah muthhjuga dikatakan nikah yang memiliki batas waktu tertentu'
seperti seorang laki-laki menikahi seorang perempuan hanya satu hari' satu
n'ingg.r, atau satu bulan (batas waktu tertentu, red). Nikah semacam ini dikenal
dengan nikah mut'ah atau kawin kontrak. Dinamakan dengan nikah muthh
dan
karena tujuan laki-laki yang melakukannya adalah untuk memanfaatkan
menjadikan pernikahan sebagai sarana mencari kenikmatan dan kepuasan
dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau telah disepakati.

Mengenai hukum nikah muthh, para ulama sepakat atas haramnya
pernikahan semacam ini. secara tegas mereka mengatakan,'Apabila pernikahan
dasar atas
semacam ini dilaksanakan, maka pernikahannya tidak sahl" sebagai
hal ini adalah sebagaimana berikut:

1.

Bentukpernikahan seperti ini tidakmemiliki kaitan dengan hukum-hukum
dengan
yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an, baikhukum yang berkenaan
pernikahan, talak, iddah, maupun waris, sehingga pelaksanaan nikah cara
seperti ini tidak sah.

2.Adabeberapahaditsyangmenjelaskanatasharamnyanikahmutah.
* Subrah al-|uhni meriwayatkan bahwa ketika dia mengikuti peperangan
penaklukan Mekah, Rasulullah saw. mengizinkannya dan sahabat
"Tidak ada
yang lain untuk melakukan nikah muthh. Dia berkata,
SeorangpundarikamiyangmeninggalkannyasampaiRasulullahsaw
melarangnya."

*

Dalam riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah saw. melarang
nikah muthh. Beliau bersabda,

Vi x

t,.

ltt o\; \1 !Y.
z Liill

"w ahai sekalian m anusia,

':.i
"); --l'
j r"

(dulu) aku men gizinkankalian un'tuk melakukan

nikah mut'ah, tapi ketahuilcth bcthwa Atlah telnh menghnramkannya
sampai hari kiamqt."

2

bahwa iika akad yang diucapkan dalam pernikahan itu menggunakan
drsepaKatr' maKa
kata nikah atau kawin dan di dalamnya disebutkan jangka waktu yang
disebutkan
oernikahan itu termasJ-p.i"iLutt"" /ang sah. Rkan ietipi.langka wakiu yang
(ata-rn ut'ah. maka para.ulama
adalah
diucapkan
y.rg
[ut.
ri...
iiilk'#l;l;.
"p.UIt. i"i ttuftu-"yi haram sehingga pernikahannya tidak sah'
;";il-;;il"
"if..fti.-".""an-Mkdh," bab "Nikdh al-Muthh wa Bayin annahu ubiha tsumma
kitab
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*

Ali bin Abi Thalib ra. meriwayatkan bahwa pada saat perang Khaibar,
Rasulullah saw. melarang umatnya untuk melakukan nikah mutah'
dan makan daging keledai.'

3.

Umar bin Khaththab ra. telah mengharamkan nikah mutbh pada saat beliau

berkhutbah pada nasa pemerintahannya. Begitu pula para sahabat ra.,
mereka menetapkan larangan nikah mutah dan sangat tidak mungkin
bagi mereka untuk menetapkan sesuatu secara tidak benar jika memang
larangan itu merupakan suatu kesalahan.
4.

Khaththabi berkata, "Para ulama mengharamkan nikah mutbh secara ijma',
kecuali beberapa golongan dari kaum Syi'ah. Dalam hal ini, mereka tidak
mendasarkan pendapat mereka kepada

Ali bin Abi Thalib ra. karena dia

turut menegaskan penghapusan ntkah muthh.

Baihaki meriwayatkan bahwa la'far bin Muhammad pernah ditanya
mengenai nikah mutah dan dia menjawab, "Nikah mut'ah merupakan
salah satu bentuk perz\naan'.'
5.

Tujuan utama dari nikah mutah adalah untuk melampiaskan hawa nafsu,
bukan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga serta mendidik mereka
yang merupakan tujuan sebenarnya dari pernikahan. Nikah muthh dapat
disamakan dengan zina dari sisi tujuan yaitu mencari kenikmatan, yang

'

Nusikha..., " jilid II, hal: roz5, Ir4zr]. lbnu Majah, kitab "an-Nikhh,"bab "an-Nahyi'an
Nikah al-Muthhl' jilid I, hal: 63r, Ir962]. Darami, kitab "an-Nikhh," bab "an-Nahyi'an
Lluthhin-Nisa', jilid II. hal: r4o.
Nikah mut'ah mrlJai diharamkan pada nasa penaklukan Mekah, sebagaimana telah
ditegaskan di dalam Shahih Muslim bahwa pada masa itu kaum Muslimin melakukan
praktik n\kah nruthh atas izin Rasulullah saw. )ika ber.rar nikah mut'ah diharam kan pada

masa Khaibar, maka nasakh nikah muthh (dari halal menjadi haram) telah terjadi sebanyak

'

dua kali, dan itu tidak pernah terjadi sama sekali di dalarn penerapan syariat Islam. Oleh
karena itu, terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai keberadaan hadits
ini. Ada sebagian ulama yang mengatakan, "Di dalam hadits ini terdapat pertukaran posisi
kata, pengajuan dan pemunduran (taqdim dan takhir), di mana, maksud dari hadits ini
adalah bahwa Rasulullah saw. mengharamkan umatnya dari memakan daging keledai pada
nrasa Khaibar, dan juga melarang nlkah muthh tanpa menyebutkan kapan ia pertama kali
diharamkan. Penjelasan waktu pengaharaman nikah mutbh terdapat di dalam hadits yang
diriwayatkan oleh Muslim, yaitu pada masa penaklukan Mekah."
Mengenai hal ini, In.ram Syaf i menerapkannya sesuai dengan hadits-hadits yang berkenaan
dengan hal itu. Dia berkata, "Belum pernah saya ketahui sebelumnya bahwa Allah swt,
menghalalkan sesuatu kernudian menghararnkannya, kemudian menghalalkannl'a lagi,
lalu mengharamkannya kembali, kecuali nikah muthhl'
HR Bukhari, kitab 'hl-Magazi," bab " Gazwati Khaibar, " iilid V hal: ry 3. Muslim, kitab
"ash-Shaid u'a adz-Dzaboih,'bab "Tahrimi Akli Lahmi al-Himar al-Insiyyahi' jilid III, hal:
1537. Tirmidzi, kitab "an-Mkdh," bab "Ma lah f Tahrimi Nikah al-Mutaft;' jilid III, hal:
4zt , [rrzr]. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan-sahih. Ibnu Majah dalam Sunan lbnu
Majah,kitab'an-Nikhh,"bab" an-Nahyi'an Nikah al-Muthh: j'nid I, hal: 63o, Irq6r]. Nikah
muthh dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan batasan waktu, baik diketahui hitungan
harinya maupun tidak. Seperti halnya pernikahan yang dilakukan sampai waktu kedatangan
seseorang karena inti dari tujuan nikah muthh adalah sekadar mencari kesenangan dan
kenikmatan, bukan untuk mendapatkan keturunan dan tujuan lainnya dari pernikahan.
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itu sernua merugikan pihak perernpuan. Perempuan dalam pernikahan ini
ibarat barang dagangan yang dapat berpindah dari satu tangan ke tangan
Iain. Nikah mut'ah juga merugikan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu
karena mereka tidak akan mendapatkan rumah ternpat mereka bernaung

dan keluarga yang akiu-r rnendidik, serta menjaga mereka.
Ada juga sebagian sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan bahwa hukum
nlkah muthh adalah halal. Di antaranya adalah Ibnu Abbas ra. Dalam Tahdzib
as-Sunan disebutkan, "lbnu Abbas menghalalkan nikah muthh dalam keadaan

darurat (terdesak atau terpaksa), tapi tidak menghalalkannya secara mutlak.
Saat hampir semua orang melakukannya, dia menarik kembali ucapannya

dan mengharamkan nikah mut'oh bagi mereka yang tidak benar-benar
membutuhkan.

Khaththabi meriwayatkan bahwa Sa'id bin Jubair berkata, 'Aku sudah
mengatakan kepada Ibnu Abbas, Apakah kamu tahu, apa yang telah kamu
lakukan dan fatwakan? Banyak orang yang terlena dengan fatwamu, begitu
juga para penyair.' Ibntr Abbas bertanya, apa yang telah mereka katakan?' Aku
n.renjawab,'Para penyair itu mengatakan,
Akn hcrkntn kepndt scscor0,/g yarrg Intrrtt tarltctt jnrt Wnlni knittttrr,
Adskslt knrttu tdru fntit n lbrrtt Abbns,
Atlnksl t k a r u
r
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Ibnu Abbas lantas berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Demi Allah,
aku tidak pernah mengeluarkan fatwir seperti itu. Kalau memang saya pernah
berfatwa seperti itu, tapi bukan itu yang aku maksud. Aku tidak memperbolehkan
nrkah muthh, kecuali sebagairnana AIlah rnen-rbolehkan manusia untuk makan

barrgkai, darah, dan daging babi. Kesemuanya tidak dihalalkan, kecuali jika
benar-benar terpaksa. Nikah mutah tak ubahnya seonggok bangkai, darah,
dan daging babil"
Dalarn pandangan aliran Syi'ah Lnarnilyah, nlkah mutahhukumnya boleh.'

Dan rtrkun nikah muthft bagi mereka adalah:

r.

Shigah.
Shigah adalah akad nikah sah dengan lafal

'

*:

)) (aku nikahkah kamu),

Pendapat aliran Syi'nh tidak perlu kita bahas di sini karena dasar dan dalil yang mereka
g,unakan berbeda, brrhkrn bcrtolak belrrkang dcrtgrn apa yang ntenjadi landusan Ahlus
5unnah. Bacalah buku Ka9/u tl-Asr,tr' an,lsy S)'lrft n/-4s.1;rar vrrng ditulis oleh Mtrsthala
bin Salamah.
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-";
J]jr\jr(aku

2.

nikahkan kan-rtr), atau

3dil

@ku mutahkan kamu).

Ada calon istri.
Hendaknya calon istri disyaratkan seorang perempuan Muslirnah atau
Ahlul Kitab. Juga dianjurkan agar rnemilih perempuan yang dapat menjaga
dirinya da. menghi'dari (rnakruh) perempuan yang pernah berzina.

3.

Mahar.
Mahar harr.rs disebutkan sebagai bentuk kesaksian. Besarnya rnahar cliukur
berdasarkan kerelaan, meskipun hanya dengan segenggam gar.rdum.

4.

fangka waktu.
iangka waktu pernikahan merupakan salah satu syarat yang penting dalarn
nlkah muthh dan harus ditentukan secara pasti. langka waktu ditetapkan
sesuai kesepakatan kedua pihak yang akan melaksanakan pernikahan, baik

dalam hitungan hari, bulan, mauplrn tahun.

Untuk hukum yang berlaku sebagai konsekuensi atas terlaksananya nikah
muthh adalah:

1.

fika mahar lupa clibayarkan sementara jangka waktu telah disebutkan, rnaka
pernikahan dinyatakan batal. Begitu juga sebaliknya.

z.
3.

Anak yang lahir merupakan irnak clari pasangan yang mer-rikah.

4.

Ticlak acla hukurn waris bagi kedua pasangan.

5.

Anak yang lahir berhak rnewarisi harta kedua orang tuanya dau r.newariskan
hartanya kepada mereka.

Dalam nikah muthft, ticlak berlaku talak maupu n li'on.

Apabila ja'gka waktu yang disepakati telah berakhir, rnasa iddah bagi
perempuan adalah dua kali haid. Bagi yang tidak lagi haid ataupun haid
tapi tidak menentu, maka masa iddah baginya adalah empat puluh lima
hari.

Pendapat Syaukani tentang Nikah Mut,ah
Imam Syaukani berkata, apapun bentuknya, sebagai umat Isram, kita harus
meyakini dan menaati apa yang telah diterapkan dalam syariat. Sebagairnana
yang sudah kita ketahui, nikah muthh diharamkan untuk waktu yang tidak
terbatas (selamanya, red). Apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat, tidak
lantas menghilangkan hukurn larangan nrkah mutah. Inijuga bukan berati apa
yang mereka lakukan merupakan perbuatan yang mesti dicela karena mereka
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telah melakukan sesuatu yang 'haram' (nikah mutbh) bahkan mereka juga
meriwayatkannya.
Ibnu Umar berkata, "Rasulullah saw mengizinkan kami untuk melaksanakan
nikah mut'ah sebanyak tiga kali. Kemudian beliau melarangnya. Demi Allah, aku

tidak pernah mengetahui seorang Muslim yang taat melakukan nikah muthh,
kecuali dia dirajam dengan bebatuanl' '
Rasulullah saw. juga pernah bersabda, "Nikah muthh telah dihapuskan oleh
talak, iddqh, dan waris."'

Ibnu Hajar mengategorikan hadits ini sebagai hadits hasan, walaupun
dalam rangkaian sanadnya terdapat orang yang bernama Muammad bin Ismail.
Hadits ini tetap masuk kategori hadits hasan karena perbedaan yang ada dalam

rangkaian sanadnya tidak mengubah derajat hadits hasan dari posisinya jika
ada riwayat lain yang menguatkannya, sebagaimana hadits hasan li-gairihi.

Ada orang yang menyatakan bahwa diperbolehkannya nikah muthh
merupakan ijma', dan ijma'masuk dalam kategori hukum yang pasti (qath'i),
sementara orang yang menyatakan atas haramnya nikah muthh, masih terjadi

perbedaan pendapat, dan adanya perbedaan pendapat masuk dalam kategori

hukum yang bersifat zhanni. Untuk itu, hukum zhanni tidak dapat menghapus
hukum yang pasti. fawaban pernyataan semacam ini sebagaimana berikut:

1.

Pernyataan yang mengatakan bahwa hukum zhannl tidak dapat menghapus-

kan hukum qath'iyangmerupakan pernyataan yang tidak bisa diterima. Apa
dasarnya? Karena hanya sebatas menyandarkan pada pendapat mayoritas

merupakan hal yang tidak bisa diterima. Dan bagi yang tidak sependapat
dengannya, juga dapat mengajukan dalil secara 'aqli dan naqli maupun

tertulis dengan ijma'umat Islam.

Munculnya pernyataan bahwa hukum dzani tidak dapat menghapus
hukum qathi hanya sebatas upaya untuk tetap melestarikan nrkah mutbh.
Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ubay bin
Ka'ab, dan Sa'id bin Zubaim, yaitu" Maka apa saja yang dapat kalian lakukan
dan nikmati dalam jangka waktu yang telah ditentukanl'bukan bagian dari
ayat Al-Quran bagi orang yang mensyaratkan harus bersifat mutawatir
dan masuk bagian dari Sunnah. Jadi pernyataan tersebut hanya sebatas
HR Muslim, kirab " an-Nikdh," bab "Nikah al-Mutah wa Bayan annanu Ubiha tsumma
Nusikha...," jilid II hal: rczz, lr4o4l.Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu Majah, kitab "anNikAh," bab "an-Nahyi' an Nikah al- muthhl' jilid I, hal: 63r, [1963]. Nasai, kitab 'lznNikAh," bab "Tahrim'al-Mut'ahl' jilid VI, hal'. rz6-127, [:163]. Ahmad dalam Musnad

Ahmad,jilid III, hal: 4o5.
HR Daruquthni dalam Sunan Darquthni, kitab 'an-Nikdh," jilid III, hal: 259,
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1541.

penafsiran dari Al-Qur'an dan tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Bagi
orang yang tidak mensyaratkan tawatur, maka tidak ada yang menghalangi
bahwa zhanni Al-Qur'an dapat menghapus zhanni Sunnah, sebagaimana
hal itu ditetapkan di dalam ushul fikih.

Hukum Menikahi Perempuan dengan Niat Menalaknya
Sewaktu-Waktu
Para ulama sepakat bahwa ketika seorang laki- laki menikahi perempuan
tanpa mensyaratkan lamanya pernikahan, tapi dia meniatkan talak setelah jangka

waktu tertentu atau setelah dia menyelesaikan urusannya di daerah tempat
dia tinggal, pernikahan yang dilakukannya adalah sah. Al-Auza'i berpendapat
bahwa pernikahan semacam ini tidak sah, karena nikah semacam ini sama
halnya dengan nikah muthh.
Dalam tafsirnya, al-Manar, Rasyid Ridha berkata, "Ketetapan para ulama
atas haramnya nikah muthh berimplikasi pada haramnya nikah yang disertai
dengan niat talak, meskipun para ulama fikih mengatakan bahwa akad nikah
yang disertai dengan niat penetapan jangka waktu tertentu tetap sah selama
tidak disebutkan saat akad. Tapi, niatan untuk menalak istri pada waktu tertentu

termasuk bentuk penipuan dan kebohongan. untuk itu, tindakan tersebut
lebih berbahaya daripada akad yang disertai dengan syarat penetapan jangka
waktu yang disepakati oleh suami, istri, dan wali (orang yang menikahkan,
red). Meskipun hal tersebut tidak menimbulkan bahaya atau kerugian apa pun,

tapi telah mencederai ikatan agung bahkan ikatan yang paling agung antar
sesama (pernikahan, red). Di samping itu, juga hanya sebatas untuk memberi
kepuasan bagi orang yang senang berganti pasangan, yang tentunya hal itu akan

menimbulkan kemungkaran.
Ketika laki-laki yang menikah tidak menyebutkan syarat penetapan waktu,
tapi dia berniat melakukannya, maka yang dia lakukan dianggap sebagai upaya
penipuan yang pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan (di atas bumi),
seperti permusuhan, kebencian, dan pupusnya kepercayaan. Apalagi, jika niat
itu terjadi di antara dua orang yang benar-benar menginginkan pernikahan
yang sejati, yaitu pernikahan yang dilandasi rasa saling menjaga, ketulusan hati,

dan wujudnya dalam membangun rumah tangga yang baik.
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Nikah

rafititbr,

Yang dimaksud dengan nikah tahlil adalah pernikahan yang dilakukan
oleh seorang laki-laki dengan seorang perenpuan yang sudah dijatuhi talak

tiga setelah rnasa iddah selesai, lalu dia melakukan hubungan seksual dengan
perempuan tersebut. Setelah itu, dia menceraikannya, sehingga perempuan
tersebut dapat n-renikah Iagi dengan suami sebelumnya. Hukum pernikahan
semacarl ini adalah haram dan termasuk dosa besar. Di samping itu, Allah swt.
melaknat siapa pun yang melakukan nikah fahlil.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda,

:i jtA,,-il-.-{r

;,r

"AIInh rrrclnhrnt ntr.tlrilIilt dur mttlmllttl lnlru)" tHR Alntnd dengan sanad
hasan.

Abdullah bin Mas'ud ra. berkata, Rasulullah saw. berkata,'Allah melTknat
muhallil dan muhallal lahu." a HR Tirmidzi. Menurutnya, hadits ini hasan
shahih. Di antara para ulama dan sahabat Rasulullah saw. yang berpegangan
pada hadits ini adalah Umar bin Khaththab, Utsman bin AlTan, Abdullah bin

Umar, dan sahabat yang lain. Pernyataan ini dikemukakan oleh ulama fikih
rnasa tabi'in.
Uqbah bin Amir ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

Yrr-r*-i' -*"lrr ,:<r+i
"Apnknh kslinn nntt nkt

be

'r-i

ritnlntknn tentatg hewsn ynng dipiniatnknn?"

Para sahabat rnenjawab, "Iya, wahai Rasulullahl'

Rasulullah saw. lantas bersabda,

seorang laki-laki yang menikahi perempuan yang ditalak tiga agar suami pertama dapat
n-renikahinva kembali'
laki-laki yang nreniatuhkan talak tiga kepada istrinya kemudian berkonspirasi dengan laki-laki
luin untu'k nienikrhi mantan istrinir agir ia (nrantan suaminya) dapat menikahinya kembali

HRTirmidzi,kitab"..rn-Nikah,"bib"i,talahf al Muhilliwdal-Muhallaliln /rui'jilidIII,hal:
41u-419, Irrrg]. Abu Dawud, kitab'i7n-M7{dh,"bab"f ar Thhlili' jtlidlI,hal: zl+,[zot6]'
iU"u'M";un, kiiab 'bn-Mk,ih," bab'at-Muhilli wa sl-Muhallali..l.aliu.' jilid Lhal: 6zz-623,
ItSl+, t9lS, r9361. Mayoritas ulama sepakat bahwa niat tahlil da\am pernikahan dapat
meniadikan oernikahan menildi tidak sah.
"
U R f irmidzi, kitah 'hn Ntkdr." bab Ma lah f ot- Muhilli we al- Muhallali 1a-hu dengan lafa.l
'hl Muhilli," iilid III, hai: 4r8 4r9, Irrzo]. ibnu Majah, kitab 'i7lx-Mk.ih"'bab 'hl-Muhilli
wa at-Muhhhltati la-hu," jtlid I, hal: ozz, Irqrs, rq:6]. Darami, kitab "an-Nlkah"'bab "f
an-Nahyi'an at-Tahlil," jilid II, hal: r 58.
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"Maksudttya adolalr ofmu|attit. Allnlt sutt. ,nLeloknat mufualtil tlan rnuhollal
lahu

Allsh."l HR Ibnu Majah dan Hakim.

ibnu Abbas ra. berkata, Rasulullah saw. pernah ditanya tentang orang yang
melakukan nikah tahlil, beliau menjawab, "Tidak termasuk pernikahan, kecuali
pernikahan yang didasari oleh ketulusan (keinginan), bukan pernikahan yang
didasari oleh tipuan dan hanya mempermainkan Kitab Allah swt. (AI-Qurhn)
sehingga terjadi hubungan badan (antar mereka)"'HR Abu Ishak al-fauzani.

Umar ra. berkata, "Tidak ada seorang laki-laki dan perempuan yang
menikah tahlil dlhadapkan kepadaku kecuali aku akan merajamnya."
Ibnu Umar ditanya mengenai laki-laki dan perempuan yang melakukan
nikah tahlil. Dia menjawab, "Keduanya melakukan zinal't HR Ibnu Mundzir,
Ibnu Abi Syaibah dan Abdurrazzak.
Seseorang bertanya kepada Ibnu Umar, "Bagaimana pendapatmu tentang

seorang perempuan yang aku nikahi dengan tujuan agar dia dapat kembali
kepada suami sebelumnya. Aku melakukannya tanpa dia suruh juga tanpa
sepengetahuannyaJ'

Ibnu Umar menjawab, "Pernikahan seperti itu dilarang, kecuali jika
kamu menikahinya atas dasar suka, kamu memegangnya (dalam pernikahan)

jika kamu mencintainya atau melepasnya (menceraikannya)jika kamu tidak
menlukainya. Pada masa Rasulullah saw, kami menganggap bahwa pernikahan
tahlil merupakan salah satu bentuk pelacuran. Dan, orang yang melakukannya
tetap disebut sebagai pezina, meskipun mereka hidup satu rumah selama dua
puluh tahun. Hal itu apabila mereka mengetahui atau meniatkan pernikahan
yang mereka lakukan sebagai nikah tahlil:'4

HR Abu Dawud, kitab 'h,1-Nikrih" bab "f at-Tahlil," jilid II, hal 44, [zo76l. Tirmidzi
kalimat "Lahna Rasqlullah..." kitab 'hn-Nikah,"bab "Ma lalafi al-Muhilli wa al-Muhallali
ahu," jilid III, hal:4r9, Irrzo]. Dia berkata,.hadits
lits ini
i.ni ftzrsan
ha.san shahih.
shahih.Ibnu
Ibnu Majah, kitab
Yhui-j:l:|.!!1,.h,?1,
1]s, .[rrzo]..Dia berkata, hadits
'an-Nikkh," bab' aI- Muhilli
wa aI- Muhallali lahu," jilid
iilid\,I, hal: 64, jq36l.Nasai, kitab "arftThalhg," bab "lhlal al-Muthallaqah Tsalatsan wa Ma f-hi min at-Taglizh," jilid VI, hal: r43,
lltt9l.Daruquthni, kltab'hn-Nik'h,"bab "al-Mahr" ji\idIII, hal: z5r, [28]. Ahmad, jilid
II, hal: 3 3 z. Hadits ini muhllal menurut Abu Zur'ah , mursal menrtrut Abu Hatim, mungkar
menurut Bukhari, dan hadits ini dha'if karena di dalam mata rantai perawinya terdapat
Yahya bin Utsman.

I
'

Diriwayatkan olehAbu Ishakal-Jurjani, sebagaimanadikutip oleh Ibnu Katsir didalamJani
al-Masanid wa as-Sunan, jilid II, hlm. a75.
HR Abdurrazaq, jilid VI, hal: 265. lbnu Mundzir. Ibnu Abi Syaibah, jilid II, hal: 49-5o.
HR Hakim, jilid f l, hal: 99. Baihaki, iilid VIL hal: zo8. Ditashih oleh Nasiruddin al-Albani
di dalam lrila'al-Galil, iilid VI, hlm. 3rr.
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Hukum Nikah TaUtl
Beberapa hadits Rasulullah saw. yang sudah disebutkan di atas dapat dipahami
bahwa hukum nlkahtahliladalah haram dan akad nikah yang dilakukan dinyatakan

tidak sah meskipun tidak disebutkan secara langsung pada saat akad nikah. Sebab,
yang menjadi landasan dalam akad adalah niat dan tujuan menikah.

Ibnu Qalyim berkata, Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama
Madinah, ahli hadits, dan ulama fikih mengenai haramnya nikah tahlil, baik
diucapkan secara langsung pada saat akad, dengan perbuatan (bersetubuh)
ataupun hanya sebatas niat, sebab akad yang dilakukan mesti dilakukan dengan
ungkapan dan ungkapan yang keluar sebagai bentuk dari niat. Ketika seseorang
mengucapkan akad, syarat yang diniatkan sejajar dengan syarat yang diucapkan.

Kalimat yang diucapkan tidak hanya sebatas diucapkan, tapi sebagai ungkapan
atas niat atau maksud yang ada. Karena itu, jika maksud dan tujuan sudah jelas,
maka kalimat yang diucapkan tidak menjadi suatu hal yang penting karena
pada dasarnya, kalimat atau ungkapan hanya sebatas media.
Oleh karena itu, bagaimana bisa dikatakan bahwa nlkah tqhlil adalah halal
sementara akad yang dilakukan hanya bertujuan untuk tnenghalalkan (mantan)
istri agar bisa menikah lagi dengan suami sebelumnya, dengan menentukan batas
waktu tertentu dan sama sekali tidak bertujuan untuk membina hubungan yang
berkelanjutan, tidak adanya keinginan untuk mewujudkan tujuan pernikahan

seperti mendapatkan anak, mendidiknya dan tujuan lain dari pernikahan
sebagaimana yang telah ditetapkan dalam syariat.
Pernikahan yang semu semacam merupakan bentuk kedustaan dan
penipuan. Dalam syariat, Allah swt. tidakmengharamkan pernikahan semacam
ini, karena kerusakan dan bahaya yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak
pasti akan dirasakan.
Ibnu Taimiyah berkata, Agama Allah swt. (Islam, red) terlalu suci dan bersih

jika hanya sekadar untuk memperbolehkan halalnya kemaluan (bersetubuh)
sampai-sampai memperbolehkan laki-laki yang tidak berkeinginan untuk
menikah (sebagaimana yang diatur dalam syariat) dan mempertahankan
pernikahan. Pada dasarnya, nikah talllilmerupakan perbuatan yang hina, bentuk
lain dari perzinaan sebagaimana yang disebut oleh sahabat Rasulullah saw..
Lantas, bagaimana mungkin sesuatu yang haram dinyatakan halal? Bagaimana
mungkin sesuatu yang kotor dinyatakan bersih? Bagaimana mungkin sesuatu
yang najis dikatakan suci?
Seseorang yang dilapangkan dadanya oleh Allah swt. dan diberi cahaya
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iman tidak akan memungkiri bahwa nikah tahlil merupakan perbuatan yang
paling buruk dari sekian banyak perbuatan buruk yang ada, dan tidak bisa
diterima oleh akal manusia, terlebih lagi jika disandingkan dengan syariat para
nabi yang merupakan syariat yang paling mulia dan jalan yang paling terang

Inilah pendapat yang benar, dan juga diikuti oleh Imam Malik, Ahmad,
Tsauri, mazhab zhahiri, dan ulama-ulama fikih lainnya, seperti Hasan, Nakha'i,
Qatadah, Laits, dan Ibnu Mubarak.
Sebagian ulama ada juga yang mengatakan bahwa nikah tahlil hukumnya

boleh selama tidak diucapkan. Alasannya adalah bahwa ketentuan suatu hukum
hanya dinilai dari sisi zhahir (tampak), bukan didasarkan pada maksud dan
niat yang disembunyikan. Menurut mereka, niat ketika melakukan akad tidak

memiliki konsekuensi apa pun.
Imam Syaf i berkata, " Muhallil yang merusak hukum sahnya pernikahan
adalah mereka yang menikahi perempuan dengan mensyaratkan tahlil,
kemudian menceraikannya. Tapi, jika orang yang melakukan nikah tahliltidak
mensyaratkan atau menyebutkannya di dalam akad nikah, maka akad nikah
yang dilakukannya sah.

Abu Hanifah dan Zufar berkata, Apabila laki-laki itu mensyaratkan tahlil
ketika melakukan akad dengan menyebutkannya tujuan pernikahannya yang
hanya untuk menghalalkan perempuan yang dinikahi agar dia bisa menikah

lagi dengan suami sebelumnya, maka perempuan yang dinikahinya boleh
menikah kembali dengan suami sebelumnya tapi dibenci sebab nikah tidak
dapat dibatalkan dengan syarat yang batil. Dengan demikian, perempuan yang

dinikahi secara tafolil diperbolehkan menikah kembali dengan suami sebelumnya
manakala dia sudah dicerai atau suami yang menikahinya dengan tujuan tahlil
meninggal dunia dan dia sudah melewati masa iddah.
Abu Yusuf berpendapat, Akad nikah dengan tujuan untuk menghalalkan
nikah lagi dengan suami sebelumnya hukumnya tidak sah.

Ahmad berpendapat, Akad nikah yang dilakukan dengan tujuan untuk
menghalalkan nikah lagi dengan suami sebelumnya hukumnya sah, tapi
perempuan yang dinikahi tidak boleh kembali lagi kepada suami sebelumnya.

Perempuan yang Boleh Menikah Kembali
dengan Laki-Laki yang Telah Menalak Tiga
Bagi seorang suami menceraikan istrinya dengan talaktiga, dia tidakboleh

merujuknya kembali, kecuali jika mantan istrinya sudah menikah dengan lakiPemikahan
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laki lain, kemudian dia menjanda kembali dan masa iddahnya sudah selesai.
Pernikahan yang dilakukan mantan istrinya dengan laki-laki lain juga dilandasi
dengan kerelaan dan atas dasar suka sama suka, bukan pernikahan yang hanya
sebatas

untuk memenuhi persyaratan belaka.

Manakala perempuan yang ditalak tiga menikah lagi dengan laki-laki lain
atas dasar cinta dan dia melakukan persetubuhan sehingga mereka merasakan
indahnya pernikahan, kemudian laki-laki menikahinya menceraikannya ataupun
meninggal dunia, maka mantan suaminya diperbolehkan menikahinya lagi tapi
setelah masa iddah selesai.

Imam Syaf i, Bukhari, Ahmad dan Muslim meriwayatkan hadits dari Aisyah
ra., bahwa istri Rifa'ah al-Qardhi mengadu kepada Rasulullah sa w. Dia berkata,
"Wahai Rasulullah, aku telah dicerai oleh Rifa'ah. Kemudian, Abdurrahman bin
Zubair menikahiku, dan dia hanya laksana pinggiran kain (impoten, red)."
Rasulullah saw. tersenyum lalu bersabda,
''
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Dzauqu al-usailah maksudnya adalah persetubuhan, dan hal itu cukup
dengan bertemunya alat kelamin laki-laki dan perempuan yang mewajibkan
untuk mandi.

Allah swt. berfirman,
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@ .eii,;fe-c$-Jttty
Para ulama meniadikan hadits ini sebagai dasar bahwa niat perempuan maupun walinya
untuk melakukantahlil dalam suatu akid tidak memiliki koniekuensi aPapun selama lakilaki yang menikahinya tidak memiliki niat itu. Begitu pula halnya.dengan suami pertama
pe.e-piun itu, dia fidak memiliki peran apa pun di dalam akad atau pernikahan yang
bihkui.an oleh istri yang diceraikan iuaminya yang kedua. Suami pertama berdosa apabila
dia meniadikan p".riiku6un itu sebagai alasan untu[. melakukan tahlilkarenapada dasarnya
p"r"-puan itu belum halal untuk d'inikahi kembali oleh suaminya yang pertama. Karena
itu, apabila mereka menikah maka mereka berzina'

HR Bukhari, kitab"at-Thalaq."bat:. "Ma AiazaThallaq ats-Tsa/4151' jilid V, hal: 54- 5 5. Tirmidzi,
kitab 'bn-rVikri h," bab "Ma iah fi Man Yuthatliqu i'mra'atahu Tialatsan fa Yatazawwajuha
Akharfa Yuthalliquha qabla an--Yadkhula biha)' jilid III, hal: 4 r 7, I r r r 5]. Ibnu Majah' kitab
"an-NikAh," bab'hr-Raiul Yuthalliqu Imarahtahu Tsalatsan fa Tatazawwaiu fa Yuthalliquha
qabla an-Yadkhula biha, A Tarji'u' Ila al-Awwall' jilid I, hal: 6zr-622,lr93zl-
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"Kemudian jika si suanti tnen-talak-nya (sesudah talak yang kedua), maka
perempuan

itu tidak lnlal lngi haginya hingga dfu knwin dengan suami ynng lain.

Kemudian jikasunniynnglninittr wrcncersiksrmya,maka tidakado dosaltagikeduanya

ftekas ammi pertarna dan isteri) untuk knwin kembqli jika keduanya berpendapat
akan dapat menjalankan lrukurn-huktrm Allah." (Al-Baqarah

Dengan landasan dan penjelasan

di

[2]:230\

atas, dapat disimpulkan bahwa

peremplran yang sudah ditalak tiga oleh suaminya, dia tidak boleh menikah
lagi dengannya kecuali jika syarat-syarat berikut telah terpenuhi, yaitu:

*

Pernikahan yang dilakukan oleh perempuan yang ditalak tiga dengan suaminya
yang baru (yang kedua) haruslah pernikahan yang sah secara agama.

*
*

Pernikahan di antara keduanya dilandasi rasa saling mencintai.
Keduanya sudah pernah melakukan persetubuhan.
Para ulama

fikih dan mufassir (pakar di bidang tafsir) mengatakan, di

antara hikmah penetapan syarat-syarat di atas adalah, ketika seorang laki-laki

mengetahui apabila dia menceraikan istrinya dengan talak tiga, maka istrinya

tidak akan dapat dirujuk atau dinikahi kembali, kecuali apabila mantan istrinya
sudah menikah lagi dengan laki-laki lain. Hal ini dapat membuatnya marah
karena rasa cemburu, apalagi jika orang yang menikahi mantan istri yang telah
diceraikannya adalah orang yang tidak disukainya.

Penulis Tafsir al-Manar, berkata, Seseorang yang menceraikan istrinya,
kemudian memerlukan keberadaan istrinya maka dia akan merujuknya kembali,
dan menyesal karena telah menceraikannya. Di kemudian hari, ia marah dengan

istrinya, lalu menceraikannya untuk yang kedua kali. Pada saat itu, dia kembali
sadar bahwa dia merasa kesepian dengan tidak adanya sang istri. Karena itu,
dia pun merujuknya kembali.
Talak yang dilakukan suami kepada istri sampai kedua kalinya merupakan

ujian bagi sang istri karena pada perceraian yang pertama, suaminya mungkin
tidak bermaksud atau tidak menyadari ketika dia mengucapkan kalimat
talak kepadanya. Tidak lama setelah dia mengucapkannya, dia menyesali
ucapannya tersebut lantas merujuknya. Berbeda dengan perceraiannya yang
kedua, suaminya tidak menceraikannya, kecuali setelah adanya penyesalan
atas perceraian yang pertama. fika kemudian suami merujuk istrinya kembali,
hal itu merupakan bukti penguat bahwa sang suami benar-benar tidak ingin
melepaskan hubungannya dengan sang istri. /ika dia kembali menceraikan

istrinya untuk yang ketiga kalinya, setelah melihat penderitaan yang dialami
istrinya, sungguh dia termasuk sosok orang yang akalnya tidak sempurna,
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sehingga dia tidak diberi hal lagi untuk berkumpul dengan istrinya yang sudah

dicerai tiga, karena sang istri hanya akan dijadikan sebagai permainan belaka.
Sehingga hikmah larangan menikahi lagi istri yang sudah ditalak tiga adalah
agar sang istri terlepas dari kuasa suaminya.

fika pada akhirnya sang istri yang sudah ditalak tiga berkeinginan r.rntuk
menikah lagi dengan laki-laki lain dengan dilandasi rasa cinta, kemudian
suami keduanya sepakat untuk cerai atau meninggal dunia, dan dia (suami
sebelumnya, red) tertarik untuk menikahinya lagi, maka dia diperbolehkan
melakukannya tapi setelah mantan istrinya yang sudah menikah dengan laki-

laki lain selesai menjalani masa iddah. Ketika suami pertama berkeinginan
untuk menikahi mantan istrinya yang sudah dicerai suami keduanya, dan sang
suami yang pertama mengetahui hal itu, diharapkan ikatan rumah tangganya
yang dibangun kembali akan semakin kuat.

Ad

Akad Nikah
yang Disertai dengan Syarat

@!

Apabila akad nikah disertai dengan syarat, baik syarat tersebut sesuai
dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pernikahan ataupun tidak; syarat
tersebut tnengaudung maufaat ataupun tidak, sesuai dengan syariat ataupun
tidak, makar masing-masing syarat memiliki hukum tertentu. Secara garis besar
uraiannya sebagaimana berikut.

Persyaratan yang Harus Dipenuhi
Di antara syarat yang harus dipenuhi adalah syarat yang mengarah pada
pemenuhan hak dan sesuai dengan tujuan dilangsungkannya akad nikah
sehingga tidak melanggar ketetapan Allah swt. dan rasul-Nya. Di antaranya
adalah menjalin hubungan yang baik, memberi nafkah dan tidak mengurangi
hak-hak istri. Begitu juga, syarat yang sudah umum diajukan kepada istri untuk

berjanji bahwa dia tidak akan keluar dari rumah, berpuasa, mempersilakan
orang lain memasuki rumahnya, dan membelanjakan uang, kecuali atas izin
dari suaminya.
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Persyaratan yang Tidak Perlu Dipenuhi
Apabila akad nikah yang dilakukan adalah sah, tapi persyaratan yang
ada tidak seiring dengan tujuan pernikahan, maka syarat tersebut tidak perlu
dilaksanakan.'Misalnya, syarat untuk tidak memberi nafkah kepada istri, tidak
bersetubuh, tidak membayar mahar, tidak tinggal bersama kecuali hanya pada
malam hari, atau istri diharuskan untuk menafkahi suami. Syarat-syarat seperti
ini tidak seiring dengan tujuan pernikahan sehingga syarat-syarat tersebut tidak
sah dan tidak perlu dipenuhi kirrena mengandung unsur untuk menggugurkan
kewajiban yang berlaku ketika seseorang menikah.
Pada dasarnya, akad yang dilakukan dengan menentukan syarat-syarat
seperti itu adalah sah. Hal yang tidak berlaku adalah syarat-syaratnya (seperti
syarat rnahar dengan sesuatu yang diharamkan) karena pernikahan dengan
adanya akad adalah sah, meski disertai dengan syarat-syarat yang tidak sah.

Persyaratan yang Menguntungkan bagi Perempuan
Persyaratan yang menguntungkan perempuan (istri, red), misalnya, suami

tidak akan memprerbolehkannya keluar dari rumirl-r atau tempat tinggalnya,
tidak akan mengajaknya bepergiirn, tidak akan menikahi perempuan lain
(berpoligami, red), dan sebagainya, mengenai syarat seperti ini, di antara para
ulama terdapat perbedaan pendapat. Sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahannya sah, sedangkan syarat-svarat yang diucapkan tidal< berlaku. Karena

itu, suami tidak wajib untuk menepatinya. Pendapat ini dikemukakan oleh
mazhab Hanafi, Syaf i, dan sebagian besar kalar-rgan ulama yang lain.
Pendapat

ini berdasarkan pada beberapa dalil sebagaimana berikut:

Rasulullah saw. bersabda,

t
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,Jj$f*Jl

"Utrtnt lslam teriknt olelt persynratarr tlang dihuntntla, kecuali synrat ynng
rrrcrtglulalknn sesuatu rlang lmrom ntmr nrcttglurnntkatt sesuntu yang

'
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lnld."2

Lihatdalam kitab ZAd al'Mtthd,jilid IY hal: 4-t, dan al-Mugni
HR Bukhari dalam bentuk ta'liq di dalam Shahih Bukhari, k\tab 'hl-UArah," bab "UjrasSimsarnh)' jilid lll, hal: 564. Abu Dawud di dalam Sunan Abi Dawud {sicara singkat), kitab
"al-eqdhiynh, Sib Jt ash-Sltulhl' iilid l\'. hal: rq-zo, lts94l. Tinnidzi. kitab ''al-Ahkom,"

bab ',\{a Dzukira'an Rasulillah saw f ash- Shulhi baina an-Nasl' jilid III, hal:626, blSzl.
Menurr.rt Abu Isa, hadits ini termasuk hadits lnsan shahih. Baihaki di dalam ns-Sunan
al-Kubra, kitab 'ht' Syirknh," bab 'Lsy-Syartlt f asy-Syirkuh wa Gairiha.' jilid Vl, hal: 79
dan kitab 'hl-Wad." bab 'ush-Shadaqah'ala Ma Syarratha ,il-Waqi.fu min al-ltsrah wa atTaqaddumah u'a at-Taswiyah, jilid VI, hal: r66. Hakim secara singkar drdalam al-Mustaclrak,
kitab'hl-Bu)'u'l' jilid II, hal:4e. Ibnu Abu Syaibah, jilid Vl, ha[: 568, Izo46l.

I
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Mereka berkata, "Syarat-syarat yang disebutkan di atas merupakan bentuk
mengharamkan sesuatu yang dihalalkan. Poligami, bersosialisasi, dan bepergian
merupakan kegiatan yang halal menurut agamai'
Rasulullah saw bersabda,
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Mereka berkata, "Syarat-syarat yang disebutkan di atas tidak tercantum
di dalam Al-Qur'an dan tidak dianjurkan dalam agatna sehingga syarat-syarat
tersebut adalah tidak berlakul'
Mereka juga mengatakan, "Syarat-syarat yang ditetapkan tidak memberi

manfaat ataupun pengaruh, baik terhadap akad yang dilaksanakan maupLrn
anjuran yang ada di dalamnya."
Sebagian ulama juga ada yang berpendapat bahwa syarat-syarat yang telah

ditetapkan dalam akad harus dipenuhi. Apabila hal itu tidak dipenuhi, maka
pernikahan harus dibatalkan atau difasakh. Pendapat ini dikemukakan oleh
Umar bin Khaththab, Sa'ad bin Abu Waqqas, Mu'awiyah, Amru bin Ash, Umar
bin Abdul Aziz,labirbinZaid, Thawus, Auza'i,Ishak, dan mazhab Hambali.
Sebagai dasar atas pendapat

ini adalah sebagaimana berikut:

Allah swt. berfirman,
l\
,sl)

rj5t\;,6\:#\:"<)ii&"

Wahoi orang-orang yangberiman, penuhilah jnnli-jnnli...."

(Al-Md'idah [5]:1)

Rasulullah saw. bersabda,
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"l..Imst Islam terikst otrtiprrryorotnn ynng dibuat oleh merekn. "
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HR Nasai, kit^b 'hth-Thaldq," bab "Khiyar al-tJmmah Tu'taqu Wa Zaujuha Mamlukunl'

jilid
VI, hal: 165, [345r]. Ibnu Majah dalam Sunan lbni Majah,kitab "al-'Itq," bab 'bl'Mukatibl'
jilidll, hal: 842-843 ,lzszil, Baihaki di dalam Sunai al-Kubra,kitab hn-Nikhh,"
jz; oan
bab
)aD "I'tibar
t rroar al-Kahfah)'
sF^aalatl, jilid
vr, hal:
nal: r132;
dan Thabrani
lnaDranl ol
di oatam
dalam as-Jnagtr,Jttlo
as-Shagir, jilid I, hal:
nal:
Jlllo VI,

ry7. Dia menyatakan bahwa dia tidak meriwayatkannya dari Syu'bah, tapi dari Abu Sirri.
jugameriwayatkannyadalam al-Kabir,jilidXI,hal:
Dia
Diaiueameriwayatkannvadalam
al-Kabir. iilidXl.hal: rr.
Iro85o] danZawa'idBazzar,
daiZawn'iriBnzzar.
rr, lro869l
jilid
mensatakan bahwaBazzar
bahwa Bazzar meriwayatkannya
iilid I, hal: r rt r. Dia juga
iuqa mengatakan
meriwavatkannva dengan
densan sanad yang
vans
berbeda-beda. Salali satu di aitaranya adalah perawi tsiqah.Riwayat'Bazzaiadalah
^irtaY,
yang berasal dari para perawi hadits sahih.
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Imam Bukhari, Muslim dan yang lain meriwayatkan hadits dari Uqbah
bin Amir ra., bahwa Rasulullah saw. bersabda,
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Syarat yangpnlingberhak untuk dipenuhi adalah syarat yangbisa menghalal-

kan kemalusn (persetubulmn red)."

I

Atsram meriwayatkan kisah laki-lakiyang menikahi perempuan dengan syarat
bahwa dia ikut memiliki rumah perempuan itu. Ketika dia hendak memindahkan

rumahnya, mereka mengadukannya kepada Umar bin Khaththab ra.. Umar
lantas berkata, "Perempuan itu harus melaksanakan syarat yang telah ditetapkan.
Perampasan hak terhadap dirinya akan terjadi apabila syarat tidak terpenuhi."'

Syaratyang diucapkan saat akadharus dilaksanakan karena dalam penetapannya terdapat unsur manfaat dan tujuan yang tidak bertentangan dengan tujuan

pernikahan. Karena itu, pernikahan dengan syarat seperti di atas diperbolehkan,
sebagaimana persyaratan yang disampaikan oleh seorang perempuan kepada

laki-laki untuk menambah jumlah mahar.
Ibnu Qudamah lebih mernilih pendapat kedua dan menafikan pendapat
kelompok pertama. Dia berkata, "Perkataan seorang sahabat Rasulullah saw.
yang tidak seorang pun menentangnya pada masanya dapat dikategorikan
sebagai ijma.
Rasulullah saw. bersabda, "Setiap syarat yangtidaktercantum di dalam Al-Qurbn
tidak sah untuk dilakukan, meskipun jumlah syarat tersebut mencapai seratus."

Hadits di atas menyebutkan segala bentuk syarat yang tidak diatur oleh
syariat. Syarat dan pelaksanaan atas syarat -sebagaimana di atas) disyariatkan
dalam agama, sebagaimanayangtelah dijelaskan beberapa dalil-dalil yang menunjukkan adanya aturan semacam ini.
Bagi kelompok yang tidak setuju dengan aturan di atas, tentunya beberapa

dalil yang sudah dipaparkan cukup untuk dijadikan sebagai sanggahan.
Alasan mereka bahwa syarat yang ditetapkan akan mengharamkan sesuatu

'

HR Bukhari dalam Shahih Bukhari, kitab "an-NikAh," bab 'hsy-syurut Fi an-NikAh,"
jilid
-NtKAn, )rto
V hal : 26. Muslim, kitab' b n - N i k dh," b ab' hl - Wafa' b i a sy - Sy ur u th fi an - N ikhh|l'jilid II, hal:
'an-NikAhi'bab
"6r-Raiul
'hr-Rajul Yisytarithu
"an-NikAhl'bab'hr
ro35-ro36, [63J.
rols-ro36,
krtab'hn-NikAhl'bab
krtab
-ha Darahal'
[or].
Yasytarithu laDaraha!'
la-ha
[63]. Abu Dawud, kttab
Izrrsl.Nasai, kitab 'hn-Nikd,h)bab'hsy Syu,ruthJi,an-,Nikah: ,Litgl,qll 3z8zl. Tirmidzi,
kitab'bn-Nik'h,"bab "Ma Ja'afasy-Syuruth'indd'tJqdatin-Nikalrl' jilid l,hal:425, [t tz7].
lL-.-r'^:^Ll:l.l'..^a''''.''li^.'...^'.-:'1'l':L'L
',
lbnu Majah di dalam Sunan lbnu Maiah,
Majah, kttab 'hn-Nikdh," bab 'hsy-Syuruth
fi an-Nikdhl'
jilid
jilidLhai:.628,.[19s+J,Daramidi
I, hal: 628, Ir954]. Darami di dalamsunanDarami,ktab'hn-Nik1h."bab'isy-Syuruthfi
dalamSunan Darami, kitab 'ir,?-1
an-Nikhhi jilid II, hal: r43. Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid IV hal: r.4i, tso, t52.
Diriwaya^tkan oleh Bukhar! lggurg ta'liq dalam Shahih Bukhari,'lotab " an-nikat' bab " isySyuruth fa' an-NikAh: jilid V, hal: 28.
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yang halal, menurut kami, syarat itu tidak memiliki unsur pengharaman atas
sesuatu yang halal sehingga perempuan yang

dinikahi memiliki hak untuk

melakukan/a sakh apablla suaminya tidak menepati atau melaksanakan syarat
yang telah ditetapkan.

Sementara itu, pernyataan yang mengatakan bahwa syarat yang diajukan
tidak memiliki unsur manfaat bagi pihak laki-laki, maka kami melihat bahwa di
dalam syarat tersebut terdapat kemaslahatan bagi pihak perempuan (istri, red).
Ketika suatu syarat memiliki manfaat bagi salah satu pihak yang melakukan akad,
maka syarat tersebut memiliki unsur manfaat yang menjadi tujuan akad.
Ibnu Rusyd berkata, "Timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama
disebabkan adanya adanya pertentangan antara kaidah umum dan khusus.
Kaidah umum yang berlaku adalah hadits yang diriwayatkan oleh Aisyah ra.
bahwa Rasulullah saw. bersabd a, "Setiap syarat yang tidak tercantum di dalam Al-

Quran adalah tidak sah, meskipun jumlah syarat tersebut mencapai seratus."
Sementara kaidah khusus yang berlaku adalah hadits yang diriwayatkan oleh
Uqbah bin Amir ra. bahwa Rasulullah sawbersabda, "syarat yangpalingberhakuntuk

dipenuhi adalah syarat yang bisa menghalalkan kemaluan (persetubuhan red)."

di atas merupakan hadits shahih yang diriwayatkan oleh
Bukhari dan Muslim. Akan tetapi, yang lebih umum untuk diterapkan di
Kedua hadits

kalangan para ulama adalah mengedepankan kaidah khusus atas kaidah umum,

yaitu kewajiban melaksanakan syarat yang telah ditetapkani"
Ibnu Taimiryah berkata, "Tujuan atau syarat yang ditetapkan orang yang
akad tentunya memiliki manfaat yang memperkuat tujuan dari akad itu sendiri
sehingga hal itu tidak boleh diabaikan. Misalnya, penetapan waktu pembayaran,

penggunaan mata uang tertentu di beberapa negara, pemaparan ciri-ciri dan

sifat barang dagangan, pensyaratan adanya ciri tertentu yang harus dimiliki
oleh salah satu pihak yang akan menikah. Terkadang, syarat yang ditetapkan
dalam akad lebih bermanfaat daripada tujuan asalnya, walaupun terkadang,
hal itu terkesan menentang aturan baku yang berlaku."'

Persyaratan yang Dilarang oleh Agama.
Di antara syarat yang ada, juga didapati syarat yang melanggar syariat dan
haram untuk dilakukan. Contoh, perempuan (calon istri, red ) memberi syarat
pada saat akad nikah agar istrinya pertamanya dicerai.

'
'

Lihat dalam kitab Bidayatul-Mujtahid, j1lid II hal: ss.
Ibnu Taimiyah, Nazhariyah al-'Aqd, hlm. zrr.
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I

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. nteiarang laki-laki

nntr.rk

meminang perempuan yang sedang dipinang oleh laki-laki lain, membeli sesuatu
yang sedang dibeli oleh laki-laki lain, dan melarang perernpuan untuk meminta

laki-laki menceraikan istrinya agar ia dapat rnenikahinya dan nencukupi segala
kebutuhannya. Hal ini tidakboleh dilakukan karena Allah sr,rt. telah menentukan
rezeki masing-masing makhluk-Nya.' HR Bukhari dan Muslim.
Dalam riwayat lain yang juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dengan

redaksi, "Rasulullah saw. nelarang seorang perempuan untuk mengaiukan
syarat kepada seorang laki-laki agar dia menceraikan istrinya.'
Abdullah bin Arnru ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

.ri

s>u;l;,

:(j ii -X :'

"Seorang peretnpultl titlnk holalr tlirtiknhi Llengort cnrn lnrus nrertccraikan
per

et

npu an

lain

(i s tr

in q n).3

ini rnenunjukkan adanya kemudharatan yang akan timbul di
kemudian hari. Ketika seorang perempuan mensyaratkan laki-laki untuk
Larangan

membatalkan pernikahannya dengan istrinya (baca: mencerai), secara tidak
langsung dia telah merampas hak masing-masing suami-istri itu sehingga syarat
yang diucapkannya tidak sah, sebagaimana hukunt meminta orang lain untuk
membatalkan jual bel inya.
Jika ada yang bertanya, "Lantas, apa perbedaan antara syarat di atas dan

syarat bagi laki-laki untuk tidak menikah lagi (berpoligami, red) sehingga
ada yang memperbolehkan dan ada juga yang memperbolehkan syarat untuk
menceraikan istri?"

Ibnu Qayyim menjawab, "Perbedaan antara kecluanya adalah bahwir
HR.Bukhari, kjtab 'hJy S/uru,th." bab "Ma La Ynjtrztt min asy-syuruth Ji nr-,\'tkahl' jilid
Ill. hal: z4s z50, kitab 'l,rn-Niknli,"bab 'ls1 -51'urrrtlt trlluti I u Tahillu fi nn-Nikah. itidy,
hal: z6,dan kitab'l/-Qariar,"bab "WLt Kntta Amrullahi Qndtratr.\4aqriura" jilid V, hrrl: r;3.

Muslim, kitab 'hn-Nikrih,"bab "Tahrim al-Jsnii bainn al-Marnti wa Annnatiha fi an-Nikhll,"
[38, .q9, dan 5r]. ]uga dal.am'hl-Buyrl" bab "Tlhrinu
Bai'.ar-Rajul'alal Bai'i Akhihi..," jllid III, llrl: rr5,1, IS].-Abu Dawud dengan redaksi yang
berbeda di dalam Sunan Abu Dawud, kil;i. t:1.'-Thaliq." bab /i ,r/ Marh'ii TasLilu Zaijaii
Thalaqa Imraatin lahu," jrlid II, hal: 63o, lzr76l. Nasai, kitab 'i:rn-M,kdh," bab 'hn Nahyi
hn Yakhthuba al Rajul'ultt Khithbati Akhilil," jilid Vt, hal: zr, [.r:Jsl dan kirub 'hl-Buyii'."
bab "Shaumi ar Rdjul 'altt Suumi Akhihi." jnid VII, hal: 258. 145o:1. Tirmidzi dalam Sur,rr
Tirmidzi. kitab 'ath-ThalarJ." bab " Ltt Tasttlu al- Marhh 7 halaqn IJ klt iha." jilid I I I, hal: 486.
{ r r9ol. Menurut Abu Isa, hadits ini hassn shahlh. Ahmad da\an Musnad Ahmad, jilidII,
hal: 238, 487,485, dan 5o8. Malik dalam Muwaththo',kitr;b'ill-Qadar,"bab "Jami' Ma Jah
Ji Ahli al-Qadari' jilid II, hal eoo, l7l.
HR Bukhari, kitab 'hn-Nik!l)'b1b 'hsy-Syuruth AllAti 16 Tahillu Jt an,Nikihi' jilid. VII, hat:
26, dan kitab 'hsy-Syuruth."bab'hsy-Syuruth fi ath-Thalaqi' jilii ilt. hal: z5o-'zs r. Ahmrrd
dalam Musnad Ahmaa, yilid ll. hal: 3 ir dan iz r.
HR Ahmad di dalam Musnad Ahmad, tilid II, hal: r78.

,i

jilid II, hal: roz9, ro3o, dan ro33,

'
'
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l.
I

I
I

I

,;

it

il

syarat menceraikan

istri akan mendatangkan kemudharatan bagi istri yang

dicerai, seperti sakit hati karena merasa diabaikan, rumah tangga orang lain
menjadi berantakan, serta memicu timbulnya permusuhan. Semua hal tersebut
tidak akan terjadi dengan tidak menikahi perempuan lain (tidak berpoligami,

red). Dalil yang bersumber Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. telah
menjelaskan perbedaan antara keduanya sehingga satu dengan yang lain tidak
bisa dikiaskan.

Ad Nikah syigorbrs
Salah satu bentuk pernikahan yang disertai dengan syarat yang tidak

dibenarkan adalah nlkah syigar. Maksudnya, seorang laki-laki menikahkan
anak atau saudara perempuannya (yang menjadi tanggungjawabnya) dengan

laki-laki lain agar laki-laki itu juga menikahkannya dengan anak atau saudara
perempuannya (yang berada di bawah kuasa perwaliannya). Pernikahan ini
juga menggunakan mahar.

Rasulullah saw. melarang pernikahan semacam ini. Ibnu Umar berkata,
Rasulullah saw. bersabda,

t'u:)'

q.'Y \

"Tidak ada pernikahan syigar di dqlam Islam. "

1

Ibnu Umar berkata, bahwasanya Rasulullah saw. melarang pernikahan
syigar. Syigar adalah ucapan seorang laki-laki kepada laki-laki lain, "Nikahkan
aku dengan anakmu atau saudara perempuanmu, maka kamu akan aku nikahkan

dengan anakku atau saudaraku tanpa harus membayar mahari"
HR Muslim, l<jf3b'hn-Nikdhl'bab "Tahrirn an-Nikdh asy-Syigar wa Buthlanuhu," jrlidII,hal:
ro35, [0o]. Ibnu Majah dari Anas bin Malikdi Sunan lbnu Majah,k\tab'an-NikAh,"bab'hnNahyi'an asy-Syigarl' jilidl,hal:6o6, Ir88+].Ibnu Majah mengatakandalamaz-Zawa'id, sanad
hadits ini shahih dengan para perawi yang dapat dipercaya. Para ulama mengatakan, secara
bahasa, asli kataasy-Syigar adalah ar-Ral'uyang berarti mengangkat. Dikatakan, seekor anjing
syigar apabil,a dia mengangkat salah satu kakinya untuk kencing dan orang yang melakukan
nikah syigar seolah-olah berkata, "fangan kau angkat kaki anakku sampai aku mengangkat
kaki anakmul' Demikian juga dikatakan, sebuah negeri disebut syigar apabila kosong dan
tidak berpenghuni. Perempuan dikatakan syigarketika dia mengangkat salah satu kakinya
saat bersetubuh. Tirmidzi dari Umran bin Hissin dalam Sunan Tirmidzi, lrrtab "an-Nikdh,"
bab "Maldafi an-Nahyi'an Nikah asy-Syigar." Menurutnya, hadits ini hasan shahih.
HR Bukhari kitab "an-Nikrih,"bab'hsy-Syigar" jilid V hal: r 5. Muslim, kitab 'hr-Niftdft,"bab
"Tizhrim Nikah asy-Syigar wa Buthlanuhu," jilid II, hal: rc34,157). Abu Dawud dalam Sunan
AbuDawud,htab'bn-Nikhh,"bab "fi asy-Syigar" Izoz6]. Tirmidzi,l<tab"an-Nikhhibab "Ma

labfian-NahyibnNikahasy-Syigar" jilid l, hal: 422-123, [rrz4].Ibnu MajahdalamSunan
lbnu Majah,l<fiab'an-Nikdh,"bab'hn-Nahyi
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hn asy-Syigarl' jilid I, hal: 6o6, I1883-1884].

Pendapat Ulama Mengenai Nikah Syigar
Berdasarkan kedua hadits di atas, mayoritas ulama berpendapat bahwa
akad nikah syigar hukumnya tidak sah dan ia termasuk perbuatan yang batil.

Abu Hanifah berpendapat bahwa akad nikah syigar adalah sah, tapi kedua
perempuan yang dinikahi harus mendapatkan mahar sebagaimana umumnya
dari suami mereka. Hal ini karena kedua laki-laki yang menikahi mereka telah
menyebutkan mahar yang tidak layak; pernikahan mereka dijadikan sebagai
mahar pernikahan orang yang menikahkannya dengan perempuan lain, begitu
pula sebaliknya. Dalam hal ini, kesalahan ada pada sisi mahar, yaitu pertukaran
perempuan, bukan harta. Karena itu, akad tidak menjadi rusak, seperti apabila
seorang laki-laki menikah dengan mahar arak atau daging babi. Akad yang
dilakukan dengan kedua mahar itu tidak dibatalkan, tapi laki-laki yang menikah

diwajibkan untuk membayar mahar yang sesuai.
Mengenai alasan dilarangnya nikah syigar, para ulama berbeda pendapat.
Sebagian ulama mengatakan bahwa nikah syigar dilarang karena ia bersifat

menggantung dan menahan. Dalam pernikahan seperti itu,laki-laki yang akan
menikah seolah-olah berkata, "Pernikahanmu dengan anak perempuanku tidak
sah sampai aku menikahi anak perempuanmu."
Sebagian lain ulama yang lain berpendapat bahwa nikah syigar dilarang

karena di dalam pelaksanaannya ada unsur persekutuan dagang dalam
kepemilikan suatu barang. Kemudian, barang itu (yang tidak lain adalah
perempuan yang dinikahi) dijadikan sebagai mahar di antara mereka.

Praktik pertukaran sebagaimana

di

atas tidak menguntungkan bagi

perempuan yang dinikahi karena mahar pernikahan yang diberikan tidak dapat

diterimanya, tapi manfaat dari mahar itu hanya dapat dinikmati oleh laki-laki
yang menjadi wali (berupa pernikahan wali itu dengan anak, perempuan dari

laki-laki yang menikah dengan anak atau saudara perempuannya). Praktik
pernikahan semacam ini (nikah syigar, red) merupakan salah satu bentuk
kezaliman atas diri perempuan karena dia tidak mendapatkan mahar yang
seharusnya diterima.

Ibnu Qayyim berkata, kata syigar cukup populer dalam bahasa Arab.
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SYARAT SAFINYA PERNIKAHAN

Syarat sahnl.a pernikahan merupakan ketentuan yang harus dipenuhi

agar pernikahan yang rlilaksanakan dinyatakan sah dan diakui secara

hukum sehingga hali dan kewajiban yang berkenaan dengan pernikahan
dapat berlaku. Dengan kata lair-r, pernikahan dinyatakan sah apabila
syudah memenuhi dua sl'arat berikut ini:
Pertama, Perernpuan yattg akan dinikahi adalah perempuan yang
halal untuk dijadikan sebagai istri.

Artinya, perer.npuar) itri bukanlah perempuan yang haram untuk
dinikahi, baik hararn untuh selnentara waktu maupull haram untuk
selamanya. Mengenai perrrbahasan masalah ini akan diuraikan selengkapnya

dalam pada pernbahasan "Perernpuan yang Haram Dinikahil'
Keduq, Adanya saksi,vang menyaksikan prosesi akad pernikahannya.

Mengenai hal ini ada tiga pembahasan, yaitu:

r.
z.
3.

Hukum saksi dalam pernikahan.
Syarat rnenjadi saksi.

Hukum kesaksian perempuan.

Ad

Hukum Saksi dalam Pernikahan

b4

Mayoritas ulama sepakat bahwa pernikahan tidak sah kecuali
jika dilakukan dengan jelas dan dihadiri oleh saksi ketika akad nikah
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dilangsungkan, meskipun kabar tentang pernikahan itu telah disampaikan,

melalui sarana yang lain.'
Apabila dalam pernikahan ada saksi yang menghadiri dan menyaksikan
pernikahan itu, tapi pihak yang menikah meminta mereka untuk merahasiakan
dan tidakmenyebarkan pernikahannya, maka pernikahan yang dilakukannya tetap
sah secara hukum. Sebagai landasannya adalah beberapa hadits berikut ini:

{.

Ibnu Abbas berkata, bahwasanya Rasulullah

b,iii;(!e
^i
,l' l' 'v"
" P el a
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r a dal qh
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.i.
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saksi. "2
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u an -p

e
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saw. bersabda,
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a s en di r i

HR Tirmidzi.

Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw bersabda,

JJ
z

gr^u, s .)y
.
/
o'

"Pernikohon dinyatakan tidak sah, kecuali

11

i6, I

iika adn ualinya (orang yang

menikahkan, red) dan dua orang saksi yang sdil."3

Tidak adanya saksi dalam pernikahan dapat membatalkan pernikahan.
Dengan demikian, adanya saksi dalam pernikahan merupakan syarat
sahnya pernikahan.

*

Abu Zubair al-Makki meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab

ra.

menerima pengaduan tentang pernikahan yang hanya disaksikan oleh
seorang laki-laki dan seorang perempuan. Dia berkata, "Ini adalah
pernikahan sirri (pernikahan yang tidak diumumkan, red) dan aku tidak
Imam Malik dan para pengikutnya berpendapat bahwa kesaksian bukanlah sesuatu
yang diwajibkan di'dalam p6rnikahan. P6rnikahan hanya cukup. untuk disebarkan dan

iiufrumkin. Mereka mendisarkan pendapatnya dari praktik jual beli. Dalam praktik jual
beli, kesaksian tidak termasuk kewajiban yang harus dipenuhi di dalam pelaksanaannya .
Adapun kesaksian dalam pernikahan yang pada dasarnyatidak per.nah disinggung secara
langsung, lebih leluasa untuk tidak ciiladikan sebagai salah satu hal pokok yang harus
dip"enuh'i karena inti dari kesaksian adalah pemberitahuan dan pemberitaan sehingga hal
itu dapat menyelamatkan keturunan dari ketidakjelasan nasab.
Dalam beberapa kondisi, kesaksian boleh dilakukan setelah akad. Apabila para saksi hadir
setelah akad selesai kemudian memberikan kesaksian atas pernikahan (sebelum kedua

mempelai melakukan hubungan suami-istri), maka pernikahannya sah. Tetapi' |Pabila
kesak^sian diberikan setelah pasangan suami-istri itu melakukan hubungan persetubuhan,
maka keduanva harus dipisahkan.
HR Tirmidzi,'kitab'hn-Nikah,"bab "Ma lah LaNikaha illa bi-Bayyinah,"iilid III, hal: 4o3,
Ir ro7]. Abu Isaberkata, bahwa Yusufbin Hamad pernahberkata,'Abdul Ala mengategorikan
pemDafi4s4fl ralslr
dan IIleIllaulKalrI
menjadikannya sebagai hadits
talsir oall
dalam pemba/rasan
hadits
naofis marlu
marfu' oalam
marfu'dalam
ini seDagar
sebagai hadits
hadiis lnl
hadits
naolts
rl i daiim
rle L m n"^6ahisan
mese lah tala
k " Menurut.Abu
Menrr rrrt Abu Is;'
Isa.
teriaea
pembahasan
Isa, hadits ini tidak terjaga
Menurut
talak."
masalah
daiam
pembahisan mas"l.h
mauquf
-,,,.,, f di
sehingga tidak diketahui siapa yang menjadikannya narlal kecuali hadits yang diriwayatkan
oleh Abdul A la dari Said dari Qatadah secara mauquf.
Diriwayatkan oleh Daruquthni di dalam Sunan Daruqu,ftri, Kitab "an-Nikdh," iilid lll'
hlm. zz5-226, hadits nomor zz.
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memperbolehkannya. lika aja aku hadir ketika itu, tentu aku akan merajam

orang yang melakukannya." Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Malik
dalam kitab al-Muwaththa jilid II hal: S:1. Meskipun hadits ini dha'if,
tapi antara hadits yang satu dengan lainnya bisa saling menguatkan.'
Mengenai hadits Rasulullah saw. "Pernikahan tidak sah kecuali jika ada
saksi," "'Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini menjadi pegangan para
ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan generasi setelah mereka. hal
ini diterapkan dengan baik oleh para ulama dari kalangan para sahabat
Rasulullah saw., tabi'in dan generasi setelahnya. Di antara mereka tidak
ada yang mengingkari hadits tersebut kecuali pada masa sekarang.

.i.

Karena pernikahan juga menyangkut hak selain merekayang melangsungkan

akad nikah, yaitu anak keturunannya nanti, maka kesaksian disyaratkan di
dalam sebuah pernikahan agar pada saat nanti sang suami tidak mengingkari
keberadaan keturunannya sehingga anak-anak tidak kehilangan nasab
mereka.
Sebagian ulama, di antaranya adalah mazhab Syi'ah berpendapat bahwa
pernikahan tetap sah meskipun tidak dihadiri oleh saksi. Abdurrahman bin
Mahdi, Yazid bin Harun, ibnu Mundzir, dan Dawud juga berpendapat sama.

Pernikahan seperti ini pernah dipraktikkan oleh Ibnu Umar dan Ibnu Zubair.
Begitu pula, diriwayatkan bahwa Hasan bin Ali menikah tanpa kehadiran saksi.

Kemudian, dia mengumumkan pernikahannya.

Ibnu Mundzir mengatakan, "Tidak ada hadits yang menetapkan syarat
kehadiran dua orang saksi di dalam pernikahani'Yazid bin Harun berkata, Allah
swt. memerintahkan untuk menghadirkan saksi dalam praktik jual beli, tidak
dalam pernikahan. Mazhab zhahiri mensyaratkan kesaksian dalam pernikahan
dan tidak mensyaratkannya dalam jual beli."
]ika akad pernikahan dilakukan, tapi dirahasiakan, dan para saksi diminta
untuk menyembunyikannya, maka akad yang sudah dilakukan sah, meskipun
makruh karena melanggar perintah diumumkannya suatu pernikahan. Pendapat
ini dikemukakan oleh pendapat Syafii, Abu Hanifah, dan Ibnu Mundzir. Sementara
ulama yang menganggap bahwa pernikahan yang sedemikian ini sebagai pernikahan

yang makruh adalah Umar, Urwah, Sya'bi, dan Nafrl Menurut Imam Malik,
pernikahan yang dilakukan dengan cara sedemikian harus difasakh (dibatalkan).

HR Malik dalam Muwaththa'Maltlc, kitab 'hn-Nik,hh,"bab "lami' Ma La yaizu min an-Nikhh,"
535, [26]. Hadits ini dan dua hadits sebelumnya termasukhadits dha'if,tapi
antara yang satu dengan lainnya.
HR Tirmidzi Lstab'hn-Nihhhl'bab "MalahLaNikaha illsbi-Bayyinah," jilid III, hal: +ol, [rro+].

jilid II, hal:
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Ibnu Wahab rneriwayatkan dari Malik tentang seorang iaki-laki yang
menikahi pererrpuan dengan dihadiri oleh dua orang saksi lakilaki. Kernudian
kedua mempelai meminta para saksi untuk merahasiakan pernikahan mereka.

Imam Malik berkata, "Keduanya harus dipisahkan dengan talak satu dan mereka

tidak boleh melakukan persetubuhan. Apabila keduanya telah rneiakukan
persetubuhan, maka sang istri berhak secara penuh atas mahar yang diterimanya

dan kedua orang saksi itu tidak dipersalahkan atau dihukr.rml'

e\d

Syarat Menjadi Saksi

Syarat yang harus dipenuhi untuk rnenjadi saksi

b4
di dalam pernikahan

adalah bahwa dia adalah orang yang berakal, balig, dapat mendengarkan ucapan

kedua pihak yang melakukan akad, serta memaharni maksud ucapan dalam
akad (ijab kabul pernikahan).

Apabila saksi yang dihadirkan adalah orang vang buta, herrdaknva dia bisa
mengenal dengan baik suara kedua orang yang melakukan akad dan benar-benar

memastikan hal itu sehingga terhindar dari keraguan.
Apabila orang yang menjadi saksi adalah anak-anak, orang gila, orangbisu,
atau orang yang sedang mabuk, rnaka pemikahan yang dilaksanakan tidak sah

karena kehadiran rnereka dianggap tidak ada. Karena itu, kesaksian mereka

tidak bisa diterima.

Apakah Orang yang Meniadi Saksi Harus Adil
Mengenai hal ini, Ulama dari Mazhab Hanafi berpendapat bahwa sifat adil

tidak disyaratkan bagi saksi. Pernikahan yang dilaksanakan tetap sah, meskipun
saksi yang dihadirkan adalah dua orang fasik.
Setiap orang yang dapat bertindak sebagai rvali dalam pernikahan juga

diperbolehkan menjadi saksi pernikahan karena pada dasarnya maksud dari
kesaksian adalah sebagai pemberitahuan.
Ulan-ra dari Mazhab Syaf i berpendapat bahrva saksi haruslah orang yang

dapat bersifat adil. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw.,

J-rr i-r^u:,
s Jy,
/
t
a'

11

a15,

I

"Pernikalmn dinyatokan tidtlk sah kecunli dertgtut kalutdirsn seorang wali dan
dua orang saksi yong adil."
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Menurut mereka, apabila akad nikah disaksikan oleh orang yang tidak
diketahui adil atau tidaknya, dalam hal ini terdapat dua pendapat. Mazhab ini
pun berpendapat bahwa pernikahan itu tetap sah karena mungkin pernikahan
itu dilaksanakan di desa-desa, daerah-daerah terpencil, ataupun di kota besar
yang di tempat-tempat itu, orang-orang tidak mengetahui adil atau tidaknya
saksi sehingga keharusan untuk mengetahuinya lebih dulu tentu saja akan
menyulitkan. Karena itu, bagi saksi yang tidak diketahui kefasikannya, hal itu
cukup dilihat dari lahiriahnya. Apabila setelah akad, ternyata yang menjadi saksi
adalah orang yang fasik, maka kefasikannva tidak berpengaruh atas sahnya akad

karena syarat keadilan adalah berdasarkan apa yang terlihat.

Kesaksian Perempuan dalam Pernikahan
Mazhab Syali'i dan Hambali berpendapat bahwa orang yang menjadi saksi
dalam pernikahan harus laki-laki. Apabila akad nikah disaksikan oleh seorang

laki-laki dan dua orang perempuan, maka akadnya tidak sah. Sebagai dasarnya
adalah hadits yang diriwayatkan Abu Ubaid bahwa Zuhri berkata, "Telah lewat
dalam Sunnah Rasulullah saw. bahwa perempuan tidak boleh menjadi saksi
dalam urusan tindak pidana, pernikahan, dan talak."'
Sebab tidak diperbolehkannya menjadi saksi adalah karena akad nikah

bukanlah perjanjian kebendaan dan hal

itu tidak

dimaksudkan untuk

menghasilkan uang. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir di dalam majelis
akad nikah adalah kaum laki-laki, sehingga kesaksian perempuan tidak berlaku,
sebagaimana kesaksiannya juga tidak berlaku dalam urusan tidak pidana.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang bisa menjadi saksi dalam akad
nikah tidak hanya laki-laki. Kesaksian satu atau dua laki-laki dan dua perempuan
adalah sudah cukup. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.

& e6iti3':qj ;9, (k { rv'4-t; 4 ;.^4 \-':afri3
6'" .;'^A6t;;i
"Dnn persaksiknnlalt dengart dtru orang saksi laki-lnki diantsrs kamu. lika
tidok qdo (saksi) dua ornng laki-laki, rnttko (holeh) seorang lnki-loki dan dua orang

'

HR Ibnu Abi Syaibah dalam Mushannal lbni Abi Syaibaft, kitab 'hl-HudAd," bab "f Syahadah
an-Nisai'f al-Hudid," I qe3-t77ol.Zaildi dari riwayat Ibnu Abi Syaibah di d,alam Nashab
ar-Riyah, jilid IV hal: 79. Abdurrazaq dari riwayat fabir dari Amir asy-Sya'bi dalam
Mushannaf Abdirrazaq, jilid VIII, hal: 33r-339.
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Karena pernikahan sama dengan akad jual beli, maka persaksian perempuan

dinyatakan sah jika disertai dengan laki-laki.

Apakah Budak Diperbolehkan Meniadi Saksi?
Imam Abu Hanifah dan Syaf i mensyaratkan bahwa saksi haruslah orang
yang merdeka. Tetapi, Imam Ahmad tidak menjadikan merdeka sebagai syarat
seseorang menjadi seorang saksi. Dia berpendapat bahwa kesaksian dua orang

budak merupakan kesaksian yang dapat diterima dalam akad nikah dan pernikahan
itu dinyatakan sah, sebagaimana kesaksian mereka di dalam masalAh-masalah yang
lain. Tidak ada ketetapan di dalam Al-Qurhn maupun hadits Rasulullah saw. yang
menolak kesaksian budak dan melarang budak untuk rnenjadi saksi, selama budak
tersebut memiliki sitat amanah (dapat dipercaya), jujur, dan beriman.

Apakah Beragama lslam Menjadi Syarat dalam Pernikahan?
Di antara para ulama fikih tidak ada perbedaan pendapat, bahwa orang
yang menjadi saksi pernikahan harus beragama Islam, jika kedua orang yang
melakukan akad nikah beragama Islam. Tapi jika salah satu dari mereka
beragama selain Islam, diantara ulama terdapat perbedaan pendapat. Imarn

Ahmad, Syaf i, dan Muhammad bin Hasan berpendapat bahwa akad yang
mereka lakukan tidak sah karena kesaksian orang non Muslim tidak berlaku
dalam pernikahan orang Islam.
Imam Abu Hanifah dan AbuYusuf memperbolehkan kesaksian Ahlul Kitab
ketika seorang Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab. Pendapat ini dijadikan
dasar di dalam undang-undang perkawinan di pengadilan negara (Mesir).

AdAkad

Nikah

brs

Akad Nikah yang Hanya Sebatas Formalitas
Akad nikah dikatakan sah apabila rukun dan syarat pelaksanaannya terpenuhi. Tetapi, akibat hukum dari pernikahan tidak berlaku, kecuali dengan
adanya kesaksian dari para saksi. kehadiran Para saksi berada di luar lingkup
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keridhaan kedua pihak yang melakukan akad sehingga jika dilihat dari sisi ini,
akad nikah termasuk akad formal, bukan akad keridhaan yang cukup terlaksana

hanya dengan ijab qabAl dan keridhaan dari kedua pihak yang telah bersepakat.

Contoh, dalam akad sewa dan akad lain yang sejenis dengan akad itu. Dalam
kondisi seperti ini, akibat hukum dari akad yang dilaksanakan adalah berlaku,
dan perilaku yang dilandaskan padanya dilindungi oleh undang-undang.

Syarat Sempurnanya Akad Nikah
Ketika akad nikah telah terlaksana dan sah secara agama, maka ada
syarat yang harus dipenuhi agar akad itu menjadi sempurna dan konsekuensi
hukumnya dapat berlaku tanpa bergantung pada izin dari pihak tertentu. Syarat
yang dimaksud adalah:

1.

Masing-rnasing orang yang melakukan akad memiliki kuasa penuh untuk
melakukan transaksi. Dengan kata lain, mereka yang melakukan akad
adalah orang yang berakal, balig, dan merdeka.
Apabila salah satu dari mereka akal tidak sempurna (idiot, red), masih anakanak, ataupun seorang budak, maka ketika dia melakukan akad, keabsahan
akad yang dilakukannya bergantung pada izin dari wali atau tuannya. fika

dia mengizinkan, maka konsekuensi dari akad itu tetap berlaku. Apabila
wali atau tuannya tidak mengizinkannya, maka konsekuensi hukum dari
akad itu tidak berlaku dan akad dinyatakan tidak sah.

z.

Masing-masing orang yang melakukan akad memiliki hak atau wewenang

untuk melaksanakan akad.
Apabila salah seorang dari mereka adalah seorang fudhuh (orang yang
menikahkan orang lain tanpa memiliki hubungan perwalian ataupun perwakilan, red), wakil yang menyimpang dari apa yang diminta oleh orang
yang diwakilkan, atau wali jauh-sementara wali dekat yang lebih berhak
menjadi wali bagi mempelai masih ada, maka ketika rukun dan syarat
telah terpenuhi, konsekuensi dari akad itu tetap berlaku dengan izin dari
tiap-tiap pihak yang bersangkutan (mempelai dan wali dekat).

Syarat Berlakunya Akad Nikah
Ketika rukun, syarat sah, dan syarat kesempurnaan akad nikah telah
terpenuhi, maka akad yang dilakukan tetap berlaku dan konsekuensi dari akad
itu wajib dilaksanakan.

Fikih Sunnah III
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Apabila akad telah sempurna dilaksanakan, tiap-tiap mempelai dan orang
yang lain tidak berhak rnembatalkan atau melakukanJasakh terhadap pernikahan
tersebut. Pernikahan hanya akan berakhir dengan talak atau meninggalnya

;

,rl

salah satu dari keduanya. Itulah dasar dan tujuan disyariatkannya pernikahan,

yaitu adanya kelanggengan hubungan suami-istri dan terdidiknya keturunan
mereka. Kedua hal itu tidak bisa terlaksana, kecuali setelah akad yang diucapkan

memiliki ketetapan hukum.
Para ulama berkata, "syarat-syarat berlakunya pernikahan terdapat satu
syarat yang mendasar, yaitu bahwa tiap-tiap pihak dari kedua mempelai tidak

berhak untuk mernbatalkan pernikahan ketika akad telah terlaksana secara
sah dan sempurna. Apabila salah satu dari kedua pihak berhak rnembatalkan
pernikahan, rnaka hal itu menunjukkan bahwa akad tidak berlakul'

Kapan Akad Nikah Dinyatakan Tidak Berlaku?
Konsekuensi akad tidak dapat dilaksanakan jika terjadi beberapa hal berikut

ini:

1.

)ika terbukti bahwa laki-laki menipu perempuan yang dinikahinya, atau
si perempuan menipu laki-laki yang menikahinya.
Sebagai contoh, seorang laki-laki yang rnandul melakukan pernikahan,

dan perempuan yang menjadi istrinya tidak mengetahui hal itu sebelumnya. Dalam keadaan seperti ini, perempuan yang dinikahinya berhak

membatalkan pernikahan dan meminta fasakh ketika dia mengetahui
kemandulan suaminya, kecuali apabila pihak perempuan ingin mempertahankan pernikahannya dan ridha dengan kondisi suaminya.

Umar bin Khaththab ra. berkata kepada seorang laki-laki mandul yang
telah menikahi perernpuan, "Beritahukan kepadanya atas kemandulanmu
sehingga dia dapat memilih (memutuskan untuk tetap bersamamu atau
meminta fasakh).'
Contoh kedua, seorang laki-laki menikahi perempuan dengan menampakkan
diri bahwa dirinya adalah orang yang jujur dan baik, tapi di kemudian hari

terbukti bahwa dirinya adalah orang yang fasik. Jika hal ini terjadi, maka
perempuan yang dinikahinya berhak untuk meminta fasakh.

lbnu Taimiyyah rnemberikan contoh lain dari bentuk penipuan, yaitu,
seorang laki-laki menikahi perempuan atas dasar keperawanan (perempuan

'

HR Abdurrazaq di dalant Mushannaf Abdirrazzaq, lrcZ+6)
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yang ingin dinikahi mengatakan bahwa dirinya masih perawan, red), tapi
dalam kenyataan, dia tidak perawan lagi. Dalam keadaan seperti ini, orang
yang menikahinya berhak untuk membatalkan pernikahan dan mengambil

kembali mahar yang telah diberikannya. Hal itu karena ada perbedaan
antara mahar bagi perawan dan janda. Apabila pernikahan dibatalkan
sebelum terjadi persetubuhan, maka dia tidak berhak atas mahar yang
sudah diterimanya.

2.

Laki-laki menemukan cacat pada perempuan yang dinikahinya dan dapat
mengurangi kesempurnaan ataupun kenikmatan dalam hubungan suami-

istri di antara keduanya.
Misalnya, seorang istri mengalami istihadhah menahun (secara terusmenerus). Istihadhah merupakan penyakit atau aib yang dapat menyebabkan

fasakh.'Begitu juga, jika alat kelamin perempuan terlalu sempit sehingga
dapat menyulitkan persetubuhan diantara keduanya (suami dan istri).
Contoh lain dari aib yang memperbolehkan laki-laki atau perempuan untuk
membatalkan pernikahan adalah penyakit yang menjijikkan, seperti burik

ini,laki-laki
dan perempuan memiliki hak yang sama untuk membatalkan pernikahan
ketika mengetahui bahwa pasangannya ternyata mengidap penyakit burik,
kusta, lemah syahwat, gila, dan kemaluannya buntung atau kecil.
dan kusta. Begitu juga dengan hilangnya akal atau gila. Dalam hal

Pendapat Ulama Fikih tentang Fasakh karena Adanya Cacat
Dalam hal ini, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama,

1.

Sebagian ulama, di antaranya adalah Dawud dan Ibnu Hazmberpendapat
bahwa pernikahan tidak dapat dibatalkan karena adanya cacat, sebesar dan
sekecil apa pun aib

itu.'

Penulis buku ar-Raudhah an-Nadiyyah mengatakan, "Ketahuilah, telah

ditetapkan dalam agama bahwa ketika akad nikah telah sempurna dan
berlaku, maka segala konsekuensi yang berupa hak dan kewajiban dalam
perkawinan juga telah ditetapkan, seperti diperbolehkannya hubungan
suami-istri, adanya kewajiban memberi nafkah, hak waris, dan yang lain.
Tidak ada yang dapat membatalkan pernikahan dan konsekuensinya, kecuali

Ibnu Taimiyyah, al-Ikhtiyarat al-llmiyah dan Mukhtashar al-Fatawa. Istihadhah adalah
keluarnya darah dari vagina secara terus menerus, selain darah haid dan nifas.
Ibnu Hazm berpendapat bahwa pernikahan dapat dibatalkan apabila laki-laki mensyaratkan
sesuatu di dalam pernikahan, kemudian dia tidak mendapatkannya setelah menikah.
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talak dan kematian. Karena itu, barangsiapa yang beranggapan bahwa
pernikahan dapat dibatalkan dengan sebab-sebab tertentu, hendaknya
dia harus menunjukkan dalil-dalil yang benar dan sah; dalil yang dapat
menggantikan aturan yang sudah ditetapkan oleh agama itu.

I

Adapun cacat yang mereka kemukakan tidak memiliki pengaruh yang
dapat memperbolehkan terjadinyafasakh. Alasan itu tidak kuat dan tidak
sah untuk dijadikan sebagai landasan. Rasulullah saw. bersabda, "pulanglah
engkau (i stri)

Hadits

ini

kep

ada keluargamu."'

merupakan pernyataan talak. Jika tidak ada kemungkinan

pemahaman yang lebih khusus, maka yang perlu dipahami adalah makna
yang bersifat umum. Begitu pula,fasakh yang disebabkan karena lemah
syahwat. Tidak ada dalil yang dapat dijadikan sebagai landasannya. pada
dasarnya, pernikahan tetap boleh dilaksanakan sampai terjadinya hal-hal
yang mengharuskan suami-istri untuk membatalkannya. Satu hal yang
mengherankan adalah adanya pengkhususan cacat tertentu yang dapat

dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan, tanpa memerhatikan cacat-cacat yang lain."

z.

Ulama yang lain, yang termasuk pendapat mayoritas, berpendapat bahwa
pernikahan dapat dibatalkan karena adanya beberapa aib atau cacat tertentu.
Sebagai landasannya adalah beberapa dalil berikut ini:

t

Yazid bin Ka'ab bin Ujrah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw.
menikahi perempuan dari kaum bani Gifar. Ketika akan melakukan
hubungan suami-istri, beliau membuka pakaiannya dan duduk di atas

ranjang. Ketika itu, beliau melihat di pangkal pahanya ada sesuatu
yang berwarna putih (belang, red). Kemudian beliau segera beranjak

dari ranj

*

an g

lalu

b

ersab d a," Ke

n

akanl ah p akai anmu kemb oli."'

Umar bin Khaththab ra. berkata, "Setiap perempuan tertipu dan
dinikahkan (tanpa sepengatahuannya) sedangkan dia gila atau
berpenyakit burik maupun kusta, dia berhak atas mahar yang
diterimanya apabila pernikahannya dibatalkan setelah terjadinya
hubungan suami-istri di antara keduanya. Dan bagi walinya (orang
yang menikahkan, red) diharuskan mengembalikan mahar kepada
orang yang telah merasa tertipu (laki-laki yang menikahinya, red)l'r

HR Daruquthni di dalam Sunan Daraquthni, Kitab an-Nikdh,jilid IV hal: u 9, [8r].
HR Ahmad di dalam Musnad Ahmad, jilid III, hlm. 493; dan Said bin Manshur di dalam
Sunan Said bin Manshur,kitab'hn-NikAh,"bab "Man yatazawwaju Imrabtan Majdzumatan
aw Majnunatan," jilid I, hal: zr4, [829].
HR Malik dengan redaksi yang senada di dalam Muwaththa'Malik, Kitab an-Nikhh Bab Ma
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Dalam menentukan aib yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk
membatalkan pernikahan, para ulama yang memiliki pendapat yang kedua

di

atas berbeda pendapat.

Abu Hanifah mengkhususkan pada kelamin

yang buntung dan lemah syahwat. Imam Malik dan Syaf i menambahkan
cacat lain, berupa gila, burik, kusta, dan alat kelamin yang tidak normal.

Berdasarkan keseluruhan cacat yang telah disebutkan oleh ketiga mam
mazhab, Ahmad menambahkan bahwa banci termasuk cacat yang dapat
membatalkan pernikahan.
Pada dasarnya, kedua pendapat yang telah dikemukakan di atas tidak terlalu

penting untuk diperhatikan karena pada dasarnya kehidupan suami-istri
yang berpedoman pada prinsip ketenangan (sakinah), cinla (mawaddah),

dan kasih sayang (rahmah) tidak akan pernah terwujud dan terpelihara
selama ada cacat atau aib yang menjadikan suami-istri merasa

jijik kepada

pasangannya. Dengan adanya rasa jijik

atas cacat dan aib, maka tujuan
pernikahan tidak akan pernah terwujud. Karena itu, Islam memberikan
kewenangan kepada tiap-tiap pasangan untukmenerima ataupun menolak

pernikahan dengan pasangannya.
Imam Ibnu Taimilyah menjelaskan lebih lanjut atas permasalahan yang
patut untuk diperhatikan ini. Dia mengatakan, "Buta, bisu, tuli, buntung
(salah satu atau kedua tangan, atau kaki) merupakan gangguan yang cukup
besar dalam pernikahan sehingga menyembunyikannya merupakan suatu

kebohongan dan penipuan, serta bertentangan dengan ajaran Islam. Umar

bin Khaththab ra. berkata kepada seorang laki-laki mandul yang telah
menikahi perempuan, "Beritahukan kepadanya perihal kemandulanmu
dan biarkanlah dia mernilih (memutuskan untuk tetap bersamamu atau
meminta fasakh))" Bagaimanakah tanggapan Umar bin Khaththab ra,
tentang cacat yang tidak tampak atau tampak dengan jelas?

Umar berkata,'Analogi yang dapat diterapkan dalam masalah ini adalah
bahwa setiap cacat atau aib menjadikan seseorang merasa malas dengan
pasangannya sehingga maksud dari sebuah pernikahan, yaitu keinginan
untuk mendapatkan ketenangan hati dan tumbuhnya kasih sayang tidak
dapat terlaksana. Karena itu, setiap individu diharuskan untuk memilih karena

pernikahan lebih utama daripada transaksi jual beli sehingga syarat-syarat
yang harus dipenuhi dalam pernikahan lebih penting untuk diperhatikan dan
al-Hub* jilid II, hal: 526, [91. Daruquthni di dalam Sunan Daraquthni,
kitab 'hn-NikAh," jilid llr,hal: 267,l8zl.
HR Abdurrazaq di dalam Mushannal Abdirrazacl, Iro:+6].
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dilaksanakan daripada syarat dalam praktik jual beli. Allah swt. dan rasul-Nya
tidak pernah membebani seseorang yang tertipu dan, teperdaya atas apa yang
menimpanya."
Setiap orang yang memerhatikan terhadap tujuan ditetapkannya syariat,
sekaligus landasan dan sumbernya, keadilan dan hikmahnya, serta kemaslahatan

yang dikandungnya, maka dia akan mengakui kebenaran atas ucapan Umar,
serta kesesuaian ucapan tersebut dengan syariat yang berlaku.
Yahya bin Sa'id al-Anshari meriwayatkan dari Ibnu Musalyab ra. bahwa
Umar bin Khaththab ra. berkata, "Setiap perempuan yang menikah dan
ternyata gila, berpenyakit burik ataupun kusta (di luar pengetahuannya) setelah

berhubungan suami-istri, maka dia tetap berhak atas mahar yang diterimanya,
meskipun pernikahannya dibatalkan. Bagi orang yang menikahkan perempuan
tersebut, dia harus mengganti mahar kepada pihak laki-laki (yang rnenikahinya)
yang telah ditipu oleh perernpuan yang dinikahi (karena ternyata dia memiliki

cacat.)"
Syabi meriwayatkan bahwa Ali bin Abu Thalib ra. berkata, "Ketika seorang

perempuan dinikahkan, sementara dia menderita penyakit burik, kusta, gila,
ataupun adanya kelainan pada alat kelamin, maka suaminya berhak untuk

memutuskan sesuatu sebelum menyentuhnya (menyetubuhinya, red). Dia
diperbolehkan tetap menjadikannya sebagai istri atau menceraikannya jika dia
menginginkannya. Apabila keduanya telah melakukan persetubuhan, maka
perempuan tersebut berhak atas mahar yang diterimanya.",
Saidbin Musalyab meriwayatkan bahwa Umar ra. berkata, "Ketika seoranglakilaki menikahi perempuan yang sedang rnenderita penyakit burik ataupun kebutaan,

kemudian dia meninggalkannya setelah menyetubuhinya, maka perempuan itu
berhak atas mahar yang diterimanya, dan laki-laki (suaminya) dapat meminta ganti
kepada orang yang telah menipunya (orang yang menikahkannya)."'

Waki'berkata, "Riwayat di atas menunjukkan bahwa Umar tidak menyebutkan cacat-cacat terdahulu secara khusus dan tidak membatasi lingkup cacat
itu sendiri." Begitu pula dengan yang dinyatakan oleh Syuraih ra. di mana,
seorang hakim Islam yang membuat dasar atas keluasan ilmu, semangat
keberagamaan, dan kebijaksanaan, sebagaimana akan dipaparkan

di dalam

riwayat berikut ini.
HR Baihaki dalam ns-Sunan al Kubrs,jilid VII,_hal: zr5. Abdurrazaq dalam Mushannaf
Abd.ir,razaq,-lto677l. Menurut ulama yar.rg mengkaji ulang kitab az-Zdd, sanad ucapan ini
ad.alah sahih.

HR Wakl di dalam az Zad,jihd V, hal: r8o. Menurut orang yang mengkaji kitab az-Zad,
sanad ucapan

ini adalah shahih.
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Abdurrazaq mengatakan bahwa Mu'ammar meriwayatkan dari Aryub
dari Ibnu sirin ra. tentang seorang laki-laki yang mengadukan laki-laki lain
kepada Syuraih. Dia berkata, "Laki-laki ini berkata kepadaku, Kami nikahkan
saudara dengan sebaik-baik perempuan. Tetapi, ternyata dia menikahkan aku
dengan perempuan butal'Mendengar hal itu, Syuraih berkata, "Jika dia sengaja

menipumu dengan menyembunyikan kecacatan perempuan itu, maka hal itu
dilarangJ'

Kalau kita mengamati dengan cermat atas keputusan Syuraih, "Jika dia
sengaja menipumu dengan menyembunyikan kecacatan perempuan itu, maka hal

itu dilarangi' maka timbul pertanyaan lagi, yaitu bagaimana dia bisa memutuskan
bahwa setiap aib yang dicoba untuk disembunyikan oleh perempuan, dapat

dijadikan dasar bagi laki-laki untuk membatalkan pernikahannya?

Zuhri ra. berkata, "Pernikahan dapat dibatalkan dengan adanya

setiap

penyakit yang tidak dapat disembuhkan."'

Abdurrazaq melanjutkan bahwa barangsiapa yang mencermati fatwa
para sahabat dan ulama salaf, maka dia akan mengetahui bahwa para ulama
tidak mengkhususkan sebab pembatalan pernikahan pada aib tertentu, kecuali
riwayat dari Umar bin Khaththab. Dia mengatakan bahwa pernikahan tidak
dapat dibatalkan, kecuali jika perempuan memiliki salah satu dari empat aib,
yaitu gila, kusta, burik, dan penyakit pada kemaluan..
Riwayat di atas hanya diriayatkan oleh beberapa ulama saja, yaitu Ibnu
wahab, dari Umar dan Ali ra., serta diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. dengan
sanad yang tersambung.

Ketentuan-ketentuan di atas berlaku apabila suami tidak mensyaratkan
sesuatu dalam pernikahan. Tetapi, apabila laki-laki yang akan menikah
mensyaratkan kepada perempuan yang dinikahinya bahwa dia harus sehat,
sempurna, cantik, berkulit putih, perawan, tapi ternyata perempuan itu tidak

cantik, sudah tua dan beruban, berkulit hitam, ataupun janda, maka laki-laki
yang menikahinya berhak membatalkan pernikahan. Apabila pembatalan
dilaksanakan sebelum terjadi persetubuhan, maka perempuan yang sudah

dinikahi tidak berhak atas mahar yang diberikan. Tetapi, apabila pembatalan
terjadi setelah mereka melakukan persetubuhan, maka perempuan itu berhak
atas mahar yang diterimanya, dan penggantian mahar kepada orang yang
menikahinya dibebankan kepada orang yang menikahkannya jika orang yang

'
"

HR Abdurrazaq dalam MushannaJ'Abdirrazaq, Iro685].
HR Malik secara tersirat di daiam Muwaththa'Malik, kitab" an-Nikdh," bab "Ma laa
Shadaq wa al-Huba'," jilid IX, hal: 526, [z].
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menikahkannya telah melakukan manipulasi atau penipuan. Tapi, apabila
perempuan itu sendiri yang melakukan penipuan, maka dia tidak berhak atas
mahar pernikahan dan dia diharuskan untuk mengembalikannya apabila mahar

itu telah dia terima.
I

Mengenai hal ini, Imam Ahmad menegaskan dalam salah satu dari dua
riwayatnya, yang riwayat itu dinilai lebih cepat dan lebih utama untuk dijadikan
sandaran daripada riwayat yang kedua, yaitu mengenai kondisi apabila pihak
laki-laki (suami, red) adalah pihak yang memberi syarat.

Mazhab Imam Ahmad berkata, 'Apabila seorang perempuan yang akan
menikah mensyaratkan sesuatu, kemudian dia mendapati dalam diri suaminya
kebalikan dari syarat yang dia ajukan, pada kondisi seperti ini, dia tidak memiliki

hak untuk memilih, kecuali syarat yang berkenaan dengan kemerdekaan
yang jika terbukti suaminya adalah seorang budak, maka dia berhak untuk
memilihl'
Mengenai syarat nasab, apabila pada kenyataannya dia tidak sesuai dengan
syarat yang diajukan, ada dua pendapat. Mazhab yang lebih tepat untuk diikuti
adalah mazhab yang berpendapat bahwa tidak ada pembedaan antara syarat
yang diajukan oleh laki-laki dan perempuan. perempuan berhak untuk memilih
(untuk membatalkan pernikahannya) jika syarat yang dia ajukan tidak terpenuhi
karena ia tidak memiliki kewenangan untuk melakukan talak.
Laki-laki diperbolehkan untuk melakukanfas akh (pembatalan), walaupun dia
telah memiliki kewenangan untuk menceraikan istrinya. Hal ini semata-mata untuk
menyamakan haknya dengan perempuan yang diperbolehkan untuk melakukan
fasakh, meskipun dia tidak memiliki wewenang untuk melakukan talak.
Perempuan diperbolehkan untuk melakukan/asa kh apabilaterbukti bahwa
suaminya memiliki pekerjaan rendah, meskipun hal itu tidak sampai menodai
agama dan kehormatannya, hal ini semata-mata karena pekerjaannya itu dapat

mengurangi kesempurnaan hubungan suami-istri di antara keduanya.

|ika seorang perempuan mensyaratkan laki-laki yang akan menikahinya
haruslah seorang pemuda tampan yang sehat, tapi laki-laki yang dimaksud
ternyata sudah tua, jelek, buta, tuli, bisu, dan kulitnya berwarna hitam,
maka apakah ia harus tetap menikah dengan laki-laki itu dan dilarang untuk
membatalkannya? Sekiranya perempuan itu dilarang untuk menolak laki-laki
yang menikahi, maka hal itu tidak sesuai dengan kaidah analogi, dan kaidahkaidah syariat yang berlaku.

Abdurrazaq berkata, bagaimana mungkin salah satu dari pasangan yang

Pemikahon

- 283

menikah diperbolehkan membatalkan pernikahannya karena mendapatkan
setitik burik di dalam diri pasangannya? Begitu pula, bagaimana mungkin
dia tidak diperbolehkan untuk membatalkan pernikahannya karena penyakit
kulit yang menahun, padahal penyakit itu Iebih berbahaya daripada sekadar

burik yang sedikit itu. Ilegitu pula dengan penyakit-penyakit yang tidak dapat
disembuhkan.
Rasulullah saw. melarang penjual untuk menyembunyikan aib yang terdapat
pada barang dagangannya. Ileliau juga melarang orang yang mengetahui aib itu

untuk menyembunyikannya dari pen-rbeli. Lalu, bagaimana dengan aib dalam
hal pernikahan?
Rasulullah saw. menasihati Fatirnah binti Qais ketika dia meminta pendapat
beliau mengenai pernikahannya dengan Mu'awiyah dan Abu fahm. Beliau
bersabda, 'Adapun Muhwiyah, dia adaleh seorang yangfakir (tidak berharta),
sedangkan Abu jahm, dia tidak pernah melepaskan tongkat dari pundaknya
(b erp

erangai

kas ar, re d)."'

Berdasarkan hadits di atas dapat dipahan-ri bahwa mengetahui aib calon
pasangan sebelurn rlenikah merupakan hal yang utama dan wajib dilakukan
bagi masing-masing pihak yang akan menikah. Suatu tindakan menutup-nutupi,

rnenipu, dan berdusta yang dihararnkan tidak patut jika dijadikan sebagai dasar
bagi kesempurnaan sebuah pernikahan. Apabila hal itu dilakukan, maka akan
menjadikan pemilik aib sebagai beban bagi pasangannya, terutama apabila hal itu
terjadi tanpa sepengetahuannya (perihal aib itu), apalagi jika dia mensyaratkan
kesempurnaan, tapi yang didapatkannya justru hal sebaliknya.
Berdasarkan pemaparan cli atas dapat diketahui secara pasti bahwa perilaku
yang diterapkan oleh syariat dan kaidah-kaidah hukum yang berlaku menolak
segala bentuk kebohongan seperti itu.

Abu Muhammad bin Hazm berpendapat bahwa laki-laki (suami, red)
apabila mensyaratkan kesempurnaan kepada istrinya, tapi dia mendapatkan
aib di dalam diri istrinya, maka pernikahan keduanya tidak sah. Laki-laki itu
tidak memiliki hak untuk memilihnya, menyetubuhinya, rnemberi nafkah
kepadanya, ataupun saling mewarisi di antara keduanya. Dia berkata, "Hal itu

'

HRMuslim,kitab'hth-Tllalitq,"bab"al MutlnllaqahTsaLttsatanLaNaJaqatalaho," jt\cllI,
hal: r r r4, [36]. Abu Darvud clalam Sunarr Abu Dawud, kitab 'hth-Tho[ar1i't>aU "f Nafoqati
al-Mabtitah," iili4 II, hal: 7 r 2-7 13, f z 2841. Nasai, kitab 'hn NtkriA," bab "tdza iitasyirai al
Marhtu Rajulan Jt Man Yakhthubuho lutL Yukhbiruhtt bi-Ms Ya'lam," jilidYl, hal: zS, [: z+s ].
Malik dalam Muwaththa'Mallk, kitab 'hn Nikhh,"bab "Md lah N,{agnti al-Muthlat1ah," jllid
ll, hal:58o-5{L, [62]. Syaf i dalam ar-Risrilah, alinea ke-856 setelah direvisi oleh- Ahmad
Mrrhamrnad Syakir. Darami, kitab "an-Nikih," bab 'hn-Nahyi 'an Khitbah ar Rajul 'altt
Khitbati Akhthi," hal: 6o, zr 83 l.

284

-

Fikih Sunnah III

disebabkan karena orang yang dihadapkan kepadanya bukanlah orang yang

ingin dinikahinya, yang mana orang yang sempurna bukanlah orang yang cacat
sehingga dia dianggap tidak menikahinya dan tidak terjalin ikatan pernikahan
di antara keduanya."

Pemberlakuan Fasakh di Pengadilan Agama Mesir
Praktik yang saat ini berlaku di pengadilan-pengadilan (agama di Mesir)
adalah praktikyang sesuai dengan Undang-Undang Mesir, Pasal 9, Tahun r9zo,
yang berbunyi sebagai berikut:

Undang-undang ini merlberikan hak kepada perempuan (untuk
membatalkan pernikahan) apabila dalam diri suaminya terdapat aib atau cacat
menahun yang tidak rnungkin dapat disembuhkan, atau dapat disembuhkan,
tapi memerlukan waktu yang sangat lama yang hanya akan rnenyebabkan
kesulitan baginya jika dia tetap hidup bersama suaminya. Adapun bentuk cacat
yang dimaksud adalah gila, kusta, atau burik, baik cacat yang dirnaksud ada
sebelum akad dan dia tidak mengetahuinya maupun apabila cacat itu diketahui
setelah akad dar-r dia tidak rela atau tidak suka dengan adanya cacat itu.
Apabila perempuan yang menikah dalam kondisi mengetahui adanya
cacat pada diri suaminya, sebelum akad dilaksanakan, atau cacat itu ada setelah
mereka menikah, dan dia menyatakan kerelaan atas cacat suaminya itu, maka
permintaan ur-rtuk berpisah atau bercerai tidak boleh dilakukan. Perceraian yang

terjadi dalan-r keadaan seperti itu dianggap sebagai talakba'in. Adapun untuk
mengetahui adanya kecacatan dan seberapa besar dampakyang ditirnbulkannya,
diperlukan bantuan dari seseorang yang berpengetahuan.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa salah satu bentuk pernikahan yang
termasuk pengertian di atas adalah seorang peremplran dewasa dan berakal
menikahkan dirinya sendiri dengan laki-laki yang sederajat dengannya, dengan
mahar lebih sedikit dari mahar mitsl (yangsepantasnya), dan hal itu dilakukan
tanpa kerelaan dari para keluarga dekatnya.
Begitu pula dengan seorang anak kecil, baik laki-laki maupun perempuan,
yang dinikahkan oleh orang selain walinya (orang yang tidak berhak menikahkan).

fika yang rnenikahkan mereka (bukan wali) yang menikahkan anak kecil itu,
walaupun dia dinikahkan dengan orang yang sederajat dan dengan mahar yang
seharusnya, maka pernikahannya tetap tidak sah. Pembahasan lebih lanjut
mengenai hal ini akan dikupas dalam bab "Wilayah atau Perwalian."
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Syarat Diketahuinya Pengakuan Menikah secara Hukum
Orang-orang yang membuat rancangan perundang-undangan menetapkan
beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar sebuah pernikahan dapat diakui
secara hukum, yaitu diketahui (didengarnya) pengakuan atas pernikahan di satu

sisi dan diadakannya akad nikah secara resmi di sisi yang lain. Secara global
dapat dikatakan sebagaimana berikut:

a.

Penetapan Tertulis atas Pengakuan Menikah

Dalam keempat alinea yang ada di dalam Pasal 99, Undang-Undang
Nomor 78, Tahun 193 r, tertera secara khusus mengenai tata tertib pengadilanpengadilan agama dan beberapa urusan yang berkaitan dengannya. Misalnya,
ketika terjadi pengingkaran atas pernikahan, maka pengakuan atas pernikahan,
perceraian, ataupun ketetapan atas keduanya tidak perlu diperhatikan apabila
salah satu dari pasangan yang menikah meninggal dunia dalam peristiwa yang

terjadi sebelum tahun

rgrr (Afrankia), baik pernyataan itu berasal

dari salah

satu pasangan ataupun dari pihak selain mereka, kecuali jika pernyataan itu
disertai dengan bukti-bukti tertulis yang terhindar dari dugaan pemalsuan atas
keasliannya.
Selain itu, pengakuan atas pernikahan dan pernyataan tentang hal itu bisa

diterima dan diperhatikan oleh pasangan yang menikah sebelum peristiwa itu
terjadi sebelum tahun r897, dengan syarat bahwa dia menghadirkan beberapa
orang saksi. Selain itu, pernikahan dilakukan agar diketahui oleh khalayak atau
masyarakat umum.
Setelah tahun

r9rr,

segala bentuk pengakuan atas pernikahan, baik dari

salah satu pasangan yang menikah maupun dari pihak selain mereka, tidak dapat

diterima kecuali jika disertai dengan surat-surat resmi ataupun keterangan yang
ditulis dengan tangan sendiri oleh suami atau istri sebelum meninggal dunia
serta dibubuhi tanda tangannya.
Terhitung sejak awal Agustus r93 r M, setiap pengakuan atas pernikahan
dan pernyataan atas hal itu tidak dapat diterima, kecuali apabila disertai dengan
berkas atau surat nikah resmi.
Dalam catatan yang disertai penjelasan tentang pasal itu tertulis, "Salah
satu kaidah hukum adalah bahwa penetapan hukum dilakukan berdasarkan

waktu, tempat, peristiwa, dan orang yang menjadi objek hukum. Kepala
pemerintahan berhak melarang hakim untuk menolak sebagian dari pengakuan
atas pernikahan. Para hakim diharuskan melihat atau menerima pengakuan
berdasarkan beberapa aturan yang berkenaan dengan waktu dan kebutuhan
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masyarakat. Begitu pula, penjagaan hak-hak mereka agar terhindar dari
kenistaan dan kehilangan.

fikih dari beberapa generasi terdahulu juga sudah berusaha
semaksimal mungkin dalarn hal ini dan menetapkan beberapa pedoman yang
berkaitan dengan hukum yang berlaku. Undang-undang pengadilan agama
Para ulama

tahun r 897 dan r9 r o berisi beberapa pasal pengkhususan, terutama pasal yang
berkaitan dengan pengakuan atas pernikahan dan perceraian, serta penyataan
tentang keduanya.
Masyarakat dapat menerima dan merasa tenang dengan adanya aturan-

aturan itu setelah mereka mengetahui nilai positif yang dihasilkannya, yaitu
terjaganya hak keluarga. Berbagai peristiwa menunjukkan bahwa pernikahan
yang merupakan dasar bagi terbentuknya sebuah keluarga masih perlu dijaga
dan memerlukan kehati-hatian dalam pelaksanaannya.

Terkadang, laki-laki dan perempuan sepakat untuk menikah tanpa
mengesahkan pernikahan itu secara tertulis (sesuai dengan hukum negara yang
berlaku, red). Kemudian, salah satu dari keduanya mengingkari pernikahan

itu, dan pasangannya tidak dapat membuktikan adanya pernikahan itu di
hadapan hukum (pengadilan). Terkadang pula, ada pihak yang mengklaim
atas sebuah pernikahan palsu dengan tujuan tertentu; sebagai bentuk ancaman
ataupun sekadar untuk mencari sensasi, dan tujuan-tujuan yang lain. Hal ini
tidak lain karena pengakuan merupakan sesuatu yang sangat mudah, terlebih
aturan agama yang memperbolehkan kesaksian atas pernikahan dengan hanya
sebatas mendengar. Dan pengakuan atas pernikahan hendaknya dinyatakan

tertulis sehingga jika ia sah, maka ia hanya akan berlaku sekali, bukan
berulang kali.
secara

Segala bentuk pengakuan palsu atas pernikahan tidak akan terjadi apabila

hal itu ditegaskan dalam berkas atau surat resmi, sebagaimana halnya yang
dilakukan dalam akad gadai dan wakaf yang keduanya tidak lebih penting
daripada pernikahan.
Redaksi paragraf keempat dari pasal 99 ditambah menjadi: "Terhitung
awal Agustus 1931 M., setiap pengakuan atas pernikahan dan pernyataannya

tidak dapat diterima, kecuali apabila hal itu disertai dengan berkas atau surat
nikah secara resmil'

Hal ini sebagai bentuk apresiasi atas manusia, kemuliaan akad nikah,
upaya untuk menghindari terjadinya pengingkaran dan akibat buruk yang
ditimbulkannya, serta untuk menghargai terbentuknya sebuah keluarga.

b.

Batasan Umur Calon Mempelai

Dalam alinea kelima pasal 99 Undang-Undang Urusan Agama tertulis,
"Pengakuan menikah tidak dapat diterirna apabila umur mempelai perempuan
kurang dari enam belas tahun atau umur mempelai laki-laki kurang dari delapan
belas tahun (menurut penghitungan kalender hijriah), kecuali atas perintah
dan sepengetahuan kamil'
Begitu pula, dalam pemaparan alinea di atas tertulis redaksi kalimat berikut,
"Pengakuan menikah tidak dapat diterirna apabila urnur kedua mempelai ketika

pernikahan berlangsung kurang dari enam belas tahun (bagi perempuan) dan
delapan belas tahun (bagi laki-laki). Pembatasan umur ini berlaku, baik ketika
pengakuan itu dilaporkan maupun ketika akad nikah berlangsung.
Oleh karena itu, sebagai upaya untuk memberi kemudahan bagi manusia,
memenuhi hak-haknya, serta menghormati ikatan suci pernikahan, maka
dipandang perlu untuk membatasi larangan pengakuan atas dasar satu perkara,
yaitu pembatasan umur orang yang akan melangsungkan pernikahan di mana

tiap-tiap mereka tidak boleh lebih muda daripada batas minimal umur menikah
yang telah ditetapkan.

c.

Batasan umur pasangan untuk dapat melaksanakan pernikahan

Pada alinea kedelapan pasal 366 Urusan Agama tertulis, "Pernikahan
beserta hal-hal yang berkaitan dengannya (pemberian mahar) tidak boleh
dilaksanakan sebelum syarat yang tertera di dalam undang-undang terpenuhi,
yaitu ketetapan pembatasan umur tiap-tiap mempelai; enam belas tahun bagi
perempuan dan delapan belas tahun bagi laki-laki, terhitung ketika akad nikah
dilaksanakan.
Keadaan berubah seiring dengan melonjaknya kebutuhan manusia dalam

berumah tangga yang menuntut adanya persiapan materi dari pasangan yang
akan menikah. Agar pemenuhan kebutuhan rumah tangga dapat dilaksanakan
dengan baik, maka calon pasangan dianjurkan untuk tidak menikah terlebih

dulu sebelum calon mempelai mencapai usia mapan secara materi, yaitu zr
tahun.

Pada sisi lain, perkembangan fisik perempuan lebih cepat daripada
perkembangan lisik laki-laki sehingga lebih tepat jika pembatasan umur bagi
keduanya dibedakan, yaitu delapan belas tahun untuk laki-laki dan enam belas

tahun untuk perempuan.
Berdasarkan beberapa poin penting yang cukup memiliki pengaruh
tersendiri dalam kehidupan sosial masyarakat, maka pengadilan tinggi di Mesir
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menetapkan batas minimal umur bagi setiap orang untuk dapat melaksanakan

pernikahan, sebagaimana pembatasan yang ditetapkan atas diterimanya
pengakuan menikah secara hukum.
Sebagai bentuk perhatian dan penjagaan atas aturan pembatasan usia
minimal untuk melaksanakan pernikahan, Pemerintah Mesir mengeluarkan UU

No. ++ Pasal z Tahun r933, dengan redaksi sebagai berikut: "Barang siapa yang
memberikan keterangan palsu di hadapan hukum berkenaan dengan usia salah
satu pasangan yang akan menikah, baik secara lisan, tertulis, maupun berupa

pernyataan agar pasangan yang dimaksud diizinkan untuk melangsungkan
pernikahan yang kemudian dia terbukti melakukan kesalahan, maka dia akan
dikenakan hukuman penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal seratus
Pound Mesir.
Siapa yang memberikan izin menikah kepada pasangan dengan usia yang

kurang dari batasan usia minimal yang ditetapkan dan dia terbukti mengetahui
usia pasangannya, maka dia dikenakan denda maksimal dua ratus pound
Mesir."
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PEREMPUAN

YANG HARAM DINTKAHI

Tidak semua perempuan boleh dinikahi. Perempuan yang akan
menikah disyaratkan dia bukan mahram (orang yang haram untuk
dinikahi) dengan laki-laki yang hendak menikahinya, baik mahram
untuk selama-lamanya ataupun maupun mahram hanya sementara
waktu saja.
Status mahram yang berlaku untuk selamanya berimplikasi pada
pengharaman bagi laki-laki yang akan menikahinya untuk selamanya'
kapan pun. Sedangkan mahram yang bersifat temporal, maka keharaman

bagi laki-laki yang akan menikahinya hanya berlaku untuk waktu
tertentu. fika status hubungan di antara laki-laki dan perempuan yang
haram dinikahi karena masih menjadi muhrim sudah tidak ada lagi, dia
diperbolehkan menikahinya .

Perempuan yang Haram Dinikahi untuk Selamanya
Di antara sebab perempuan haram dinikahi untuk selamanya adalah
karena,

r..
2.
3.

Hubungan nasab.
Hubungan pernikahan (besan, red).
Hubungan persusuan.
l

Mengenai ketiga hal di atas, Allah swt. berfirman,

i
:

I

)

I

I

I
I

-290-

I

I

I

I

I

'{KrtQ*I;"FV
!1i -z 4 rU' ;'qS;Z7U1i?X$\3'

;

:

iilF4Z;,-e1Lr4a6!:t1ury;;r',e-,:;al:.4,

3{r''e4;1453 e -!\L'" }' K { uV "ry,-\L"
K6<V6ii6;\#"tS,e;'*'#rbt&iiH"S
s@..,&
\

skanru (men gawini) ibu -ibumu ; an ak- on okn tu y nn 8p e r e mp u an ;
suudaro-soudorattu ynng perempuan, saudara-snttdars bapakntu yang pereiltpuan;
D il utr nntk an

a ta

saudara-saudara ibumu ynng perempuan; nnak-annk perempuan dari saudsro-

saudnromu yang laki-laki; anak-anak perempuan dnri saudara-saudararnu rlartg
perempuan; ibu-iltumu tlangmenyusuikanu; saudaraperenlpunn sepersusuan;ibu-

ibu isterimu (mertuo); anak-snnk isterimu yang dalam penelilnraarmtu dari isteri
yang telah kntru catnpuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterinru itu (dan
sudah knmu cernikan), mnkn tidak berdosa kantu mengnruininya; (dan diharamkan

bagintu) isteri-isteri annk kundungmu (mennntu); dan menghimpunkan (dalam
perkawinan) dun perempuan yangbersaudarn, kecuali yang telalt terjadi pada masa
I

amp

au. (An-NisA' [a]: 23)

Uraian selengkapnya sebagaimana akan kami jelaskan di bawah ini.

Ad
1.

Pengharaman
karena-Hibung"n Nasab

brs

Ibu. Yang dimaksud dengan ibu di sini adalah perempuan yang mengandung
dan melahirkan. Hubungan antara ibu dan anak inilah yang menyebabkan
adanya ikatan muhrim. Termasuk dalam kategori ini adalah ibu dan nenek

(ibu dari ibu atau ibu dari ayah) dengan segala tingkatannya, baik dari
pihak ayah maupun ibu.
)

Anak perempuan. Maksudnya adalah anak perempuan anak yang dilahirkan

oleh istri maupun keturunan laki-laki. Termasuk dalam kategori ini
adalah anak kandung ataupun anak tiri, cucu, berikut cicit dengan semua
tingkatannya.

3.

Saudara perempuan. Maksudnya adalah saudara perempuan yang lahir
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dari orang tua yang sama, baik keturunan dari pihak ayah dan ibu ataupun

dari salah satu di antara keduanya.
Ammah. Maksudnya adalah bibi dari pihak ayah, perempuan yang menjadi

4.

saudara kandung ayah, atau saudara perempuan ayah dari keturunan salah
satu orang tua ayah. 'Ammah bisa juga ditujukan bagi saudara perempuan

ibu, yaitu saudara ayahnya ibu (nenek sepupu).
Khalah. Maksudnya adalah bibi dari pihak ibu, perempuan yang menjadi

5.

saudara kandung ibu, atau saudara ibu yang perempuan dari keturunan salah

satu orang tua ibu. 'Ammah bisa juga ditujukan bagi saudara perempuan
ayah, yaitu saudara ibunya ayah (nenek sepupu).

Anak perempuan dari saudara laki-laki. Mereka adalah keponakan, anak
perempuan dari saudara laki-laki, baik anak kandung maupun anak tiri.

Anak perempuan dari saudara perempuan. Mereka adalah keponakan,
anak perempuan dari saudara laki-laki, baik anak kandung maupun anak
tiri.

7.

Ad
I

.

.

Pengharaman
karena Hubingan Pernikahan

b4

Mertua perempuan.

Maksudnya adalah ibu dan nenek dari istri (baik nenek dari pihak ayah
maupun ibu) dengan semua tingkatannya.

Allah swt. berfirman,'1.. ibu-ibu istrimu (mertua)...." (An-Nisf l+)tzZ)
Dalam hal ini, tidakdisyaratkan adanya hubungan suami-istri di antara kedua
pasangan, terlaksananya akad sudah mengesahkan hubungan muhrim itu. '

2.

Anak tiri.
Maksudnya adalah anak perempuan dari istri laki-laki yang sudah di gauli.

Masuk dalam kategori ini adalah anak perempuan istri dan cucu perempuannya

(baik dari anak laki-laki maupun perempuan) dengan semua tingkatannya.
Allah swt. berfi rman,

" ...

an ak- an ak p e r e mp

uan dar i

is

tr

imu

( an

ak t ir i ) y ang

' Rirq"t d*l lb"u Abbas dan Zaid bin Tsabit dinyatakan

bahwa ketika seorang laki-laki
menikahi perempuan dan dia sudah melaksanakan akad nikah, tapi berpisah sebelum
melakukan hubungan suami-istri, maka dia diperbolehkan untuk menikahi ibu dari istrinya
jika dia menginginkan hal itu.
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I
I
i
I

I

d alam p

e

m elih ar a anmu d ar

i

is

tr i y ang

t el

ah kamu c amp ur i, t ap i j ika kamu b elum

campur dengan istrimu itu (dan sudahkamu ceraikan), makatidakberdosakamu

(menikahinya)...." (an-Nisd [+] : z:

)

Maksud dari kalimat "...yorg dalam pemeliharaanmu...." pada ayat di atas
adalah untuk menjelaskan keadaan yang banyak terjadi pada anak tiri. Pada
umumnya, mereka akan mengikuti ibunya dan diasuh oleh suami ibunya (ayah

tiri, red). Kalimat ini tidak berarti pembatasan bahwa yang tidak boleh dinikahi
hanyalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Setiap anak tiri tidak boleh
dinikahi, baik anak itu berada di dalam asuhannya maupun tidak.
Mazhab Zhahir i b erp

en dap at b

ahwa kali mat

"... y an g d aI

am p e m elih ar a an -

mu.... " padaayat di atas berfungsi sebagai pembatasan. Dengan kata lain, setelah
berpisah dengan istrinya, seorang laki-laki boleh menikahi anak tirinya jika anak

tiri yang dimaksud tidak berada asuhannya pada

saat dia menikahi ibunya.

Beberapa sahabat meriwayatkan bahwa Malikbin Aus berkata, 'Aku pernah

memiliki istri, dia meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak. Aku
pun bersedih. Kemudian Ali bin Abi Thalib ra. bertemu denganku. Dia bertanya,
Apa yang terjadi denganmu?
Aku jawab, Istriku meninggal dunia.
Apakah ia memiliki anak perempuan? tanya Ali.
Aku jawab, Iya, dia tinggal di Thaif.
Apakah engkau dulu mengasuhnya ketika engkau menikahi ibunya?'

Aku menjawab, Tidak.
Lalu Ali berkata, Nikahilah dia.

Aku jawab, Bagaimana dengan firman Allah swt., '...anak-anak perempuan
dari istrimu (anak tiri) yang dalam pemeliharaanmu....'(An-Nisd l+l: z)?

Ali berkata, Anak perempuan itu tidak berada dalam asuhanmu, sedangkan
larangan itu berlaku jika dia berada dalam asuhanmu."'
Mayoritas ulama tidak setuju dengan pendapat ini. Mereka berkata, "Hadits

Ali ini tidak sah karena diriwayatkan oleh Ibrahim bin Ubaid dari Malik bin
Aus, dari Ali bin Abi Thalib ra. Padahal, Ibrahim tidak dikenal dalam jajaran
perawi. Para ulama banyak yang menolak dan memperselisihkan kedudukan
hadits ini.

'

Lihat dalam tafsir Ibnu Katsir, jilid I, hal: 47r. Menurutnya, sanad hadits ini kuat dan sah.
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J

3.

Menantu perempuan.
Maksudnya adalah istri dari anak dan istri dari cucu (baik dari anak laki-

laki maupun anak perempuan dengan sernua tingkatannya).
Allah swt. berfirrnan,'... (dandiharamkanbagimu) istri-istri anakkandungmu
(menantu)...." (An-Nisf [+], zl)

4.

lstri ayah (ibu tiri).
Seorang laki-laki

tidak diperbolehkan untuk menikahi istri

ayahnya,

meskipun belum terjadi hubungan suami-istri di antara keduanya. Bentuk
pernikahan seperti itu (anak menikahi istri ayahnya) banyak terjadi pada masa
jahiliah, mereka menyebutnya sebagai Nikah Maqt (nikah cela) sebab seorang
anak laki-laki yang menikahi ibu tirinya dianggap tercela. Allah swt. telah
melarang bentuk pernikahan semacan-l ini, mencelanya, serta mena{ikannya
(tidak menganggapnya bagian) dari pernikahan.
Imam Razi berkata, "Tingkatan keburukan ada tiga: keburukan menurut
akal, keburukan menurut pandangan agama, dan keburukan menurut adat
istiadat. Allah swt. mengelompokkan bentuk pemikahan ini ke dalam tiga
keburukan sekaligus.

Allah swt. berfirman,

64,X3y',1s5
"
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Dan jnnganlaltkamu kawiniutnnitn-r.uanita ynng telnlt diknwini olelt ayalurtn,

itu nmat keji
(An-Nisa' l4f:22)

terkecuali padn rnasn ynng telnlt Inm1tnu. Sexmggulntya perbuatnn
dmt dibettci Alloh dnn sebuntk-huruk
I

,l

I

jalm

(4ang ditenryuft). "

Kalimat "...perbuatan itu sangat keji.." menunjukkan tingkat keburukan
pernikahan ini rnenurut akal.
Kalimat "... dibenci (oleh Allah)... " menunjukkan tingkat keburukannya
menurut agama.
Dan kalimat "...dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh), " menunjukkan

tingkat kebr.rrukannya menurut tradisi.
Mengenai sebab turunnya ayat di atas, Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari
Muhammad bin Ka'ab, "Pada masa jahiliah, ketika seorang laki-laki meninggal
dunia, maka anak laki-lakinya lebih berhak untuk menikahi istri ayahnya jika
dia berkehendak atau menikahkannya dengan siapa pun yang dia inginkan,
dengan catatan perempuan itu tidak ibu kandungnya.

Ketika Abu Qis bin Aslat meninggal dunia, anaklaki-lakinyayang bernama

Muhsin mewarisi pernikahannya (menikahi istri ayahnya, red) dan tidak
memberinya nafkah sedikit pun, begitu pula bagian dari harta waris. Kemudian
perempuan tadi mengadu kepada Rasulullah saw. atas apa yang dialaminya.
Rasulullah saw. lantas bersabda, "Pulanglah, semoga Allah swt menurunkan
w

ahy u -Ny a

b

erke

n

aan

de

ngan

m as

alahmu."

Kemudian turunlah ayat, "Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita
yang telah dikowini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau.
Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk
jalan (yang ditempuh);'(An-Nisa l4l: zz)'
Mazhab Hanali berpendapat bahwa seorang laki-laki yang berzina dengan
seorang perempuan, menyentuhnya, menciumnya, atau melihat kemaluannya,

dia diharamkan menikah dengan orang tua perempuan tersebut (ibu, nenek,
dan seterusnya) dan keturunannya (anak perempuan, cucu, dan seterusnya).
Begitu pula dengan perempuan yang berzina, dia tidak diperbolehkan untuk
menikah dengan orang tua dan keturunan laki-laki yang berzina dengannya.
Dengan demikian, dapat dipahami bahwa mazhab Hanafi memasukkan
zina dan perilaku yang mengarah padanya sebagai salah satu sebab terjalinnya
hubungan muhrim karena pernikahan.

Lebih lanjut mereka mengatakan, 'Apabila seorang laki-laki berzina
dengan ibu dari istrinya (mertuanya, red) ataupun anak tirinya, maka istrinya
itu berubah statusnya menjadi muhrim untuk selamanya."
Mayoritas ulama berpendapat bahwa zina tidak dapat dijadikan salah satu
landasan atas hubungan muhrim karena pernikahan. Pendapat ini berlandaskan
pada dalil-dalil sebagai berikut.

Allah swt. berfirman,

@ ?):':\5jetr'83
"...Dan dihalslksn bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian
itu...." (An-Nisa' [4l: 2a)
Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. ditanya tentang seorang laki-laki yang

berzina dengan perempuan, kemudian hendak menikahi perempuan itu atau
anak perempuannya. Rasulullah saw bersabda,

Suy'uthi.

Durrul Mantsur, jilid II, hal: r34

.t*
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suatu perbuatqn haram (zina) tidak rlapat mengharnmknn yang halal (nikah),
tnpi yang menjadi penyebab hubungnn muhrim adnlah perniknhan."l HR Ibnu
"

Majah.
Beberapa aturan yang disebutkan oleh para ulama mengenai perzinaan
melihat dari sisi kepentingan; perzinaan yang sudah mewabah dapat berakibat

pada kehancuran, sehingga syariat perlu mengaturnya. Tapi, kita tidak
menemukan ayat Al-Qur'an, Sunnah Rasulullah saw., maupun ijmd para sahabat
yang membahas terjalinnya hubungan muhrim atas dasar zina, sementara
Rasulullah saw dan para sahabat hidup pada zaman yang sangat dekat dengan
zaman jahiliah ketika praktik perzinaan sudah mewabah. Apabila para sahabat
mengetahui sesuatu mengenai zina dan muhrim ini atau mereka mengetahui
adanya hubungan sebab-akibat di antara keduanya, tentunya mereka akan
menanyakannya kepada Rasulullah saw. atau membahas hal-hal yang berkenaan
dengan hal

itu.'

Zina tidak mengakibatkan seorang perempuan menjadi istri dari lakilaki yang berzina dengannya. Antara keduanya tidak terjadi pernikahan yang
menyebabkan adanya hubungan mahram, sebagaimana hubungan lain yang
tidak berdasarkan syahwat.

Ad

.

Pengharaman
karena HrUtrngan Persusuan

b4

Hubungan persusuan juga dapat menghalangi terjadinya pernikahan
sebagaimana halnya hubungan nasab. Perempuan yang haram untuk dinikahi
berdasarkan hubungan nasab adalah ibu, anakperempuan, saudara perempuan,

bibi dari pihak ayah maupun ibu, keponakan dari pihak saudara laki-laki dan
perempuan.
HR Ibnu Majah, kitab 'an-Nikdh," bab "La Yuharrimul Halalu al-Harama," jilid I' hal: 6+g'
Izor5]. Kalimat "suatu perbuatan yang haram tidak dapat mengharamkan yang halal"
memiliki beberapa pengertian. Pertama, hubungan muhrim karena pernikahan atau
perbesanan tidali dapat-ierialin atas dasar perzinaan. Kedua, Perempuan yang berzina
boleh dinikahi. Begitu juga, anggota keluarganya yang lain. Hadits, berikut pengertian ini
diielaskan oleh Ibnlu Kits'ir. Mei"urut ulama"yairg inelikukan kajian lebih lanjut-mengenai
h;dits ini berikut maksudnya, hadits menyatdkan bahwa hadits ini dha'if.LihatdalamTafsir
al - Qurhn aI - Azhim, j ilid ll.
Al-Manar,jilid lV, hal,: +z+.
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Allah swt. berfirman mengenai hubungan muhrim ahram karena persusuan,

Srtq;#{'4"&tiq"F*ts"#6:#l4AFA;a?
*li
@ . +x"- C; F;5"W5.*i i$*A3 $t 3s.',
"Diharamkqn atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudarctmu yong perentpuay saudora-suudara bapakmu yang perempuan; snudsra-ssudara ibumu yang perempuan; nnak-anak perempuan duri
saudara-ssudaramu yang laki-laki; anak-annk perempuan dnri saudarn-squdaramu

yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; ssudara
sepersusuan." (An-Nisd' [a]: 23)

perempuan

Ayat di atas dapat dipahami bahwa, ibu susuan posisinya sama dengan ibu
kandung. Anak susuan haram menikahi ibu susuannya berikut keturunannya
sebagaimana dia diharamkan untuk menikahi keturunan ibu kandungnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa orang-orang yang diharamkan
untuk dinikahi berdasarkan hubungan persusuan adalah sebagai berikut.

l.

Ibu susuan (perempuan yang menyusui), karena posisi dia sebagai ibu bagi
anak yang disusuinya.

2.

Ibu dari ibu susuan, karena statusnya sebagai nenek bagi anak yang disusui.

3.

Ibu dari suami ibu susuan (mertua ibu susu, red), karena dia juga nenek
bagi anak yang disusui.

4.

Saudara perempuan ibu susu, karena dia menjadi bibi baginya.

5.

Saudara perempuan dari suami ibu susuan.

6.

Anak keturunan ibu susuan, baik dari pihak anak laki-laki maupun
perempuan (cucu, dan seterusnya), karena mereka adalah saudara satu
susuan, begitu juga dengan anak-anak mereka.

7.

Saudara perempuan satu susuan, baik dari pihak ayah dan ibu susuan
maupun dari salah satunya.

Penyusuan yang Menyebabkan Keharaman Pernikahan
Secara umum, bentuk penl'usuan yang mengharamkan pernikahan adalah

penlusuan pada umumnya. Artinya, penflsuan yang sempurna, seperti seorang
anak kecil menyusu dan menyedot air susu dari puting seorang perempuan

sampai dia merasa puas dan melepaskannya sendiri, bukan karena adanya
sesuatu yang menjadikan dia melepaskan susuannya. |ika anak kecil yang sedang
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menyusu hanya menghisap dengan sekali atau dua kali isapan, maka persusuan
seperti itu tidak mengharamkan pernikahan karena hal yang sedemikian tidak
bisa disebut menyusu dan tidak mengenyangkan anak yang menyusu.

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,
t,

t.

;)t*:J\J ^-aat ()^r t
-".t,'t'-.t

"Menyusu dengan sqtu atau dua k{ili isapan, tidctk mengharamkan
(pernikahan)."1
Yang dimaksud satu isapan di sini adalah menyusu dalam ukuran sedikit
sebagaimana seseorang yang mengatakan, 'Aku mengisapnya" dapat dipahami

, 'Aku meminumnya sedikitl' Dalam pandangan kami, pendapat inilah yang
kuat.
Dalam permasalahan ini, terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama,
yang secara global dapat dikatakan sebagaimana berikut:

1.

Baik sedikit maupun banyaknya susu yang diisap (seorang bayi) sama-sama

mengharamkan pernikahan. Hal ini melihat dari sisi makna umum dari
kata menyusu yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah
saw.. Imam Bukhari dan

Muslim meriwayatkan bahwa Uqbah bin Harits
berkata, 'Aku telah menikah dengan Ummu Yahya binti Abu Lahab.
Kmudian datang seorang budak perempuan yang berkulit hitam, lalu dia
berkata, Aku telah menyusui kalian berdua. Kemudian mengatakannya
kepada Rasulullah saw. atas apa yang terjadi. Rasulullah saw. kemudian
bersabda, "Mau bagaimana lagi, dia telah mengatakan yang seperti itu,
maka ceraikanlah dia."'
Dalam hadits di atas, Rasulullah saw. tidak menanyakan berapa kali jumlah
susuan yang terjadi dan beliau menyuruh Uqbah untuk menceraikan

istrinya. Hal mengandung pengertian bahwa tidak ada ketentuan khusus
mengenai ukuran susuan yang mengharamkan untuk menikah, tapi setiap
HR Muslim, kitab'ar-Radha',"bab "f'al-Mashshah aw al-Mashshatanil' jilidll, hal: ro7z,
Izo]. Abu Dawud, kitab'hn-Nikih,"-bab "Hal Yuharrimu Ma Duna Khahsi Radhaht," iilid
II, hal: 55r, [2o63]. Tirmidzi, kitab "ar-Radha'," bab "Md Jd'a La Tuharrim al-Mashihah
wa La a'-Mashshalanil' jilid III, hal 446, [rr5o]. Darami di dalam Sunan Daram,, kitab
'bn-Nikdh," bab "Kam Radhhtan Tuharrim," jilid ll, hal: r
57.
HR Bukhari, kitab'hn-Nikih,"bab "Syahadah al-Murdhibh," jilid VII, hal: r3, dan kitab"
asy-Syahadat," bab "ldza Syahida Syhhidun au Syuh\dun bi Syaiin," jilid iil. hal: 664.
Tirmidzi, kitab 'hr-Radhh'," bab "Md fth Ji Syahadati al-Marhh," jrlid IIi, hal: 448, Ir r 5 r ].
Dia.mengatakal b.1hy..a hadits ini hasan shahih. Abu Dawud, kitab'hl-Aqdhiyah,"bab "asySyahAlaLf .q.r-!.qah,!t'.' jlia IV hal: j7-38, [36oj]. Nasai, /< itab'hn-Nikdh,"|ab"asy-syahadith
hal: ro9, l3 j3ol. Ahmad dalam Musnad Ahmad,jilid IV,6al:'7,8, dan
f ar-Radh6'," jilid VI,"an-Nikdh,"bab
"syahhdati al-Marbh al-Wahidah ii ar-Radha'," itlid,\,
384. Darami ,kitab
hal: 8o, lzz6ol.
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susuan yang terjadi baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sudah

cukup mengharamkan pernikahan, karena yang menjadi inti dari hal ini
adalah adanya susuan itu sendiri, sebagaimana hubungan pernikahan yang
mengharamkan laki-laki menikah dengan keluarga istrinya.
Alasan lain yang lebih mendasar adalah karena terbentuknya tulang dan

tumbuhnya daging dapat terjadi sebagai akibat dari menyusu baik dalam
jumlah sedikit ataupun banyak. Pendapat ini dikemukakan oleh Ali bin
Abu Thalib, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyib, Hasan al-Bashari, az-Zuhri,
Qatadah, Hammad, Auza'i, Tsauri, Abu Hanifah, dan Malik sebagaimana
diriwayatkan oleh Ahmad.

z.

Persusuan yang kurang dari lima kali isapan dalam waktu yang berbedabeda tidak mengharamkan pernikahan.

Imam Muslim, Abu Daud dan Nasai meriwayatkan dari Aisyah binti Abu
Bakar ra. Dia berkata, "Dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa di antara hal
yang mengharamkan pernikahan adalah sepuluh kali susuan, kemudian
ayat itu dihapus dan diganti dengan lima kali susuan. Ketika Rasulullah
saw sudah wafat, ayat mengenai sepuluh kali susuan itulah yang banyak
dibaca dan dijadikan pedoman oleh masyarakat."'
Pernyataan Aisyah ra. ini menjadi penjelas atas teks Al-Qurhn dan Sunnah.

Sehingga ayat yang melarang pernikahan karena persusuan merupakan
penjelas, bukan penghapus ataupun pengkhususan.

tidak ada yang menyangkal bahwa ayat Al-Qur'an tidak
diturunkan kecuali dengan jalan mutawatir, |uga dengan kebenaran
Sekiranya

pendapat Aisyah, tentunya hal tersebut dapat diketahui oleh para ulama
yang berbeda pendapat dalam masalah ini, terlebih Ali bin Abu Thalib dan

Ibnu Abbas. Dengan demikian, dapat dikatakan, "fika tidak ada pendapat
lain yang berselisih dengan pernyataan ini, tentunya pendapat kedua
ini menjadi rnazhab yang paling kuat. Karena itu, Imam Bukhari tidak
meriwayatkannya (pernyataan Aisyah ra., red)."

ini dikemukai,;'rr: oleh Abdullah bin Mas'ud, salah satu
riwayat dari Aisyah, Abdullah bin Zubair, Athal Thawus, Syaf i, Ahmad
Pendapat kedua

'

HR M"rttt", ktt"b 'hr-Radhd'," bab "f at-Tahrin bi Khamsi Radhaht,"jilid II, hal: ro75,
[za]. Abu Dawud, kitab "an-NikAh," bab "Hal Yuharrirutr NIa Dufla al-Khamsi Radhalal,"
jilid II, hal: 55y[zo6zl. Nasai dalam SunanNasn'i,kitab "an-NikAh,"bab'hl-Qadar alladzi
Yuharrim min ar-Radhabh," jilidVl,hal: roo, [33o7]. Tirmidzi, kitab "ar-Radhrh',"bab "MA
JhhLaTuharrimal-MashshahwaLaal-Mashshatani,"jllidlII,hal:477,,rr5o).Malikdalam
Muwaththa'Maltk, kitab 'hr-Radhh',"bab "lami'u Ma \ah ti ar-Ratlha'ah," iilid II, hal: zo8,
Ir7]. Darami, kitab'hn-Nikdh,"bab "Kam Radhatan Tuharrim," j\l\d II, hll: ao, [2258].
Pemikahan

- 299

dengan mazhab Zhahirinya, Ibnu Hazm, dan mayoritas ulama ahli
hadits.

3.

Haramnya pernikahan disebabkan tiga kali susuan atau lebih. Rasulullah
saw. bersabda, "Menyusu dengan satu atau dua kali susuan (isapan) tidak
m

e

n gh

ar amkan p

e

r

ni

k

ah

an."'

Hadits ini secara jelas menyatakan bahwa susuan yang kurang dari tiga kali
isapan tidak mengharamkan terjadinya pernikahan. Yang menjadi sebab

haramnya pernikahan karena persusuan adalah jika terjadi lebih dari tiga

kali susuan.

Susu Orang yang Menyusui Mengharamkan
Pernikahan secara Mutlak
diminumkan pada seorang anak berefek pada keharaman menikah
secara mutlak karena sudah terjalin hubungan muhrim, baik air susu tersebut
diminumkan secara langsung (dengan mengisap puting), meminumkannya
dengan tanpa menyedot pada puting, maupun mengalirkan susu (yang diambil
Susu yang

dari puting) melalui hidung. Terjalinnya hubungan muhrim dari orang yang
menyusui (bagaimanapun caranya) dapat yang menghilangkan rasa laparnya
anak. Di samping itu, juga dapat membantu pertumbuhan anak, sehingga
bagaimanapun caranya air susu sampai pada anak sudah menjadikannya bagian

dari muhrim perempuan yang menyusuinya.

Air

Susu yang Sudah Bercampur dengan Benda Lain

Jika air susu seorang perempuan sudah bercampur dengan benda lain,
seperti obat, susu formula, dan sebagainya, maka manakala air susu yang dimakan
seorang anak lebih banyak daripada campurannya, maka air susu itu sudah
cukup menjalin hubungan muhrim dengan perempuan yang mengeluarkan
susunya. Tapi jika air susu yang berasal dari perempuan itu lebih sedikit, maka
hal yang sedemikian tidak menyebabkan hubungan muhrim antara anak yang

menyusui dengan perempuan yang menyusui. Pendapat ini dikemukakan oleh
ulama mazhab Hanafi, Muzni, dan Abu Tsaur.

ibnu Qasim, salah seorang ulama mazhab Maliki mengatakan, "|ika air
susu seorang ibu yang diminumkan kepada anak kecil dengan dicampur air atau

makanan yang lain, maka air susu itu tidak mengharamkan (antara anak yang

'
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menyusui dan perempuan yang air susunya diminum tidak terjalin hubungan

muhrim, red)l'
Syaf i, Ibnu Habib, Mutharrif, dan Ibnu Majispn dari ulama mazhab
Maliki berpendapat bahwa air susu yang sudah dicampur dengan zat lain tetap
mengharamkannya. Sebab, status air susu tersebut, baik tidak dicampur ataupun
sudah dicampur dengan benda lain, tetap disebut dengan air susu.

Ibnu Rusyd berkata, "Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat
di antara para ulama mengenai hukum air susu yang dicampur dengan makanan

lain adalah, apakah air susu yang diminum seorang anak dapat menjalin
hubungan muhrim, baik air susu yang diminum belum dicampur dengan benda

lain atau setelah dicampur? Apakah hal yang sedemikian dapat disamakan
dengan benda suci yang sudah bercampur dengan benda suci yang lain, yang

tentunya di antara ke duanya sama-sama statusnya tetap suci?"
Yang menjadi permasalahan adalah keumuman atas penyebutan air susu

tersebut. Hal ini sama dengan sebutan air suci yang bercampur dengan benda

lain yang suci, di mana air tersebut tetap pada kondisi suci.

Bentuk Persusuan yang Menghalangi Pernikahan
Ibu susuan yang air susunya menyebabkan haramnya pernikahan adalah
setiap perempuan yang mengeluarkan air susunya dari puting payudaranya,
baik dia sudah dewasa ataupun belum, masih mengalami masa haid atau sudah
menopause, memiliki suami ataupun tidak, serta sedang keadaan hamil ataupun

tidak.

Usia Anak Susuan yang Menyebabkan Haramnya Pernikahan
Anak susuan yang diharamkan untuk menikahi ibu susuan dan keluarganya
adalah anakyang men)'usu pada duatahun pertama dari usianyayang merupakan

masa persusuan sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah swt.

berfirman,

e1...

l't/ 7i
4oL;?rtt

:(t t;;.
VJ

vb6; "eSi'gjL,^95 W

"Pnra ibu hendaklah menyusukan anak-anaknyn selamq dua tahun penuh,
yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan." (Al-Baqarah [2]:233)
Sebab, pada usia dua tahun pertama, usia anak masih kecil dan

air susu

sudah cukup baginya yang membantu pertumbuhannya, sehingga anak tersebut
I
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menjadi bagian dari diri perempuan yang menlusuinya. Karena itu, dia menjadi
muhrim bagi perempuan yang menyusuinya, juga anak-anaknya.'

Ibnu Adi meriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., Dia berkata,

;A' e\Gw1\ \
"Tidak ada persusuan kecuali (sebelum) usia dua tahun."2

Ada juga riwayat lain yang marfu'kepada Rasulullah saw. bahwasanya
beliau bersabda,
,ta:o

,--Ur

*i]

,bAr

'pi

r- )1

1u, )

"Tidak disebut persusuan, kecuali qang dapat menguatknn tulang dnn
menumbuhkan daging."3HR Abu Daud.
Kondisi di atas (sebagaimana yang disebut dalam hadits, red) tidak terjadi
kecuali usia anak di bawah dua tahun, di mana pada usia itu pertumbuhan anak
masih bergantung pada air susu.

Ummu Salamah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

tU"J'
" P e r su s u

an
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: .., ' .
U Yt iwlr
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perut (tanpa disertai maknnnn lainnya, red) dan terjadi sebelum masa sapih."aHI<-

Tirmidzi. Ibnu Qalyim

berkata, hadits

ini munqathi' (tidak

sampai kepada

Rasulullah saw., red)

Menurut Abu Hanifah dan Syaf i, jika seorang anak disapih sebelum berusia
duatahun dan dia masih memerlukan airsusu ibu sebagai makanannya, kemudian

dia disusui oleh seorang perempuan, maka persusuan ini mengharamkan
pernikahan. Pendapat ini berdasarkan pada hadits Rasulullah saw.,

*r--^i'
"

Sesunggulm,o

rrrrurunt

g Lv1,

t;y

dapat menghitangko| rrco lapar."5

HR Daruqutni.
HR Daruquthni, kitab 'hr-Radhh'," jilid IV hal: ry4, lto, rr).
HR Abu Dawud, kitab 'hn-Nikdh,"bab "fi Radhaati al-Kabir" jilidll,hal: zzs,lzo59) dengan
redaksi "kecuali yang menyusun tulangl'
HR Tirmidzi, kltab 'hr-Radha'i bab "Mh Jdh Ma Dzukira anna ar-Radhdhh La Tuharrim f ashShigar Duna Haulainl' jilid III, hal 449, Irr5z]. Dia mengatakan, haditsinihasan shahih.
HR Bukhari, kitab "an-NikAh,"bab "Man QaIa: La Radhah bada Haulain," jilid VII, hal: rz
dan kitab "asy-Syahadat,"bab'bsy-Syahadat'ala al-Ansab wa ar-Radha'al-Mustafdh," jllid
III, hal: zz3. Muslim, kitab "ar-Radha',"bab "Innama ar-Radhd'ah min al-Majahh," jilid II,
hal: ro78, Ira55]. Abu Dawud, kitab'hn-Nikih,"bab"f Radhahti alKabin" jllid II, hal: 548
'hl-Qadar alladzi Yuharrimu min ar-Radha atl,"
[2o58]. Nasai, kitab 'hfl-Ntkrih." t:ab
lilid
VI, hal: roz. Darami, kitab'hn-Nikdh,"bab "fi Radhahti al-Kabir," jilid II, hal: 8r, Izz6r].
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Imam Malik berkata, "Persusuan yang dilakukan setelah seorang anak
berumur lebih dari dua tahun, baik air susu yang diminum ataupun banyak,
tidak mengharamkan pernikahan (tidak menyebabkan dia menjadi muhrim
bagi perempuan yang menyusuinya, red) dan air susu yang diminumnya tidak
ubahnya dengan air minuman biasa."
Imam Malik juga berkata, 'Apabila seorang anak disapih sebelum berusia
dua tahun dan masih memerlukan air susu ibu sebagai makanannya, jika dia
disusui setelah penyapihannya, maka persusuan itu juga tidak mengharamkan
pernikahan."

Penyusuan Anak yang Sudah Besar
Mengenai hal ini, mayoritas ulama berpendapat bahwa menl.usui anakyang
sudah besar atau dewasa tidak mengharamkan pernikahan baginya (dengan
perempuan yang menyusuinya) berdasarkan dalil-dalil yang telah dijelaskan
sebelumnya.
Sebagian ulama salaf dan masa sekarang berpendapat bahwa menl'usuinya

anak yang sudah besar dapat mengharamkan pernikahan walaupun hal itu

dilakukan oleh laki-laki yang sudah berusia lanjut sekalipun, sebagaimana
hukum menyusuinya anak yang masih kecil. Inilah pendapat Aisyah dan
sebagaimana diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib, Urwah bin Zubair,dan Atha'
bin Abu Rabah. Ini juga pendapat Laits bin Sa'ad dan Ibnu Hazm. Sebagai dasar
atas pendapat ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Ibnu
Syihab. Ketika itu, dia ditanya mengenai seorang perempuan yang menyusui
orang dewasa, dia menjawab, "Urwah bir Zubair ra. memberi tahuku bahwa
Rasulullah saw menyuruh Sahlah binti Suhail untuk menyrsui Salim. Sahlah
binti Suhail kemudian melaksanakan perintah itu dan menganggap Salim
sebagai anaknya.
Selanjutnya Urwah berkata, Aisyah ra. menjadikan hal itu sebagai landasan
bagi setiap perempuan yang ingin menjadikan laki-laki yang dia senangi sebagai

keluarga atau murimnya. Aisyah pernah menyuruh saudara perempuannya,
Ummi Kultsum dan semua keponakan perempuannya untukmenyusui laki-laki
yang mereka sukai menjadi bagian keluarga atau muhrimnya mereka."'

Imam Malik dan Ahmad juga meriwayatkan bahwa Abu Hudzaifah
mengangkat Salim (budak salah seorang perempuan Anshar) sebagai anaknya.
HR Malik dalam Muwaththa' Malik,krtab "ar-Radha'j' bab "MA
al-Kibarl' jilid II, hal: 6o5, Irz].

Jdh
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Rasulullah saw. juga mengangkat Zaid sebagai anak beliau.

Pada masa jahiliah, ketika seorang laki-laki mengangkat anak, maka
orang lain akan menganggapnya sebagai anaknya dan dinasabkan kepadanya
sebagaimana anak kandungnya. Untuk itu, anak yang dijadikan sebagai anak

angkat berhak atas warisan yang ditinggalkan. Hal yang sedemikian terus
berlangsung sampai turunnya ayat Al-Qur'an,

uui

c?rLg

$ irir" $s |

'* L-i, j e**t ;t;,;
"ttTof

@#*

"Panggillah mereko (anak-anak nngkat itu) dengan (memakai) nnma bapakbnpak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetalrui
bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereko sebagni) srtudara-saudaramu
seagama dqn maula-maulqmu.

(Al-Ahzab [33]:

5)

Kemudian mereka pun mengembalikan nasab anak yang dipungutnya
kepada orang tua kandungnya. |ika anak yang dipungut tidak diketahui siapa
orang tua kandungnya, maka dia dipanggil sebagai anak asuh atau saudara
seagama.

Sahlah binti Suhail menemui Rasulullah saw. lalu berkata, "Wahai
Rasulullah, aku dan Abu Hudzaifah menganggap Salim seperti anak kami
sendiri. Dia tinggal bersama dan mendampingiku hampir sepanjang waktu,
sedangkan telah turun ayat mengenai anak angkat sebagaimana yang telah
engkau ketahui."
Rasulullah saw. lantas bersabda,

-,W:c:
"

.f

susuilrlt dia sebanyak li"-o ,uruor."

Dengan begitu, Salim menjadi anak susunya.'
Zaenab binti Ummu Salamah berkata, Ummu Salamah ra. berkata kepada

Aisyah ra., 'Aku melihat anak laki-laki yang sering datang ke rumahmu seperti
keluargamu. Aku ingin menjadikannya seperti bagian dari keluargaku juga."
Aisyah ra. kemudian berkata, "Tidakkah engkau tahu teladan yang diajarkan

Rasulullah saw. mengenai hal ini? Ketika istri Abu Hudzaifah mengadu kepada

'

HR Ab" D"*rd, kitab "an-NikAh," bab "fi Man Harrama bi-Hi," jitid II, hal: 549, [zo6r]'
Malik dalam M uwaththa' Malik, kitab 'hr-Radha',"bab "Mh ldh fi ar'Radhd'ahbada al-Kibkn"

jilid II, hal: 6o5, Irz]. Ahmad
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dalam Musnad Ahmad,

iilid Vi,

hal: zor, z7t, dan 369.

Rasulullah dan berkata,'Wahai Rasulullah, Salim seringkali bersamaku dan dia
laki-laki sehingga tebersit dalam hati Abu Hudzaifah rasa cemburul' Rasulullah
saw lantas bersabda,

-firr -L=i
"

;* ,**;ri

sustrilqh tlin sehinggn dia ntenjadi t,rgio, aori traunrgottl,r."

1

Pendapat yang terpilih di antara kedua pernyataan ini adalah sebagaimana
yang dijelaskan oleh Ibnu Qayyim. Dia berkata, Riwayat Sahlah tidak dihapuskan,
bukan sebuah pengkhususan, tapi tidakpula berlaku secara umum bagi semua
orang. Hadits Rasulullah saw ini bertujuan untuk memberikan jalan keluar atau

keringanan bagi yang memerlukannya, yaitu bagi mereka yang menginginkan
orang tertentu untuk menjadi bagian dari keluarganya, menemaninya tanpa

harus dihadapkan pada kesulitan untuk selalu rnemakai hijab, sebagaimana
keadaan yang dialami oleh Salim dan istri Abr-r Hudzaifah.
Kondisi Salim saat itu sudah menjadi anak yang dewasa, lantas tindakan
menyusu yang dilakukannya berakibat pada hr-ibungan muhrim. Tetapi hal
itu tidak berlaku selain dirinya. Persusuan tidak berpengaruh apa-apa kecuali
perilakr"r rxenyllsu yang dilakukan oleh anak yang masih kecil. Seperti itulah
pendapat yang dianut Ibnu Taimiyah.

Adapun hadits-hadits yang bersifat menolak atau menafikan perilaku
menyusui orang dewasa bisa saja bersifat mutlak. Dalam hal ini, riwayat
Sahlah merupakan pengecualian yang mengkhususkan sesuatu dari sesuatu
yang bersifat urnum.
Pendapat seperti itu lebih utama daripada pendapat yang menyatakan
penghapusan atas rirvayat Sahlah dan klaim bahr,r'a hadits itu hanya berlaku

bagi orang yang menerimanya (sahlah, red). Penclapat ini juga lebih dekat
pengamalannya atas hadits dari kedua sisi dan diciukung oleh kaidah-kaidah
agama yang berlaku.

Kesaksian atas Persusuan
Kesaksian seorang perempuan mengenai persusuan dapat diterima
bukti, apabila yang bersangkutan melakukannya dengan sukarela. Hal
ini berdasarkan pada riwayat uqbah bin Harits, di mana dia menceritakan
bahwa ketika dia menikahi ummu Yahya binti Abu Lahab, ada seorang budak
sebagai

'

HR Muslim, kitab "ar-Radhd'," bab "Rsdhihti al-Kablr," jiIidII,hal: t o77, [291.
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perempuan berkulit hitam mengatakan, "Dulu aku menyusui kalian berdual'

Dia (Uqbah bin Harist) lalu mengatakan, 'Aku lantas menceritakan hal ini
kepada Rasulullah saw. dan beliau memerintahkan kami untuk berpisah. Aku
berusaha menolaknya, tapi Rasulullah saw. bersabda, 'Mau bagaimana lagi? Dia
merasa yakin bahwa dirinya telah menyusui kalian berdua.' Kemudian beliau

memerintahkan kami untuk berpisah."'
Berdasarkan pada hadits ini, Thawus, Z:uhr| Ibnu Abi Daab, dan Auzdi
menyatakan bahwa kesaksian satu orang perempuan dapat diterima sebagai bukti
adanya persusuan, sebagairnana hadits di atas yang diriwayatkan oleh Ahmad.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa kesaksian seorang perempuan yang

menyusui saja tidak cukup untuk dapat diterima sebagai bukti, karena itu
merupakan kesaksian atas apa yang dilakukannya sendiri.
Abu Ubaid meriwayatkan bahwa Umar, Mugirah bin Syu'bah, Ali bin Abu
Thalib, dan Ibnu Abbas melarang pemisahan suami-istri atas hal itu (kesaksian
dari seorang perempuan yang telah menyusuinya, red).

Umar bin Khaththab ra. berkata, "Karena itu, pisahkanlah keduanya
jika ada bukti yang jelas (bahwa mereka adalah saudara sesusu). lika tidak,
biarkanlah pasangan suami-istri itu tetap bersama, kecuali apabila mereka ingin
berhati-hatil'

fika kesaksian seorang perempuan -sebagaimana dalam kisah di atasdiperbolehkan, tentunya hal itu akan membuka jalan bagi perempuan yang
pernah menyusuinya untuk memisahkan hubungan pernikahan suami-istri
dengan semaunya.
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa kesaksian dalam hal penyusuan harus

rnenghadirkan dua orang saksi laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang
perempuan. Kesaksian seorang perempuan tanpa disertai kesaksian dari orang
Iain tidak dibenarkan. Sebab, Allah swt. sudah berfirman,

3;;J&b6i;GWt-t,(k{6$"i=:.qc;.-*;,\,i.,:i:"i5

@

;''^-\i'e

"Dan persaksikarilnh derrgnn dua ornng snksi dnri ornng-orang lelaki
diantaramu). lika tnk adn dun orang lelaki, nmka (boleh) seornng lelaki don dutr
orang perenlpunn dari snksi-ssksi yang knrnu ridlni," (Al-Baqarah [2]:282\
Imam Baihaki meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. didatangi

'
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seorang perempuan yang mengaku bahwa dia pernah menyusui masing-masing
dari sepasang suami-istri. umar berkata, "pengakuan ini tidak dapat diterima,
kecuali jika dihadirkan saksi, yaitu dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki

dan dua orang perempuan."

Imam Syaf i ra. menjelaskan bahwa kesaksian boleh diterima dari empat
orang perempuan karena masing-masing dari mereka sama dengan satu orang

laki-laki. Selain itu, perempuan juga lebih uremahami segala sesuatu yang
berhubungan dengan hal menyusui dan melahirkan.

Imam Malik berpendapat bahwa kesaksian dua orang perempuan sudah
bisa dapat diterima, dengan syarat bahwa berita tentang terjadinya penyusuan
telah tersebar atau diketahui oleh masyarakat umum sebelum kesaksian itu
dilakukan.
Ibnu Rusyd berkata, "sebagian ulama menganggap bahwa riwayat Uqbah
bin Harits merupakan suatu anjuran dan bukan perintah, berdasarkan penyatuan
antara hadits dan ayat mengenai kesaksian. pendapat inilah yang lebih mendekati

kebenaran, yaitu pendapat yang diriwayatkan oleh Malikl'

Hubungan antara Suami Perempuan
yang Menyusui dan Anak Susuan
Manakala seorang perempuan menyusui seorang anak, maka suami
perempuan yang menyusui rnenjadi ayah susu bagi anak yang disusui, dan
saudara laki-laki dari perempuannya menjadi paman baginya. Hal ini sesuai
dengan hadits yang sudah disebutkan sebelumnya, yaitu riwayat dari Khudzaifah,

bahwa Aisyah berkata, Rasulullah saw. bersabda,

;'iV _i'
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"Iz'nkanAflalt, saudarnlaki-laki Abu
ett'nis (untukmenernuinru). sesunggulrnya dia adzlah pnnnnntu."l

Istri Abu Ou'ais pernah menyusiii irsyah binti Abu Bakar ra.
Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang memiliki dua
orang istri, istrinya yang pertama, menyusui anak perempuan, dan istrinya yang
kedua menyusui anak laki-laki. Lantas, apakah anak laki-laki yang disusui istri
kedua boleh menikah dengan perempuan yang disusui istri pertama? Ibnu

' 4\ 9q\lt"ti.{engqn makna yang sama dalam Shahih Bukhari
al-Fahly," jilid VII, hal:
'hn-Nikah,"

,hn_Mk
kitab
hh," bab "Laban
6ab "Laban al-Fairlv." iilid l. hal:
627,1t948). Darami, ktab'hn-Nikah,"bab "Ma yuharrimu min ar-Ralha'," jilid it. iral: r
50.

rz-r3. Ibnu Majah, kitab
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Abbas ra, menjawab, "Tidak boleh, karena .,resuatu yang bercabang tetaplah
satu pokoki'

Itulah pendapat dari keempat

111;vrrr

rn;.i:hab, Auza'i, dan Tsauri. Di antara

para sahabat yang berpendapat sama ariaiah

nii bin Abu Thalib

r.a. dan Ibnu

Abbas r.a.

Menyepelekan Perkara Penyusr;i",,il 4",,"i.
Sebagian besar perempuan menyepelekan masalah penyusllan anak. Mereka

memerintahkan seseorang atau bebr:rapa orang pr ',.rr',-rlll?11 untuk rr-renyusui
anak mereka, tanpa mengetahui auak, saudara-sauLi;lra, dan saudala suatni
perempuan yang menyusui anak-anaknya. Mereka tidak memerhatikan hal ittl,
padahal hubungan menyusui dapat mengakibatkan hukum tersendiri, seperti
pengharaman menikah (karena jalinan muhrirn) dan hak lain yang mesti
dipenuhi akibat terjalinnya suatu hubungan baru, layaknva hubungan nasab.
Dengan ketidakpedulian perempuan terhadap anak-anaknya, banyak hal
yang terjadi. Seorang laki-laki menikahi saudara perernplran sesllsllnya dan bibi

dari ibu ataupun ayah susunya, dan mereka tidak mengetahui adanya hubungan
itu.'Karenanya, hendaknya kita berhati-hati dan tidak menyepelekrrn dengat.l
masalah menyusui ibu dan anak susu, sehingga kita tidak dihantui rasa takut

terjerumus pada sesuatu yang dilarang.

Hikmah Dibalik Larangan Menikah di antara Muhrim
Dalam, Tafsir Manaa Syekh Muhammad Abduh mengatakan,'Allah swt.
menganugerahkan berbagai jenis hubungan di antara manusia agar mereka

saling mengasihi, bisa saling membantu untuk mengambil manfaat dan
menghilangkan berbagai ragam kemudharatan. Hubungan yang paling kuat
di antara sesama manusia adalah hubungan kekerabatan dan pernikahan. Di
mana di antara ke duanya memiliki posisi dan tingkatan yang berbeda. Ikatan
kekeluargaan yang paling kuat adalah hubungan antara orang tua dan anakanaknya yang terjalin dengan dilandasi rasa kasih sayang dan sikap untuk
memberi penjagaan. Kalau kita mau memperhatikan dengan saksama, kia akan
mendapati bahwa secara fitrah seorang ayah menginginkan pendidikan (yang

terbaik) bagi anak-anaknya, sehingga mereka dapat tumbuh seperti dirinya

'

TasirManir, iilid IV hlm. 47o; Atsar Ibnu Abbas di dalam Muwaththa'Malik, jilid II, hlm.
6oz-6o3; diiiwayatkan oleh Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzl, hadits nomor 1149.
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(bahkan harus lebih baik). Ketika seorang ayah melihat anak-anaknya,
seolaholah dia melihat anggota badannya sendiri yang akan dijadikan sandaran pada
masa yang akan datang. Dia juga akan mendapat dalam

diri

anak-anaknya

bahwasanya keberadaan mereka tidak bisa dilepaskan dari orang tuanya; orang
tualah yang menjadi sebab kehidupanyadi dunia dan merekalah yang memberi
pendidikan kepadanya. Dengan adanya perasaan seperti ini, seorang anak akan

menghormati orang tuanya. Dengan adanya rasa kasih sayang dan keinginan
untuk mengayomi, seorang ayah akan mencurahkan perhatian, kecintaan, serta
bantuannya kepada anak- anaknya."
Tidak diragukan lagi bahwa rasa kelembutan hati seorang ibu lebih besar di
banding dengan kelembutan hati seorang ayah. Kasih sayangnya juga lebih kuat

dibanding dengan kasih sayang karena hatinya lebih rembut dan perasaannya
lebih dalam. Selain itu, janin terbentuk dari darah dagingnya yang menjadi
penopang kehidupannya. Setelah itu, janin (yang sudah lahir) menjadi seorang
anak yang makan dari air susunya. sehingga pada saat dia mengisap air susu
sang ibu, dia merasakan dekapan kasih sayang yang tumbuh dari dalam lubuk
hatinya. Pada awal perkembangannya, seorang anak tidak ingin ikut dengan

siapapun selain kepada ibunya. setelah itu, sang anak akan mencintai ayahnya.
Tapi cinta seorang anak kepada ayahnya tidak melebihi kecintaannya kepada

ibunya meskipun dia lebih menghormati ayah daripada ibunya. Tidakkah
merupakan satu hal yang amat keji secara fitrah manakala kecintaan yang amat
besar di antara anak dan orang tuanya mengarah pada hal yang berkenaan
dengan pelampiasan nafsu syahwat, yang pada akhirnya akan merusak dan
menghancurkan jalinan kasih sayang di antara mereka? Tidakkah jalinan kasih
sayang di antara orang tua dan anaknya merupakan jalinan kasih sayang yang
paling indah di dunia? Iya. Karena itu, haramnya menikahi ibu lebih ditekankan
dan diletakkan pada posisi yang paling depan dalam ayat Al-eur'an, lantas
disusul dengan haramnya menikahi anak-anak perempuan.
sekiranya tidak ada ketetapan khusus mengenai adanya tindak kejahatan
atau jenis pelanggaran atas fitrah manusia, serta kerusakan yang dapat

ditimbul-

kannya, maka setiap orang yang berakal sehat tentunya setuju dengan adanya
larangan menikahi ibu ataupun anak perempuan. Sebab, mencabut posisi ibu
dan anak perempuan merupakan suatu hal yang tidak mungkin.

Adapun hubungan di antara saudara laki-laki dan saudara perempuan,
sesungguhnya hubungan di antara mereka tak ubahnya hubungan anak dan
orang tuanya, di mana di antara mereka laksana satu tubuh. Sebab, baik saudara
laki-laki ataupun saudara perempuan, sama-sama berasal dari satu sumber dan
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satu nasab dengan tanpa ada perbedaan di antara keduanya.

Di samping itu, pada umumnya, mereka juga turnbuh dalam satu naungan
dan asuhan yang sama. Kasih sayang di antara mereka tumbuh setara, tidak ada

yang lebih kuat antara yang satu dengan yang lain, sebagaimana jalinan kasih
sayang ayah dan ibu kepada anak-anaknya.
Dengan demikian, kasih sayang sesama saudara tumbuh dan berkembang
secara merata dan seirnbang, tidak saling melebihi antara satu dan yang lain. Sebab

tidak didapati hubungan kasih sayang dan saling memercayai yang sempurna
di antara manusia selain hubungan yang dijalin atas dasar persaudaraan.

Dalam satu hikayat disebutkan, seorang perempuan datang kepada
Hajjaj untuk memintakan ampunan atau keringanan hukuman bagi suami,
anak, dan saudara laki-lakinya yang akan dihukum mati. Hajjaj mengabulkan
permintaannya, tapi dia hanya akan membebaskan salah seorang dari ketiga
orang yang akan dihukum mati itu. Hajjaj menyuruh si perempuan untuk
rnemilih salah satu dari ketiga orang itu yang akan dibebaskan dari hukuman
mati, dan dia memilih saudara laki-lakinya. Ketika Hajjajmenanyakan alasan dia
memilih saudaranya, perempuan itu menjawab, "seorang saudara tidakpernah
dapat tergantikan karena kedua orang tua kami telah meninggal. Sementara
itu, suami dan anak bisa kita dapatkan gantinya dengan orang-orang seperti
mereka."

Hajjaj merasa kagun dengan jawaban si perernpuan, lantas dia pun
memaafkan dan membebaskan ketiga kerabat perempuan itu dari hukuman
mati. Hajjaj berkata, 'fika saja dia tidak memilih saudaranya agar dibebaskan,
maka aku tidak akan membebaskan ketiganya."
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penjelasan di atas adalah bahwa
hubungan diantara saudara merupakan ikatan yang sangat kuat secara fitrah.
Sesama saudara tidak akan tebersit keinginan

untuk saling memadu kasih.
Hal itu karena kasih sayang antar saudara tumbuh berdasarkan adanya rasa
tanggung jawab atas diri dan keluarga, tanpa memberikan ruang untuk sesuatu
yang berseberangan dengan fitrah manusia. Hikmah yang dapat diambil dari
Iarangan menikahi saudara perempuan adalah untuk menutup jalan bagi mereka

yang melenceng dari litrahnya, yaitu dengan mengganti kecintaan syahwati
dengan kasih sayang antar saudara.
Mengenai bibi, baik dari pihak ayah maupun pihak ibu, mereka diharamkan

dinikahi karena mereka berasal dari silsilah keturunan yang sama. Dalam sebuah
hadits, Rasulullah saw bersabda,
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"SesunggtrltrtVo ponnn seseorang sdnlnh kemhoran dari arlaltnya."I Artintlu,

di antara kedunnya ibnrttt dus hatang kunrto yang tturthulr dnri sntu hiji.

Dengan arti yang seciemikian, bahwa hubungan seseorang dengan
paman dan bibinya berawal dari hubungan kekerabatan (saudara kandung)
yang terjalin antar mereka dengan ayah dan ibu mereka, para ulama berkata,
"Haramnya menikahi nenek termasuk tataran pengharaman menikahi ibu.
Karena itu, ajaran agama yang menjunjung fitrah manusia selalu menjaga dan
memerhatikan hubungan kasih sayang seseorang dengan paman atau bibinya,
tolong menolong diantara mereka, serta hubungan yang tidak diiringi oleh
nafsu syahwat. Berdasarkan semua hal ini, agama melarang laki-laki menikahi
bibinya."

Kemenakan perempuan (baik anak dari saudara laki-laki maupun
perempuan), tak ubahnya seperti anak-anak perempuannya karena saudara
(kandung)nya, baik laki-laki maupun perempuan, ibarat dirinya sendiri. Bagi
seseorang yang berakal sehat, akan tumbuh dalam hatinya perasaan seperti ini.
Begitu halnya dengan orang-orang yang secara rnental kurang sehat, karena
pada umumnya, perasaan semacam ini berlaku secara kepada siapapun; tidak
mengenal sehat atau tidaknya mental seseorang.
Tidak dapat dimungkiri bahwa kasih sayang seorang ayah kepada anak
perempuannya sangatlah kuat karena dia merasa anaknya adalah bagian dari
dirinya, yang tumbuh dan berkembang dalam didikan dan asuhannya. Begitu
pula, kecintaannya kepada saudara-saudaranya, tentu lebih kuat atau melebihi
cintanya kepada anak-anak mereka (kemenakannya), sebagaimana telah
diuraikan sebelumnya.
Perbedaan antara hubungan seseorang dengan bibinya dan kemenakannya
adalah, perasaan cinta kepada kemenakan lebih bersifat rasa kasih dan adanya
keinginan untuk menjaga, sedangkan cinta kepada bibi lebih didasarkan kepada
rasa menghormati dan menghargai, di mana kedua sikap yang mendasari

hubungan masing-masing sangat jauh dari perasaan birahi dan hal itu dilakukan
dengan ukuran yang setara, di mana masing-masing hubungan tidak saling

melebihi.

'

Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahih Muslim, Kitab " az-Zakat," Bab "Jt Taqdim azZakat wa Man'iha," hlm. 67 6-677 , hadits nomor r I ; Tarmidzi di dalam Suian Tarmidzi,
Kitab " al-Mctnac1ib," Bab " Manaqib Abbas bin Abdul Muthalib radhiyallahu 'anhu," jilidY,
hlm.65z, hadits, nomor 3758.
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Dalam aturan yang berkaitan dengan pengharaman perempuan untuk
dinikahi menurut ayat Al-Qur'an, bibi disebutkan terlebih dahulu karena posisi
mereka bagi seseorang hanrpir menyamai posisi orang tua, sehingga hubungan
seseorang dengan mereka lebih mulia dan tinggi daripada hubungannya dengan

saudara-saudaranya.

Itulah beberapa bentuk hubungan kekeluargaan yang dengannya rnanusia
dapat saling mengasihi, mencintai, menyayangi, dan saling menolong. Berdasarkan

hal itu, Allah swt. menumbuhkan dalam hati mereka perasaan cinta, kelembutan,

kasih sayang, serta perasaan untuk saling menghormati. Karena itu, Allah swt.
mengharamkan pernikahan diantara rnereka dengan tujuan agar kasih sayang dan
rasa cintayang terjalin antara suami dan istri dapat menambah jalinan kekerabatan

antar manusia, seperti jalinan kekerabatan yang terjalin antar orang asing yang
pada masa dulu tidak memiliki ikatan kekerabatan. Begitu juga dengan kerabat
jauh, seperti sepupu, baik dari pihak paman maupun bibi.
Dengan disyariatkannya pernikahan, hubungan kekerabatan antar manusia

yang didasari oleh perasaan cinla kasih dan saling mengayomi akan semakin
bertambah dan berkembang, sebagaimana hubungan yang terjalin diantara
saudara yang satu nasab, sehingga cakupan kasih sayang yang tercipta menjadi
semakin luas dan tersebar secara merata di antara umat manusia. Itulah beberapa

hikmah atas larangan menikahi kerabat.
Lebih lanjut Muhammad Abduh mengatakan, "Larangan nenikahi kerabat

dekat memiliki hikmah yang berkaitan erat dengan fisik manusia yaitu bahwa
pernikahan antar kerabat dekat dapat mengakibatkan lemahnya keturunan."
Apabila pernikahan antar kerabat dekat dilaksanakan secara berkelanjutan,
tentunya akan tumbuh generasi baru yang lemah hingga sampai pada tataran
kepunahan atau terputusnya nasab atau garis keturunan. Keadaan seperti ini
tidak terlepas dari dua hal, yaitu: Pertama, Sebagaimana yang disyaratkan oleh

para ulama fikih bahwasanya kuatnya keturunan bergantung pada kuatnya
dorclngan motivasi untuk mendapatkan keturunan, yaitu kuatnya syahwat.
Mereka juga mengatakan bahwa syahwat pada pasangan suami-istri akan
semakin melemah yang memiliki hubungan kekerabatan dekat.

Para ulama menjadikan sebab

ini

sebagai alasan tidak dianjurkannya

seseorang menikahi sepupunya, baik anak dari pihak paman maupun bibi.

Hal itu karena yang menjadi alasan mendasar dalam hal ini adalah bahwa
syahwat merupakan perasaan yang tumbuh dari dalam hati seseorang, yang
sifatnya bertolak belakang dengan perasaan kasih sayang yang tercipta antar
kerabat sehingga perasaan itu dapat rnenghilangkan unsur birahi seseorang
312 - Fikih Sunnah III

atau melemahkannya. Kedua, sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh para

dokter dan juga sudah rnenjadi hal yang biasa di kalangan masyarakat petani
bahwa tanah yang berulangkali ditanami satu jenis tanaman dapat merryebabkan

menurunnya kualitas hingga lama kelamaan akan punah. Hal yang sedemikian
disebabkan minimnya zat makanan yang dapat diserap oleh tanaman itu dan
banyaknya unsur-unsur lain yang tidak dibutuhkan oleh tanaman.

Apabila biji itu ditanam di atas lahan yang lain dan lahan itu ditanami biji
yang lain, tentu keduanya akan turnbuh dengan hasil yang baik. Bahkan, dalam
ilmu pertanian ditegaskan bahwa pernilihan biji yang ditanam secara bervariasi
atau silang pada satu lahan, cenderung akan lebih menguntungkan.

fika petani menyemaikan biji gandum di atas suatu lahan untuk kemudian
salah satu biji yang dihasilkannya itu ditanam kembali di atas lahan yang sama,
maka tanaman itu akan mengalami pertumbuhan yang lanrbat dan hasil yang
didapatkan pun berkurang. Lain halnya jika petani nengambil biji dari jenis
atau hasil lahan yang lain dan ditanam di atas lahan itu, tanaman akan tr"rmbuh
dengan baik dan kualitasnya juga baik. Begitu juga perempuan. Dia diibaratkan

lahan yang ditanami atau disemai hingga melahirkan anak. Manusia ibarat
biji-bijian dengan segala variantanya. Karena itu, seorang laki-laki dianjurkan
agar menikahi perempuan dari keluarga yang bukan kerabatnya agar dia dapat
meiahirkan keturunan yang baik dan berkualitas. Hal itu karena seorang anak
mewarisi apa yang ada pada kedua orang tuanya, baik secara fisik, perilaku,
maupun psikis. Setiap anak terlahir sebagai duplikat atas perpaduan kedrla
orang tuanya. Sifat mewarisi dan kemiripan dalam diri seorang anak atas orang
tuanya merupakan dua di antara sunnah penciptaan makhluk-Nya. Masingmasing dianjurkan untuk menjalankan posisinya sebaik mungkin agar silsilah

keturunan manusia terjaga dan mereka dapat saling berhubungan antara satu
dan yang lain, serta saling mendukung dan rnenguatkan. Hal itu tidak bisa
didapat dengan pernikahan yang terjadi diantara kerabat.
Apa yang telah diuraikan di atas dapat disirnpulkan bahwa pernikahan
antar kerabat berdampak negatif baik secara fisik rnaupun psikis, berlawanan
dengan fitrah manusia, bertentangan dengan aturan hubungan antar rnanusia,
serta menjadi penghalang bagi kemajuan dan kemuliaan manusia.

Dalam Ihya'Lllumiddin,Imam Ghazali mengatakan, "Salah satu hal yang
perlu diperhatikan pada diri seorang perempuan yang akan dinikahi adalah
hendaknya dia bukan dari kerabat dekat. Anak laki-laki yang dilahirkan dari

pernikahan antar kerabat dekat pada umumnya memiliki postur tubuh yang
kurus." Kemudian Imam Ghazali mengutip sebuah riwayat maudhu'.
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Dalam Kumpulan Hadits Garib, Ibrahim al-Harbi meriwayatkan bahwa
Umar bin Khaththab ra. berkata kepada penduduk Saib, "Menikahlah kalian
dengan orang asing (yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kalian,
red), maka keturunan kalian tidak akan bertubuh kurus."

Imam Ghazali mengemukakan alasan bahwa nafsu birahi dapat timbul
karena kuatnya perasaan yang dihasilkan melalui pandangan dan sentuhan.
Perasaan seperti ini akan tumbuh lebih kuat jika dihadapkan kepada orang
asing yang belum pernah dilihat sebelumnya. Sementara itu, pada umumnya,
pandangan mata seseorang yang sudah seringkali dilihat akan semakin
melemahkan timbulnya nafsu syahwat. Bahkan, bisa jadi pandangan mata
sudah tidak lagi memiliki daya tarik. Dia mengatakan, 'Alasan ini bisa saja
tidak berlaku bagi sebagian orang, tapi sebagian besar hal itu telah terjadi,
sebagaimana yang telah saya uraikan."

Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Persusuan

Di

antara rahmat yang diberikan Allah swt. kepada kita adalah Dia

menjadikan memperluas kekerabatan di antara kita melalui hubungan persusuan.

Di mana pertumbuhan seorang bayi bermula dari

susu yang diisapnya dari

perempuan yang menyusuinya. Dan dengan begitu, bayi yang menyusu darinya
akan mewarisi karakter darinya sebagaimana bayi mewarisi karakter yang ada
pada

diri ibu kandungnya.

Hikmah Larangan Menikahi Perempuan karena Pernikahan
Hikmah atas larangan ini adalah bahwasanya adik perempuan istri dan
ibu dari istri termasuk perempuan yang penekanan keharamannya paling
kuat. Sebab, istri merupakan belahan jiwa suami, bahkan penguat, pembentuk,
sekaligus penyempurna nilai kemanusiaan pada diri suaminya. Maka, ibu dari
istri yang dinikahi didudukkan pada posisi yang sama dengan ibu kandungnya
sendiri yang harus dihormati. Sehingga sangat tidak pantas jika dia menjadikan
mertuanya sebagai madu bagi istrinya karena darah dagingnya yang tercipta
melalui pernikahan memiliki hubungan nasab.
Saat seorang

laki-laki menikahi seorang perempuan, dia menjadi bagian

dari keluarga istrinya sehingga timbul perasaan saling mengasihi yang baru bagi
keluarga barunya (kerabat istrinya, red). Dengan melihat hal yang sedemikian

ini, apakah layak jika seorang laki-laki memadu istrinya dengan ibunya sendiri?
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sudah barang tentujawabannya adalah tidak, karena hal ini sangat bertentangan
dengan hikmah di balik hubungan kekerabatan karena pernikahan. Di samping

itu, juga dapat menimbulkan perselisihan dan kehancuran dalam kehidupan
rumah tangga.
sesuai dengan fitrah (yang ada pada

diri manusia) bahwa ibu dari seorang
perempuan ibarat ibu bagi suami yang menikahinya. Begitu juga, anakperempuan
yang diasuhnya (anak kandungnya). Selain itu, istri anak laki-lakinya memiliki
kedudukan yang sama dengan anak perempuannya yang harus dia sayangi,
sebagaimana anak-anaknya yang lain.

Hikmah atas larangan memadu dua perempuan yang bersaudara adalah
bahwa ikatan pernikahan menghadirkan jalinan kasih sayang antar keluarga
masing-masing, yaitu dari suami dan istri, yangtidak sepatutnya diiringi dengan
kecurigaan dan rasa cemburu. Jadi, tidak mungkin diterima secara akal jika
seorang laki-laki menikah lagi dengan perempuan yang memiliki hubungan
kekerabatan yang terdekat dengan istrinya, seperti saudara perempuannya,
ibunya, anaknya, istri dari ayahnya, juga istri dari anaknya (menantunya,
red).
Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan mengenai hikmah pernikahan,

yang di antaranya adalah untuk menghadirkan ketenangan jiwa bagi suamiistri atas pasangannya, terciptanya kasih sayang di antara keduanya, dan kasih
sayang di antara keluarga masing-masing pasangan. Allah swt. berfirman,

"Dan di sntsrs tanda-tandq kekuasaan-Nya ialsh Din menciptaksn untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supoya komu cenderung dan ftrcrasa tenteram
kepadanyn, dan dijadikan-Nya

di ontarsmu rasn kasih dnn sayang.,, (Ar-Rfrm

[30]:21)
Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa ketenangan jiwa dikaitkan dengan
keberadaan seorang istri. sementara rasa saling mengasihi dan menyayangi
dikaitkan dengan suami-istri dan orang-orang yang memiliki hubungan keluarga
(nasab), yang nantinya juga akan ditambah pada anak-anaknya.

perempuan yang Haram Dinil<ahl

g\d pada'Bataiwittu Sement..r @4
Menikahi Dua Perempuan yang Masih Muhrim
Seorang laki-laki diharankan mengumpulkan dua perempuan bersaudara

dalam sebuah ikatan,' seorang perempuan dengan bibinya; baik dari pihak ayah
maupun ibu, serta mengumpulkan setiap perempuan yang memiliki hubungan
kerabat dekat (muhrim). lika, salah satu di antara keduanya adalah laki-laki,
maka dia tidak diperbolehkan menikah dengan yang lain. Sebagai landasan
atas keharamannya adalah beberapa dalil

.i.

berikut ini:

Allah swt. berfirman,

."J'6Scit-G.li6.\#J3
"... dnn (dihnramknn) ntenguutptLlknn (dnlam pemilcalutr) dun pererrtpuan vtrng
Ltersaudnrn, kecunli

yang telnlt terjodi pada mnsn Lnutpatt.. "r (An-Nisd' [4]:23\

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah ra. bahwasanya
Rasulullah saw. melarang seorang laki-laki menyatukan seorang perempuan

dengan bibinya, baik dari pihak ayah maupun ibunya dalam ikatan
pernikahan.l

*

Imam Ahmad, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan hadits
yang juga dinyatakan hasan olehnya, dari Fairuz ad-Dailami, bahwasanya

dia memeluk Islam yang sebelumnya dia menikah dengan dua orang
perempuan bersaudara. Kemudian Rasulullah saw. bersabda kepadanya,
- -:
e;4

"

- t2d. t I
1 -ll
a.J,)l J-D

Ceraikanlnlt salah sotu di nntnra kedunnyn yang kamtL inginkan."a

baik pernikahan malrpun kepemilikan melalui perjanjian
Artinya, telah diharamkan pada kalian rnengumpuikan dua saudara dalam ikatan penikahan
dan sumpah kecuali yang telah kaliar"r lakukan pada masa jahiliah karena sesungguhnya
apa yang kalian lakukan pada masa itu sudah diampuni.
HR Bulrhari, kitab 'hn-Nikdh,"bab "La Tunkahu al-Marhh'ala Ammafihal' jilid VII, hal: r 5.
Muslim, kitab'hn-Nikah,"bab "Tahrim al-Jam'i baina al-Marhti wa Ammatiha aw Khalatiha
f an-Nikdhl' jilid II, hal: roz8, [33]. Tirmidzi, kitab 'hn Nikdh," bab "Md JAa La Tunkahu
al-Marhh'ala Amrnatiha wa La'ala Khalatiha," jilidIll, hal: 423, Ir rz5 ].lbnu Majah dalam
Sunan lbnu Majalr, kitab 'hn-Nikdh," bab "La Tunkahu al-Marhh 'ala Ammatiha wa La'ala
Khalatiha," jilid I, hal: 6zr,lrgzg, t93ol.
HR Ibnu Majah, kitab 'hn-Nikdh,"bab'hr-Rajul Yuslim wa'Indahu Ukhtani|' jilid I, hal: 627,
r 9 5 r. Abu Dawud, kitab 'hth-ThalAq," bab Jt Man Aslama wa 'lndahu Nisa'un Aktsarmin
Arbalaw Ukl tanil' jlIidII, hal: z8o, [2243]. Ahmad dalamSunan Ahmad.Menurrt Tirmidzi,
hadits tni hasan.
'

:i

l:ii
fr::1

trrJ

li.i
.u
i
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*

Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah saw. melarang laki-laki menikahi dan
memadu perempuan dengan bibinya, baik bibi dari pihak ayah maupun
ibunya. Beliau bersabda,

t

ii;;i
"Sesunggulmya

:
iii.b; ,:r,l;

.'?.: . ")'
;<l
ii;,i]

jika kslian melakukan lml itu, knlian telah memutuskan

kekerqbztan kalinn." '

Al-Qurthubi berkata, Abu Muhammad Al-Ashili menyebutkannya dalam
kitab al-Fawhid, juga diriwayatkan oleh Ibnu Abdulbar dan yang lain.

.}

Dalam btku Marhsil Abu Daud, dari Husain bin Thalhah, dia berkata,
"Rasulullah saw melarang memadu seorang perempuan dengan saudarasaudaranya, demi menghindari putusnya

tali silaturahmi di

antara

mereka."'

Hadits yang bersumber dari Ibnu Abbas dan Husain bin Thalhah di
atas dapat dipahami bahwa dibalik larangan menikahi perempuan yang
masih ada hubungan keluarga (muhrim, red) adalah untuk menghindari
terputusnya tali silaturahmi, di mana dengan memadu dua perempuan
yang bersaudara dapat menimhulkan kedengkian dan permusuhan sebagai
akibat dari rasa cemburu.
Larangan memadu perempuan yang memiliki hubungan muhrim tidak
hanya berlaku dalam pernikahan saja, tapi juga berlaku selama masa id.1ah.
Para ulama sepakat bahwa ketika seorang laki-laki

mer,

raikan istri

dengan talakraj'i, dia tidak diperbolehkan menikahi sauci.. 1 perempual

istri yang diceraikannya, baik seorang maupun empat orang selainnya
sampai selesai masa iddahnya. Hal ini dikarenakan ikatan pernikahan di
antara keduanya masih berlaku dan suami masih berhak kembali kepada
istrinya kapanpun dia mau.
Yang menjadi timbulnya perbedaan pendapat di antara para ulama adalah,

apakah seorang suami yang mencerai istrinya dengan talakba'in diperbolehkan

menikahi saudara perempuan mantan istrinya, sementara sang suami tidak lagi
berhak untuk kembali kepada istrinya lagi (kecuali dengan syarat tertentu).

Ali bin Abu Thalib, Zaidbin Tsabit, Mujahid, Nakha'i, Sufyan ats-Tsauri,

i
ii
i;.:

l:
HR Thabrani dalam al-Kabtr, jilid XI, hal: 338, [rr93r]. Imam Qurthubi mengatakan,
"Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Abu Muhammad al-Ashily di dalam Faia'id Abi
Muhammad al-Ashily, Ibnu Abdil Barr. dan beberapa perawi lain'."
HR Abu Dawud dengan redaksiyangberbeda didalamMarasil Abi Dawud,krtab'hn-NikAh:'
bab "MaYukrahu an-Yajmahbainahunnamin an-Nisa'," jilid II, hal: 4t,lzo65-2o67).

Pernikahan

mazhab Hanafi, dan Ahmad berpendapat, "Laki-laki yang mencerai istrinya
dengan talak ba'in, dia tidak diperbolehkan menikahi saudara perempuan

mantan istrinya, baik seorang maupun empat, hingga habis masa iddahnya
karena pada hakikatnya ikatan pernikahan keduanya masih tetap berlaku
sampai berakhirnya masa iddah istri. Di samping itu, suami masih berkewajiban
memberi nafkah istri yang diceraikannya selama masa iddah berlangsungi'
Ibnu Mundzir berkata, "Saya hanya mengikuti pendapat Malik yang pada
intinya, laki-laki yang menceraikan istrinya dengan talak ba'in diperbolehkan
menikahi saudara istrinya baik mantas istri masih menjalani masa iddah ."
Said bin Musaryib, Hasan, dan Syaf i berpendapat, dalam masalah ini,
ikatan pernikahan di antara keduanya terputus dengan lalak ba'in, sehingga
tidak ada lagi istilah memadu di antara dua perempuan. Ketika seorang lakilaki memadu beberapa perempuan yang masih ada hubungan kerabat, misalnya
menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus, bisa jadi laki-laki tersebut

menikahi keduanya dengan satu akad bisa pula atau dia menikahi mereka
dengan dua akad. fika dia menikahi mereka dengan satu akad dan masingmasing dari keduanya tidak memiliki halangan untuk dapat dinikahi, maka akad
yang dilakukan masuk dalam kategori akad pernikahan yang cacat (tidak sah,
red). Pernikahan ini tidak sah, baik dilakukan atas kesadaran mereka maupun
melalui jalur hukum.
Perceraian yang terjadi sebelum suami-istri melakukan persetubuhan
menjadikan perempuan yang diceraikan tidak berhak atas mahar dan segala
sesuatu yang berkaitan dengan konsekuensi pernikahan, sedangkan perceraian

yang dilakukan setelah terjadinya hubungan suami-istri membuat sang istri
tetap berhak menerima mahar yang selayaknya dia dapatkan) atau setidaknya

dia menerima mahar yang diucapkan pada saat akad berlangsung. Demikian
pula dengan segala hal yang menjadi konsekuensi sebuah pernikahan; semua
berlaku sebagai akibat yang atas perceraian setelah terjadinya persetubuhan
di antara keduanya.
Apabila salah satu dari kedua perempuan bersaudara yang dinikahi memiliki

halangan syar'i, misalnya dia masih berstatus sebagai istri orang lain atau
perempuan yang sedang dalam masa iddah, sedang perempuan lainnya tidak
memiliki halangan syar'i, maka akad pernikahan yang dilakukannya sah jika
dilakukan kepada perempuan yang tidak memiliki halangan. Sementara akad
yang dilakukan kepada perempuan yang memiliki halangan syar'i, hukumnya
tidak sah.
Apabila seorang laki-laki menikahi dua perempuan bersaudara dengan
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dua akad yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan syarat-rukunnya
sudah terpenuhi, maka akad atas perempuan pertama hukumnya sah dan yang

kedua tidak sah. Tapi, apabila syarat dan rukun akad terpenuhi pada salah
satu dan tidak pada yang lain, maka pernikahan berlaku atas perempuan yang

terpenuhi syarat dan rukun akadnya, baik akad tersebut dilakukan terlebih
dahulu maupun terakhir.
]ika urutan pelaksanaan akad tidak diketahui, atau diketahui tapi lupa kapan
dilakukannya, misalnya seorang laki-laki mewakilkan pernikahannya pada dua
orang yang berbeda dan masing-masing menikahkannya dengan perempuan
yang berbeda pula, kemudian terbukti bahwa keduanya bersaudara serta tidak
diketahui akad atas siapa yang dilakukan terlebih dahulu, maka kedua akad yang
dilakukannya tidak sah karena tidak diketahui akad mana yang dilakukan lebih

dahulu. Selanjutnya, kedua pernikahan tersebut dinyatakan tidak sah.'

Hukum Menikahi lstri Orang Lain
atau Perempuan yang dalam Masa lddah
Seorang muslim diharamkan menikahi perempuan yang berstatus istri orang

lain, dan perempuan yang masih dalam masa iddah sebagai bentuk penghormatan
atas hak-hak suami dari perempuan tersebut.

Allah swt. berfirman,

:'.-:it: :Kl:C4y:y4iGeAi; *
ffi\
\:/ ' ' 'fr"Don (dilwrortkarr jugn karrrtr menikali) perempuan Vang bersunnil, kecusli
lmnfun solwtln perenlpuan (tnutannn perunry) yang kanu miliki..." (An-NisA' [a]:2a)
Artinya, Allah swt. mengharamkan laki-laki untuk menikahi perempuan
yang sudah bersuami kecuali hamba sahaya yang dari hasil dari tawanan perang.
Yang mana, dia halal dinikahi oleh laki-laki yang menguasainya walaupun dia
telah bersuami setelah selesai masa iddahnya, karena ketika seorang perempuan

menjadi budak (tawanan) perang, maka dia dianggap telah berpisah dengan
suaminya. Imam Muslim dan Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Abu Saad
ra. bahwa pada masa Perang Hunain, Rasulullah saw. mengirimkan pasukan
ke Authas. Dalam perjalanan, mereka bertemu dengan pasukan musuh dan

terlibat pertempuran. Pasukan kaum Muslimin berhasil memenangkan pertempuran dan mendapatkan beberapa tawanan. Beberapa orang sahabat seolaholah menunjukkan keengganan mereka mengambil tawanan perempuan karena

'

AbdulWahabKhalaf,Ahkam al,Ah.wal asy Syaishiyah. Baca juga, haditsWath'u aI-Misbiyyah
yang diriwayatkan oleh Muslim, Ir456].
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mereka adalah istri orang-orang musyrik. Dalam kondisi seperti ini, Allah
swt. lantas berhrman, "Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan
yang bersuami, kecuali hsmba sahaya perempuan (tawanan perang yang kamu

miliki (An-Nisd [+]: z$. Ayat ini menjelaskan bahwa perempuan-perempuan
yang menjadi tawanan boleir untuk dinikahi seteiah habis masa iddahnya, yaitu
dengan perhitungan satu kali haid.'
Hasan berkata, "Beberapa sahabat Rasulullah saw. beranggapan bahwa masa
iddah perempuan yang menjadi budak (tawanan) perang adalah satu kali haidl'

Mengenai segala sesuatlr yang berkenaan dengan perempuan yang sedang
berada dalarn masa iddah dari pernikahannya dengan laki-laki lain telah dibahas

di dalam bab "Khitbzh (Melamar)."
Status Pernikahan Perempuan yang Ditalak Tiga
Seorang perempuan yang sudah ditalak tiga kali, suaminya tidak lagi
mempunyai hak untr"rk kembali kepadanya kecuali setelah dia menikah dengan

laki-laki lain derrgan pernikahan yang sah.'

Akad Nikah Orang yang sedang Melaksanakan lhram
Seseorang yang sedang dalam keadaan

ihram, baik laki-laki maupun

perempuan, tidak diperbolehkan melakukan akad nikah, baik untuk menikahkan

dirinya sendiri mauplrn rnenikahkan orang lain dengan perwalian atau
perwakilan. Apabila dia tetap melakukannya, maka akad yang dilakukannya
batal dan konsekuer.rsi hukur-n dari pernikahannya tidak berlaku.

Imam Muslirn dan yang lain meriwayatkan dari Utsman bin Affan ra.
bahwa Rasulullah saw. bersabda,

:i;!i S r; i,--r' a;;
"Orartg yang sedartg berilrrru'n tidak diperbotrtrt

rn

Y

rnenikalt, ntenikaltkan,

sertn meminnng,")

'
',

HR Muslim di dalam Shahih Mtrslint.
Lihat kembali pada pemba/rc san mengenai Tahlil.
HR Muslim, kitab 'bn Nikhh," bab "Tabrimi Nikihi al-Muhrim wa Karihati Khithbatihi," jllid
II, lra1: ro3o-ro31, 141,441. Tirmidzi, tanpa rnenyebutkan kalimat wala yakhrhubil, , kitab
'hl'Hajj,"bab "MA lah
jilid III, hal: rso, [8+o]. Menurut
Jah al'Karhhiyati Tazwiji al-Muhrim," jllid
Ti
Iirmidzi, hadits ini hasan safuih dan diamalkan oleh sebagian sahabat. Abu Dawud, kitab
'hl-Manksik,"bab'al-MuhrimYatazawwaj," jliidll,hai:4zz,lt84t-t84zl.IbnuMajah,kitab
'hn-Nikhh,"
jtlid r,
ramzawwaJ, Jillc
I, nal:
hal: o32,
Kadangkala rDnLr
Ibnu Nra]an
Majah
an-NlKan, bab
DaD 'hl-Muhrim
aL-wluLrtm Yatazawwaji'
fiz 11966l.
l19ool. NaoangKara
meriwayatkan
meriwavatkan hadits ini dengan
densan menggunakan
menssunakan kata tidak untuk meniadakan dan kata tidak
berupa larangan. Maksud hadits ini adalah: Seorang laki-laki yang sedang ihram dilarang
'tlaksud
melakukan akad nikah,
ikah, menikahkan, serta mengajak
menqaiak seorang
seorans perempuan untuk menikah.

l,':
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Berdasarkan hadits di atas, Imam Syaf i, Ahmad, dan Ishak berpendapat
I

bahwa akad nikah yang dilakukan oleh seseorang yang sedang ihram hukumnya

tidak sah.
Adapun riwayat mengenai Rasulullah saw. yang menikahi Maimunah pada
saat beliau masih dalam keadaan ihram'berseberangan dengan hadits yang

diriwayatkan oleh Muslim di atas yang menjelaskan bahwa beliau menikahi
Maimunah dalam kondisi halal (tidak sedang ihram, red).

Tirmidzi berkata, "Para ulama berbeda pendapat mengenai pernikahan
yang dilakukan Rasulullah saw. atas maimunah karena beliau menikahinya di
salah satu jalan di kota Mekah.'
Sebagian ulama mengatakan, "Rasulullah saw. menikahi Maimunah
dalam keadaan halal (tidak sedang ihram, red). Rasulullah saw. berkeinginan
menikahinya ketika beliau sedang ihram, kemudian beliau menikahi Maimunah
dalam keadaan halal di Sarif, salah satu tempat di kota Mekahl'

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seseorang yang sedang ihram boleh
melakukan akad nikah karena keadaan ihram tidak menghalangi seorang
perempuan untuk dinikahi. Ihram hanya menghalangi seseorang melakukan
persetubuhan, bukan akad nikah.

Hukum Menikahi Budak Perempuan
Para ulama sepakat bahwa seorang budak laki-laki diperbolehkan menikahi

budak perempuan dan seorang perempuan merdeka juga diperbolehkan
menikah dengan budak laki-laki dengan syarat kesediaan perempuan tersebut
berikut segenap perwaliannya.

'

'

HR Bukhari, kitab 'an-Nikdh," bab "Nikah al-Muhriml' iilid VII, hal: r6. Muslim, kitab
'hn-Nikdh," bab "Tahrtni Nikahi al-Muhrim wa Karihati Khithbatihil' iilid II, hal: ro3rt.o3z, [46, a7]. Abu Dawud dalatn Sunan Abu Dawud, kitab 'al-ManAsil," bab 'hl-Muhrim

Yatazawwajl' jilid Il. hal: 423, Ir 844- r 845 ]. Tirmidzi , kiLab "al-Haj.i," bab "Md lab Ji alrukhshah f) Dzilik." jilid Ill, hal: r9z, [8421. Menurut tirmidzi, hadits ini hasan shahih.
Daruquthni, kfiab'bn-Nikiftl' jilid III, hal:263, [73]. Nasai,kitab'hl-flajj,"bab'hr-Rukhshah
jilid V hai: r9r. Ibnu Majah dalam Sunan Ibiu Majah, kitab 'hnf' an-Nikdh lil-Muh'iml'
N ikdh," bab "al - Muhr im' Yat a z aw w aj )' jilid I, hal: 6 y, [t g 6 i.
Diriwayatkan oleh Muslim di dalam Shahih Muslirn, Kitab an-Nikdh. Bab Tahrimi Nikahi alMuhrim wa Karihati Khithbatihi, jilid II, hlm. rozz, hadits nomor 48; Abu Dawud di dalam
Sunan Abi Dawud, Kitab "al-Mamslft," Bab "al-Muhrim Yatazau'wajl' jilid II, hlm. 422-4;-3,
hadits nomor r 843; Tirmidzi di dalam Sunan Tirmidzi,kfiab" al-Hajj:' Bab" Ma lahfi Karihiyati
Tazwiji al-Muhrimi'

jilidlll,hlm. r94,haditsnomor845.MenurutTirmidzi,haditsinigharib;

Ibnu Majah di dalamSunnn lbnu Maiah, Kitab "ar-Nlkcih,"Bab"al-Muhrim YatazawaalJ'iilid I,

hlm.63.z,haditsnomorr964rDaruquthnidi dalam SunanDaruquthni,Kitab"an-NikAh"jnid
III, hlm. z6r, hadits nomor 6z (ketika memberikan catatan untukal-Mughnl ia mengatakan,
'Obyek dari hadits ini berlaku secara un)um, tanpa diketahui secara khusus kepadfsiapa ia
ditujukan)r dan Ahmad di dalam Musnad Ahmai, iitia Vt, hlm. l;r dan 3j5.
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Para ulama juga sepakat bahwa seorang perempuan tidak diperbolehkan

menikah dengan budak laki-laki yang berada dalam kuasanya. Apabila seorang
perempuan berkuasa (menjadi tuan, red) atas suaminya, maka pernikahan
keduanya harus dibatalkan. Perbedaan pendapat yang terjadi di antara ulama
berkenaan dengan menikahnya seorang laki-laki merdeka dengan perempuan
yang berstatus sebagai budak.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka tidak
diperbolehkan menikahi perempuan yang berstatus sebagai nudak kecuali jika
memenuhi dua syarat, yaitu: (r) Laki-laki yang menikahinya tidak mampu
menikahi perempuan merdeka. (z) Laki-laki yang menikahinya khawatir
terjerumus pada perbuatan maksiat (baca: perzinaan).
Sebagai landasan atas hal tersebut adalah firman

iKl \3 bt,"t;5 +*Ai64""

Allah swt.,

J I ;Y "&
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"Dqn barangsinpa di antars kamu (ornng merdeka) yang tidak cukup
perbelnnjaannya untuk mengawini wonite merdeka lagi beriman, ia bolelt
mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. AIIah
mengetahui keimananrnu; sebahaginn ksmu adalah dari sebahagian yang lain,
karena itu kawinilnh mereka dengan seizin tusn mereka dsn berilnh msskswin
mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wonita yang memelihara

diri, bukan pezina dan bukqn (pula) wanita ynng mengambil ktki-Iski lain sebagai
piarnannya; dan apabila merekn telah menjaga diri dengnn kawin, kemudian mereka
mengerjakan perbuatan yang keji (zina), tnaka atas mereka separo hukuman dari
hukuman wanits-wanita merdeka yang bersuami. (Keboleltan mengnruini budak)
itu, adalnh bagi orang-orqng yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari
perbuatan zina) di antaramu, dsn kesabaran itu lebih bnik bagimu. Dan Allah
Malu Pengampun lagi Maha Penyayang. " (An-Nisd' [a]: 25)
Imam Qurthubi berkata, "Bersabar untuk membujang bagi seorang lakilaki merdeka lebih baik dari pada menikahi perempuan yang statusnya sebagai
budak, karena menikahinya dapat berakibat anakyang dilahirkannya menjadi
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budak seperti ibunya dan dapat menurunkan harga dirinya. Sifat sabar demi
menjaga kehormatan lebih penting daripada menghinakan diri sendiri."
Dalam suatu riwayat diceritakan bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata,
"Ketika seorang laki-laki merdeka menikahi perempuan yang statusnya sebagai
budak, pada hakikatnya dia telah menjadikan sebagian dari dirinya (anaknya,

red) sebagai budakl'
Dhahak bin Mazahim, meriwayatkan dari Anas bin Malik ra. bahwa dia
mendengar Rasulullah saw. bersabda, "Barangsiapa ))ang ingin bertemu Allah
dalam keadaan bersih dan suci, hendaklah dia menikah dengan perempuanperempuan merdeka."' HR Ibnu Majah dengan sanad dha'if.
Abu Hanifah berpendapat bahwa seorang laki-laki merdeka diperbolehkan

menikahi perempuan yang berstatus sebagai budak walaupun dia mampu
menikah dengan perempuan merdeka, kecuali apabila dia sudah menikah
dengan perempuan merdeka. Dalam kondisi seperti ini, dia dilarang menikahi
budak demi menjaga kehormatan istrinya sebagai perempuan merdeka.

Hukum Menikahi Perempuan yang Berzina
Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikahi perempuan yang pernah

melakukan perzinaan, seperti halnya seorang perempuan tidak diperkenankan

menikah dengan seorang laki-laki yang pernah berzina, kecuali jika keduanya
sudah bertaubat. Landasan atas hal ini adalah beberapa dalil berikut,

*

Allah swt. berfirman,

lt

-4r
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"Pqda

lrsri ini dilnlalkan bngimu yang baik-bnik. Maknnan

(sembelihan)

ornng-orang yang diberi Al-Kitab itu hslal baginru, dan maknnan kamu
hnlal pula bngi mereka. (Dan dilnlalkan mengawini) wanita-zuanita ynng
menjagn kehornntan

di antero utanita-u,anita yang berinnn dan wanita-

wanitn yang menjngo kelrcrnntart di nntarn orang-orang yang diberi Al-Kitab
sebelum kamu, bila katnu telah membayar ruas kazuin mereks dengan maksuel

Lihat takhrij hadits sebelumnya

menikahinya, tidak dengan mnksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya
gundik-gundik... " ( Al-MA'idah [5]: 5)

Artinya, sebagaimana Allah swt. menghalalkan segala sesuatu yang baik
berikut makanan yang halal menurut umat Ahlul Kitab, Yahudi serta Nasrani,

Allah swt. juga menghalalkan umat-Nya untuk menikahi perempuanperempuan yang menjaga kehormatannya, baik Mukmin maupun Ahlul
Kitab, dengan catatan bahwa pernikahan yang dilakukan bertujuan untuk
menjaga kehormatan perempuan tersebut, bukan menjadikannya pezina
ataupun perempuan simpanan,

.i.

Diperbolehkan menikahi seorang budak apabila tidak mampu menikahi
perempuan merdeka. Allah swt. berfirman,
I\D

"

,;tG q7;i:j^;A ( i;,Gi -"e-K )ty,'$;t:\t
@ .o(Jri143){;.;ag

... nikahilsh mereka dengan

izin tuannya dan berilsh mereka

mas knwin yang

pantas, karena mereka adqlqh perempuan-perempuan yang memelihara diri,

bukon pezins dan bukqn (pula) perempuan yang mengambil loki-Iqki lnin,
sebagai piarnnnnya...

*

" (An-NisA' l4l :25)

Larangan menikahi pezina ditegaskan dalam Al-Qur'an. Allah swt.
berfirman,

q'ifr 3*5e,Jyi:{;,t';rivK}5'^i'iJS[2i't"9i
nlx\* z

nt?.//

W;*:jst.P
"Pezina laki-Inki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan, atau

dengan perempuan musyrik; dan pezina perempunn tidak boleh menikah
kecuali dengan pezina lski-laki atau dengan laki-laki musyrik; dan yang
dernikian itu dihoranrkan bagi orang-orang mukmin."

(An-Nrlr [zal:3)

Maksud pengharaman di dalam ayat di atas adalah bahwa orang mukmin
dilarang untuk menikahi siapa pun yang berstatus sebagai pezina ataupun
pelaku kemusyrikan karena mereka tak layak untuk dinikahi kecuali oleh
mereka yang berstatus sebagai pezina atau musyrik saja.

*

Amru bin Syuhib meriwayatkan bahwa suatu ketika Martsad bin Abu
Marstad al-Ganawi datang ke Mekah dengan membawa beberapa orang
budak. Di Mekah, ada seorang pelacur bernama Anaq yang ternyata dulu
adalah kekasih Martsad. Dia berkata,'Aku datang menghadap Rasulullah
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saw. dan mengatakan,'Wahai Rasulullah, dapatkah aku menikahi Anaq?'

Rasulullah saw' mendiamkan aku, hingga kemudian turun ayat, "... dan
pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau
d e n gan

laki

-

I

aki

mu sy r ik...' ( An

-

Nfrr

[z

+],

l)

Rasulullah saw. lantas memanggilku kemudian membacakan ayat tersebut.

itu, beliau bersabda, "langan kau nikahi dia."'HR Abu Daud,
Tirmidzi, dan Nasai.
Setelah

*

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,

i,, vr-:1.';fi ! i,ui;ir
,'1r
-.
'
"seorang laki-lnki pezina yang pernah dihukum dera tidnk akan menikoh
kecuali dengan perempuan yang sepertinya (pezina). "2 HR Ahmad dan

Abu Daud.
Syaukani berkata, "Sifat yang disebutkan dalam hadits berbentuk pemerataan
sifat berdasarkan faktor kebiasaan yang biasa tampak dilakukan oleh seorang

pezina. Dengan kata lain, seorang laki-laki tidak diperbolehkan menikahi

perempuan yang terbiasa berbuat zina. Demikian pula seorang perempuan
dilarang menikah dengan laki-laki yang sudah terbiasa berbuat zina."

Hal ini dapat dipahami di bagian akhir firman Allah swt. yang secara jelas
melarang menikahi pezina,"...dan yang demikian itu diharamkan bagi
orang-orang mukmin." (An-Nur [z+] , Z)

HR Abu Dawud, kitab 'bn-Nikhh,"bab "fi Qaulihi Ta'ala'az-Zani La Yankihu illa Ziniyatan,"'
iilid II, hal: 542, lzo5r). Nasai, kitab 'ah-Nikdh," bab "Tazwij az-Ziniyah|' jilid VI, hal: 66,
l3zzSl. Lihat dalam Talsir al-Qurthubi, jilid Ill, hal:67 dan jilid XII, hal: r68. Tirmidzi
dalam Sunan Tirmidzi, kitab "Tafsir al-Quran," bab "wa min Surah an-Nirl' jilid V, hal:
328-329, [3r77]. Menurut Tirmiilzi, hadits ini hasan gharib.
HR Abu Dawud, kitab 'hn-Nikdh,"bab "f Qaulihi Tahla az-Zani Li Yankibu illa Zaniyatan',"
jilid II, hal: 542,lzo5rl. Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid II, hal: 324.
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PERZTNAAN DAN PERNIKAHAN

Antara pernikahan dan perzinaan terdapat perbedaan yang sangat

signifikan. Sesungguhnya pernikahan merupakan awal tumbuhnya
sebuah masyarakat dan asal mula keberadaannya. Sebuah undang-undang

yang berlaku bagi seluruh manusia di mana kehidupan dunia dapat terus

berjalan dan berkembang di atasnya. Pernikahan adalah sunnah ilahiyyah
yang menjadikan kehidupan manusia menjadi berharga dan mulia.

Pernikahan adalah sarana yang paling benar untuk memadu
kasih sayang dan cinta sejati; upaya untuk bekerja sama dan berpadu
di dalam mengarungi kehidupan dunia, membina rumah tangga, dan
memakmurkan dunia.

Tujuan Pengharaman Menikahi Pezina
Islam tidak menghendaki seorang Muslim masuk dalam genggaman
perempuan pezina. Islam juga menjaga seorang Muslimah agar tidak jatuh
ke tangan laki-laki pezina. Islam tak menghendaki umatnya (muslim dan

muslimah) hidup dengan pengaruh dari karakter dan kebiasaan yang
rendah; bergaul dengan orang yang sudah terjangkiti beragam penyakit,
baik fisik maupun psikis.
Islam sebagai agama dengan segala hukum dan perintahnya serta
larangan yang telah ditetapkannya tidak memiliki tujuan apapun atas

diri manusia kecuali untuk membahagiakan dan memuliakan mereka
hingga berada pada derajat yang sempurna sebagaimana yang diinginkan

oleh Allah swt..
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Para Pezina sebagai Sumber Penyakit
Bagaimana mungkin seorang pezina bisa memberi kebahagiaan di
dunia sementara dirinya sudah lekat dengan beragam penyakit yang dapat
menghancurkan kehidupannya sendiri? Mungkin penyakit sifilis dangh onorea

(mengalirnya cairan tak sedap dari kemaluan) merupakan penyakit kelamin
yang amat berbahaya dan harus segera dihilangkan dari alam. Mungkinkah

ini akan memberi kebahagiaan kepada orang lain sementara
dialah yang akan mewariskan benih penyakit kepada anak turunnya? Lebih
dari itu, bagaimana mungkin sebuah keluarga dapat hidup berbahagia dengan
lahirnya anak-anak yang cacat secara mental dan fisik disebabkan gangguan
orang semacam

reproduksi orang tuanya?

Sisi Persamaan antara Pezina dan Orang Musyrik
Seorang Muslim yang berperilaku sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan

mengikuti Sunnah sosok yang paling utama, Rasulullah saw. tidak akan bisa
hidup bersama dengan perempuan yang tidak sejalan pemikirannya. Dia juga
tidak akan bisa hidup bersama perempuan yang jalan hidupnya tidak lurus, dan
terikat dalam sebuah pernikahan. Dia memahami dengan benar atas firman
Allah swt.,

O

"'6'

"Dan di antnra tandq-tsnds kekunsaan-Nyo iolah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya ksmu cenderung dan merasa tenternm
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.

"

(Ar-ROm

[30]:21)

|ika seorang Muslim menikah dengan pezina, lantas akankah terwujud
rasa saling mencintai diantara mereka? Akankah bisa bersatu antara jiwa orang

yang beriman dengan perempuan yang tidak taat?

tidak mungkin menikahi perempuan pezina,
di atas, karena kebobrokan mental dan keburukan
akhlaknya, juga tidak mungkin menikahi perempuan musyrik yang tidak
memercayai keimanan dan perilaku yang dianutnya; tidak sesuai dengan
pandangan hidupnya, tidak menganggap sesuatu yang menurutnya haram
Seorang Muslim yang

sebagaimana keterangan

sebagai perilaku yang harus dijauhi, seperti sikap fasik dan keburukan budi
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pekerti; serta tidak mengakui dasar-dasar kemanusiaan mulia sebagaimana
diajarkan oleh Islam.
Perempuan musyrik lebih condong pada keyakinan yang sesat dan batil,
cara berpikirnya bertolak belakang dengan seorang Muslim yang taat. Allah
swt. berfirman,

q i'"&4 t ; )F gr-* U' 33'\Ut3-tt'u&'3\ W* t

# o

.A\i'q;:

+ty,t r;Si-' 4i JyYj+xV:6i JL|&+

"Dnn jangnnlah kamu nikahi wanita-Llonito musyrik, sebelum
beriman. Sesungguhnyawanitabudakyangmukminlebihbaik

merekn

dnriwanitamusyrik,

walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah krunu menikaltksn orang-orang
musyrik (dengnn wanita-wanita mu'min) sebelum mereka berimqn. Sesungguhnya
budak yang mukmin lebilt baik dari orang musyrik walaupun dia menarik hatimu.

Mereka mengajakke nernka, sedang AIIah rnengajakke surga dan ampunan dengan

izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada
manusia supaya merekn mengambil pelajaran." (Al-Baqarah [2]:221)

Bertobat dapat Menghapus Kesalahan Sebelumnya
Jika masing-masing dari pezina, baik laki-laki maupun perempuan, sudah

bertobat dengan taubatan nasfihd dengan memohon ampunan atas dosa yang
telah diperbuat, menyesali dan bertekad tidak akan melakukan doa lagi, serta
berupaya untuk menjalani kehidupan dengan baik, jauh dari keburukan, dan
mengarahkan diri kepada kesucian, maka Allah swt. berkenan menerima tobat
mereka dan memasukkan mereka ke dalam jajaran orang-orang beriman yang

dirahmati-Nya. Allah swt. berfirman,
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tI

"Dan orang-orang yang tidak menyembah ruhan yang lain besertq Attah dan
tidak membunuh jiwa ynng dilmramksn Allah (membunuhnya) kecuali dengan
(alasan) yang benar, dnn tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikinn
itu, niscaya dia mendapat (pembalasnn) dosa (nya), (yakni) akan dilipntgnndakon

I

szsb untuknya pada hari kiqmat dan dia ukon kekol dnlam nzab itu, dalam kettdaan

terhina, kecuali orang-orang yang bertauhat, beriman dan mengerjakan amnl saleh;
maka kejahatan mereka diganti Allah dengon kebajikan. Dsn adalah Allnh Maho
Pengampun lagi Malw Penyayang." (Al-Furqdn [2Sl:65 -70)

Ada seseorang yang bertanya kepada Ibnu Abbas ra. Dia berkata, 'Aku
pernah tertarik kepada seorang perempuan sehingga terjerumus pada perbuatan
haram (zina), kemudian Allah swt. membukakan pintu tobat-Nya untukku.
Lalu aku ingin menikahinyai'
Beberapa orang yang hadir pada saat itu berkata, "sesungguhnya seorang
pezina tidak boleh menikah kecuali dengan perempuan yang juga pezina atau

perempuan musyrikJ'

Ibnu Abbas ra. berkata, "Tidak seperti itu maksud ayat tersebut. Nikahilah
dia. |ika anjuranku ini merupakan sebuah kesalahan, biarlah aku yang
menanggungnyai'

umar bin Khaththab ra. pernah ditanya mengenai seorang laki-laki yang
berzina dengan seorang perempuan, bolehkah laki-laki tersebut menikahi
perempuan yang sudah disetubuhinya itu? Umar menjawab, "Mereka berdua
boleh menikah jika sudah bertobat dan memperbaiki perilakunyal'
Demikian pula jawaban yang dikemukakan oleh |abir bin Abdullah. Ibnu
Jarir meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki penduduk yaman yang saudara
perempuannya terjerumus dizinahi. Lantas perempuan tersebut berniat bunuh
diri dengan memotong urat nadinya dengan menggunakan sebilah pisau, tapi apa
yang dilakukannya diketahui oleh keluarganya yang kemudian mengobatinya
hingga pulih. Selanjutnya, dia mengikuti pamannya pindah ke kota lain sampai
suatu saat mereka tinggal di Madinah. Perempuan tersebut rajin membaca Al-

Qur'an dan melaksanakan ibadah lainnya sehingga dia terkenal sebagai ahli
ibadah dari keluarga perempuan. Suatu ketika, datang seseorang meminangnya
kepada pamannya. Sang paman tidak ingin berbohong dan menipu atas diri
keponakannya. Kemudian pamannya mengadu kepada umar bin Khaththab
ra. mengenai permasalahannya tersebut. Umar berkata, "fika kamu membuka
aibnya, maka aku akan menghukummu. Apabila datang kepadamu seorang
laki-laki saleh yang ridha atas dirinya dan hendak menikahinya, nikahkanlah
dia dengannya."
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Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata,
'Apakah kamu membeberkan rahasia yang sesungguhnya telah ditutupi oleh
Allah swt. tentang aibnya? Demi Allah, jika kamu memberitahu seseorang
mengenai hal itu, maka aku akan menghukummu di depan para penduduk.

Untuk itu, nikahkanlah dia dengan pernikahan yang berlaku bagi perempuan
Muslim yang taat dan terjaga harga dirinya."

Demikian pula diriwayatkan lain yang menyebutkan bahwa Umar bin
Khaththab pernah berkata, 'Aku bertekad untuk tidak membiarkan seorang
laki-laki yang sudah pernah berzina menikah dengan perempuan baik-baikl'
Ubai bin Kahb menanggapi, "Wahai Amirul Mukminin, syirik merupakan
perbuatan yang lebih buruk daripada zina, dan Allah swt. berkenan menerima
tobat orang yang melakukannya."

Ahmad berpendapat, tobat seorang perempuan dapat diketahui dengan
cara merayunya (mengajaknya berzina lagi, red). Apabila dia menanggapi
ajakan tersebut, maka belum bertobat. Tapi apabila dia menolaknya, bahkan
tidak meresponnya, maka hal itu menunjukkan bahwa dia benar-benar sudah
bertobat.

Ahmad mengemukakan pendapat di atas berdasarkan riwayat dari Ibnu
Umar. Tapi diantara pengikutnya ada yang berkata, "Seorang Muslim tidak
sepatutnya merayu perempuan untuk berbuat zina, sebab hal tersebut tidak
akan terjadi kecuali ketika mereka sedang berdua-duaan, dan berdua-duaan
dengan perempuan yang bukan muhrim tidak diperbolehkan sekalipun hal

itu dilakukan demi untuk mengajarinya Al-Qur'an. Lalu, bagaimana mungkin
dia akan merayunya untuk berbuat zina? Selain itu, tanggapan yang diberikan
perempuan tersebut tidak lantas bisa dijadikan suatu kesimpulan bahwa dia
akan kembali melakukan maksiat, sehingga mengujinya dengan cara seperti

itu tidak diperbolehkan. Pada hakikatnya, tobat yang berlaku bagi segala dosa
dan merupakan hak seluruh manusia jika dipandang dari ketentuan hukum
yang berlaku dapat dilakukan dengan beragam cara. Demikian pula dengan
tobat atas suatu perzinaan."'

ini

dikemukakan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hazm. Ibnu
Taimiyyah dan Ibnu Qalyim juga berpendapat sama mengenai larangan
seorang Muslim menikahi perempuan yang pernah berbuat zina sebelum dia
Pendapat

bertobat.
Imam Ahmad menambahkan syarat lain selain tobat, yaitu selesainya masa

'

Baca juga

lbnu Qudamah, al-Mugni
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iddah perempuan tersebut. Dalam pandangannya, jika seorang Muslim menikahi

perempuan pezina sebelnm dia bertobat ataupun sebelum habis masa iddahnya,
maka pernikahan keduanya batal dan mereka berdua harus dipisahkan.
Mengenai lama masa iddah seorang pezina, apakah terhitung tiga kali haid
atau cukup satu kali, terdapat dua riwayat.

Ulama mazhab Hanafi, Syaf i, dan Maliki berpendapat bahwa seorang
laki-laki pezina boleh menikahi perempuan pezina, dernikian pula seorang
perempuan pezinaboleh menikah dengan laki-laki pezina. Pada dasarnya,zina
tidak rnenghalangi (berpengaruh pada) keabsahan pernikahan yang mereka
lakukan.

Ibnu Rusyd berkata, "Yang menjadi sebab timbulnya perbedaan pendapat
di antara ulama adalah firman Allah swt.,

@t*tt;i:f aii?J3*iqbJ[Gt;\4.g?K]5^+5Jst*"Jai
"Lnki-lnki tlang berzina f idnk nrcngnu,irti firclohrkn,t perenpunn yang lterzirrn,
atau perernptLtan yang mtrsyrik; dnrr Tterentpuan yang berzinrt tidak dikaroini
nrelainkan olelr lnki-lski yang herzina atnu lski-lnki nruqrik, dnn ynng deuikiart

itu diharsmken etas orang-or(lng ynng mukntin. " (An-NOr l2al:'3\
Apakah ayat di atas dimaksudkan untuk mencela (perbuatan zina) ataukah
untuk mengharamkan pernikahan dengan orang yang berzina? Lebih lanjut,
apakah kalimat,'...danyangdemikian itu diharamkanbagi orang-orongmukmin.'
ditujukan pada perzinaan atau pernikahan?"

Mayoritas ulama memahami bahwa tujuan ayat di atas sebagai celaan,
bukan pengharaman, berdasarkan riwayat bahwa seorang laki-laki mengadu
kepada Rasulullal-r saw perihal istrinya. Dia berkata , " Dia (istri) tidak pernah
menolak setiap laki-laki yang menyentuhnyd'
Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Ceraikanlah dia."'

Laki-laki tersebut menjawab, "Tapi aku sangat mencintainya."

Rasulullah saw. lantas bersabda., "Pertahankan

dia

(dengan tidak

menceraikannya)."'

'
'

HR Abu Dawud, kitab

'hr

Nlkcift,"bab 'bt-Nahyi'an Tazwiji Man Lam Yalid min an-Nisa',"

jilid ll, hal: z:.6 dan zz7,lzo49).

HR Muslim dengan redaksi yang sanla, kitab "an-Nr/crih," bab "Tahrirni Watlii al-Hamil
al-Misbiyyah" jilid If, hal: ro67, Ira3]. Abu Dawud, kitab 'hn-Nllcrih,"bab "f Wath'i asSabaya,jilid II, hal: zqS,lztSZl. Tirmidzi, kitab"a,s-Si)zar,"bab "Md lhh ti Kar;hiyati Wathi
al-Hubala nin as-Sabaya." jilid IV hal: r33, Ir5641. rr.renurut Tirmidzi, haditslnt gharib,
akan tetapi banyak

dipiaktikkan di kalangan para ulama. Darimi, kitab,"ath-Thaliq,"bab

"f ktibra'i al-Amati," jilid II, hal: r7r. Ahmad, jilid II, hal: ro8.
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Ulama yang memperbolehkan pernikahan seorang Muslim dengan
perempuan yang pernah berbuat zina berbeda pendapat mengenai pernikahan
keduanya pada masa iddah.
Imam Malik melarang pelaksanaan pernikahan pada masa iddah sebagai bentuk
penghormatan kepada suami sekaligus untukmenghindari tercampurnya kejelasan
nasab dengan hasil perzinaan (jika ternyata perempuan tersebut hamil).

Imam Abu Hanifah dan Syaf i berpendapat bahwa akad nikah dapat
dilaksanakan tanpa harus menunggu selesainya masa iddah. Lebih dari itu,
Syaf i memperbolehkan dilaksanakannya akad walaupun perempuan tersebut

dinikahi dalam keadaan hamil karena hamil dalam kondisi seperti ini tidak
memiliki hukum sama sekali.
Menurut Abu Yusuf dan beberapa riwayat dari Abu Hanifah, akad nikah
tidak boleh dilaksanakan sampai perempuan yang akan dinikahi melahirkan
anak dari hasil perzinaannya. Hal

ini dilakukan untuk menghindari masuk

dan tercampurnya sperma suami dengan sperma dari laki-laki lain yang telah

berzina dengannya.

Rasulullah saw. melarang bersetubuh dengan budak (tawanan perang),
perempuan yang sedang hamil sampai janin yang dikandungnya lahir, walaupun

pada dasarnya anak yang dikandungnya tersebut secara otomatis berada di
bawah kuasanya, sebagaimana ibunya.
Berdasarkan hal di atas, maka perempuan yang sedang hamil dari hasil
perzinaan akan lebih baik jika tidak disentuh (disetubuhi, red) sampai dia

melahirkan janinnya, karena air sperma laki-laki pezina tidak memiliki nilai
kehormatan sama sekali, sedangkan air sperma seorang suami sangat patut
untuk dihormati. Lantas, bagaimana mungkin air sperma suami bisa bercampur
dengan air sperma laki-laki lain (pezina, red)?
Rasulullah saw. mencela laki-laki yang menyetubuhi budak perempuannya

yang sedang hamil dari hasil hubungannya dengan laki-laki lain, meskipun
budak tersebut merupakan tawanan perang. Sebab jika itu terjadi, maka nasab
seorang anak akan terputus dari ayahnya dan status anak tersebut akan menjadi
budak laki-laki yang menguasai budak perempuan, yaitu ibunya sendiri.
Di dalam riwayat lain Abu Hanifah berkata, "Diperbolehkan melakukan akad
atas budak perempuan yang sedang hamil dan pernikahan yang dilaksanakan
sah, tapi tidak diperbolehkan melakukan persetubuhan sampai janin yang

dikandungnya lahir.'

'

Lihat dalam kitab Tahdzib as-Sunan, iilid III
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Perbedaan Menikahi Pezina dengan Mempertahankan
Pernikahan dengan Pezina
Para ulama berkata bahwa perempuan yang sudah menikah kemudian dia

berzina, maka pernikahannya tidak batal. Begitu juga dengan laki-laki, sebab
kondisi pada saat memulai dapat memisahkan atau mempertahankan kondisi
setelahnya.
Hasan dan fabir bin Abdullah berpendapat bahwa apabila perempuan yang

sudah menikah berzina, maka dia harus dipisahkan dengan suaminya.

Ahmad menganjurkan agar di antara keduanya (orang yang melakukan
perzinaan) dinikahkan. Dia berkata,'Aku tidakmemandang suami perlu untuk
tetap mempertahankan pernikahannya dengan tidak menceraikan istrinya yang
telah berzina, karena perempuan tersebut tidak dapat dipercayai dalam menjaga
harga diri suaminya dan sangat memungkinkan dia akan melahirkan anakyang

bukan darah daging suaminya."

Menikahi Perempuan yang Dituduh Berzina
Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang sebelumnya
menjadi istrinya kemudian dicerai karena tuduhan perzinaan. Bagi suami yang

menuduh istrinya melakukan zina, dia tidak diperbolehkan menikahinya lagi
untuk selama-lamanya. Allah swt. berfirman,

,Li6iv,=-6"t;l''t:i'i"r\sL{\"?"efu,"i-ii'o:r"i:s
t;';v,:iJ@ 4jfff aShl* ;\'\ a fi ;:4l:eg 6_{Ai ;
W;;i6;i1'*+*-'rr6@)<4,(J:\'C,iii,Uer+t6+,

f

j;,Sr

'4r2ia'chI

"Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padnlml mereka titlak

adt nternpuntlai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persnksian orang ittr
ialnh empat kali bersumpah dengan nnma Allah, sesunggultnyo dia adolah termssuk
orang-orang yang benar. Dnn (surrtpall yang kelima: haltwu laknat AIIah atasnyo,

jika dia terrnssuk orailg-orlng yang berdusta. Isterinya itu diltindarknn dori
hukuman oleh sumpaltnya empat kali atqs narno Allah sesungguhnyn suantinya
itu benar-henor termosuk ornng-orang ynng dusta, dan (sumpah) yang kelima:
bslrwa Ia'nat Alkth atasnyn jika suantinya itu termasuk orang-orang yang benar."

(An-Nor [2a]:6-9)
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Menikahi Perempuan Musyrik

@S

Para ulama sepakat bahu'a seorang Muslim dilarang menikah dengan
perempuan yang menyembah berhala, ateis, murtad, penyembah sapi, serta
pemeluk mazhab politeisme seperti aliran wr.rjudiyah dan aliran sesat lainnya.

Allah swt. berfirman,
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"Dan jangonlah kamu nikahi rLtonitn-ruqnita musyrik, sebelum mereka
beriuton. SesunggtLlmya r.uarita budak tlang muknin lebih baik dttri uarita
musyrik, unlaupun dil nrcnnrik lmtimu. Datr jnnganlsh kamu menikaltknn
orong-orang musyrik (tlengnu iLtsnita-ruatita ntukmht) sebelum rrrcreks berinan.
Scsunggttltntla budak yattg ntukrnin lebilt bsik Llnri oroflg ntusyrik ionloupun din
mensrik lutimu. Mereks mengajak ke neraka, sedang AIIalr nrcngajnk ke surga tlnn
a

mp u n an

denga

t

t

i

z

in - N y a.

" ( Al-B aqarah [2]:221)

Berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini, terdapat beberapa riwayat. Di
antaranya adalah:

{.

Muqatil mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan Abu
Martsad al-Ganawi. Adapula yang menyebutkan Martsad bin Abu Martsad,
nama aslinya Kannaz bin Hasin al-Ganawi.
Rasulullah saw mengutus Abu Martsad dengan diam-diam ke Mekah untuk
membebaskan seseorang. Di masa jahiliah, Abu Martsad memiliki seorang

kekasih yang tinggal di Mekah bernama Anaq. Mengetahui Abu Martsad
datang ke Mekah, perempuan tersebut menemuinya. Abu Martsad berkata,

"Sesungguhnya Islam telah mengharamkan apa yang dahulu berlaku pada
masa Jahiliahl'

Anaq berkata, "fika demikian, nikahilah akul'
Martsad menjawab,'Aku akan meminta izin Rasulullah terlebih dahulul'
Setelah itu, dia menghadap Rasulullah saw dan meminta izin beliau untuk

menikahi Anaq. Rasulullah saw. melarangnya menikah dengan Anaq, karena dia
adalah seorang Muslim sedangkan Anaq adalah perempuan yang musyrik.'

'

Takhrij hadits ini sudah dijelaskan di muka. Baca juga Qurthubi, al-lami' Ii-Ahkanr al-

Qurhn,jilid III, irlm.
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67.

Sudi rneriwayatkan dari Ibnu Abbas ra. bahwa ayat ini diturunkan berkaitan

dengan Abdullah bin Rawahah. Dia memiliki seorang budak perempuan

berkulit hitam yang dia rnarahi sedernikian rupa sampai menamparnya.
Kemudian dia merasa bersalah dan datang mengadu kepada Rasulullah
saw. Beliau bersabda, "Wahai Abdullqh, seperti apakah dia (budak
perempuanmu)?"
Abdullah bin Rawahah menjarvab, 'Wahai Rasulullah, dia adalah perempuan

yang selalu berpuasa, shalat, menyempurnakan r.tudhu, serta bersaksi
bahwa tiada Tuhan selain Allah dan engkau adalah utusan-Nya."
Rasulullah saw. kemudian bersabda, "Wahai Abdulloh, dia seorong
pere mpuan yang beriman."

Abdullah lantas berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan
rnembarva kebenaran, aku akan memerdekakan kemudian menikahinya."
Setelah itu, dia melaksanakan ucapannF, namun sekelompok kaum Muslimin
rnencela perbuatannya. Mereka berkata, "Dia rnenikahi seorang budakl'

Mereka berkata dernikian karena mereka lebih menghendaki untuk me-

nikahkan anakperempuan mereka dengan laki-laki musyrik atau menikahi
perelnpuan musyrik, demi rnenjaga kehormatan keturunan mereka.
Berkaitan dengan masalah ini, Allah swt. berfirman,

,rg).

. bg-{-,{-$ii#i.i5

"Dnn langnnlah knmtr niknlti perentpuan tnltsyrik, sebelum ffierekq berirnnrr

(Al-Baqarah l2l:221)l
Dalam al-Mughni,Ibnu Qudamah mengatakan "Yang dimaksud orar-rg
kafir adalah selain Ahlul Kitab; semua orang yang menyembah segala
sesuatu yang mereka anggap merniliki keistimewaan, seperti berhala,
batu, pohon, dan hervan. Para ulama sepakat atas haramnya menikahi
perempuan-perempuan semacam ini. Mereka juga sepakat atas haramnya
memakan binatang sembelihan mereka. Dia menambahkan, "Perempuan
yang murtad dan berpindah ke agama apapun, hararn untuk dinikahi"

Suyuhi, ad-Durr al-Mtlntsur,

jilid I, hal: 256.
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Menikahi Perempuan Ahlul Kitab
seorang Muslim dibolehkan menikahi perempuan merdeka dari Ahlul
Kitab, berdasarkan firman Allah swt.,

3;A6"\L"#e,KLattr,\;' jt546'wv&;at
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lnri ini ditulalkan bagintu yang haik-baik. Mskansn (sembelihan)

orang-orang yang diberi At-Kitab

itu halol

bngimu, dan maksnan kamu lnlttl

pula bagi rnereka. (Dan dihalalkan mengaruini) wanita-wanita yang meniaga
kehormatan di ontara wsnita-wanita yang beriman dan wanitn-wanita yang
menjaga kelnnnqtan di antarL orang-orong yang diberi Al-Kitab sebelum kamu,
bila kamu telah membaVar mas karuin merekn dengan maksud menikahinya,
tidak dengan mnksud berzina dnn tidnk (pula) menjadikannya gundik-gundik."

(Al-MA'idah [5] :5)
Ibnu Mundzir berkata, "Tidaklah sah pendapat salah seorang sahabat yang
mengatakan bahwa Allah swt. mengharamkan pernikahan muslim dengan
perempuan Ahlul Kitabl

Ketika Ibnu umar ditanya mengenai pernikahan seorang laki-laki
Muslim dengan perempuan nasrani atau Yahudi, dia berkata, 'Allah swt. telah
mengharamkan perempuan-perempuan musyrik atas laki-laki Muslim. Dan aku
tidak tahu adakah kemusyrikan yang lebih berbahaya dari pengakuan seorang
perempuan bahwa Tuhannya adalah Isa as. Sesungguhnya Isa as. hanyalah
seorang hamba Allah swtl"

Imam Qurthubi berkata, "Nuhas berpendapat bahwa perkataan Ibnu Umar
bertolak belakang dengan pendapat mayoritas ulama yang mengatakan bahwa
mereka dapat dijadikan sandaran hukum. Hal ini dikarenakan atas halalnya

pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan Ahlul Kitab merupakan
pendapat para sahabat dan tabi'in secara keseluruhan. Di antara para sahabat
yang berpendapat demikian adalah Utsman bin Affan, Thalhah, Ibnu Abbas,
Iabir, dan Hudzaifah. Sementara itu, dari tabi'in adalah Said bin Musayyib,
Said bin ]ubair, Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sydhi, Dhahhak, dan para
ulama fikih dari berbagai negeri.

'

HR B"kh"tl, kit"b'ht -Thalaq,"bab "Qauli-Allah Tahla: WaIa Tunkihu al-Musyrikhti hatta
Yu'minnal' jilid VII, hal: 64.
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Tidak ada pertentangan di antara ayat z2r surah Al-Baqarah dengan ayat
surah Al-Mdidah, karena kala asy-Syirk (kemusyrikan) tidak mencakup

5

Ahlul

Kitab sebagaimana firman Allah swt.,

bahwa mereka) tidak nksn meninggalkan (agamnnya) sebelum datang kepada
mereka bukti ynng nyata,"

(Al-Bayyinah [98]: 1.)

Dalam ayat ini, Allah swt. membedakan sebutan bagi keduanya (Ahlul Kitab

dan musyrik) dan kata penghubung di antara kedua kata tersebut berfungsi
sebagai pemisah atau pembeda.
Utsman bin Affan ra. pernah menikahi Naila binti Qaraqisha al-Kalbiyah yang
beragamaNasrani, kemudian diamemeluklslam setelah menjadiistrinya. Demikian

pula Hudzaifah, dia menikahi seorang perempuan Yahudi dari Madain.

Anjuran agar Tidak Menikahi Perempuan Ahlul Kitab
Walaupun menikah dengan perempuan Ahlul Kitab diperbolehkan, tetapi

hukum menikah dengannya adalah makruh karena seorang lelaki ditakutkan
akan condong secara berlebihan kepada perempuan yang dinikahinya lalu
memalingkannya dari agama (Islam), atau dia dikuasai oleh keluarga dan
saudara yang satu keyakinan dengan perempuan yang dinikahinya, jika dia
tinggal di negeri non-Muslim. Hukum makruh ini juga dikarenakan pernikahan
tersebut dapat memperbanlak komunitas mereka (non-Muslim).
Ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa menikahi perempuan Ahlul

Kitab hukumnya haram jika berdomisili di negeri non-Muslim.

Ibnu Abbas pernah ditanya mengenai menikah dengan Ahlul Kitab. Dia
menjawab, "Pernikahan tersebut tidak diperbolehkan (tidakhalal)l'Kemudian
dia membacakan firman Allah swt.,

;;r{'(:a\1'o;}$ t ;i r Au,9't t'\ 5r4i5 4 i:\V*
* ;" 1.1\ \rx,?,';t 44)l\-3J <rJ\'$, 4\'t 5Ai75
A

@<"t"&

"Perangilah ornng-orangyang tidakberirnankepada Allah dan tidak (pula) kepada

hni kunudian dan mereka

tidak mengharamknn apa yang telah diharamknn oleh Allalt

dan Rasul-Nya dan tidnk beragnmn dengan agaffia yang bmar (agnmn Allah), (yaitu
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orang-orang) yang diberikan

Al Kitab kepada mereko,

sanrpni mereka nrcmltayar iizyalr

dengnn pattrh sedntry nrcreka dalnrn kcadann tunduk." (At-

Taubah l9l:29)

Imam Qurthubi berakta, "Ibrahim an-Nakhai mendengar pendapat ini
dan dia merasa heran."

Hikmah Diperbolehkan Menikahi Perempuan Ahlul Kitab
Islam memperbolehkan seorang Muslim menikahi perempuan Ahlul Kitab

untuk menghilangkan sekat-sekat di antara Ahlul Kitab dan umat Islam. Sebab,
ikatan pernikahan n-renjadi saranan untuk menjalin sebuah hubungan, pergaulan,
serta pendekatan antar sesama keluarga yang dapat memberikan mereka ruang

untuk mempelajari Islam, mengetahui kebenaran ajaran Islam serta hal-hal
yang berkenaan dengannya. Hal yang sedemikian merupakan salah satu cara
dalam melakukan pendekatan secara langsung di antara kaum Muslirnin dengan
yang lain dari kalangan Ahlul Kitab, sekaligus sebagai salah satu sarana untuk
mengajaknya agar mengikuti petunjuk dan agama yang benar. Dari itu, bagi
yang ingin menikah dengan perempuan Ahlul Kitab, hendaknya dia menjadikan
hal di atas sebagai salah satu tujuan utana dalam pernikahannya.

Perbedaan Perempuan Musyrik dan Perempuan Ahlul Kitab
Seorang perempuan musyrik tidak memiliki agama yang mengharamkan

sifat khianat, mewajibkan kejujuran, menganjurkannya untuk selalu berbuat
kebaikan, serta melarangnya dari perbuatan tercela. Perempuan musyrik
memiliki otoritas penuh atas dirinya sendiri, perbuatannya serta didikan dalam
keluarganya. Dia dapat berbuat sesuai dengan keinginan hatinya. Hal ini yang
sedemikian merupakan perbuatan khurafat dan kamuflase yang dimunculkan
oleh mereka yang menyembah (paganisme, red), angan-angan dan cita-cita
setan yang menginginkan seorang perempuan mengkhianati suarninya dan
merusak akidah (agama) anak-anaknya.

/ika seorang laki-laki tertarik kepada perempuan musyrik hanya sebatas
karena kecantikannya belaka, maka hal yang sedemikian hanya akan membantunya tetap pada kesesatannya dan memungkinkan baginya untuk menyesatkan

suami. Di samping itu, manakala seorang laki-laki terkesima dengan parasnya
yang menawan, maka kemungkinan besar laki-laki yang akan menikahinya
lebih memilih untuk menikmati kecantikannya dengan tanpa mengindahkan
perangainya yang buruk.
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Ahlul Kitab, maka tidak ada perbedaan yang
mencolok di antara mereka dengan kaum Muslimin. Pada dasarnya, dia
beriman kepada Allah dan menyembahnya, percaya kepada para nabi dan
Sedangkan perempuan

adanya hari akhir (kiamat), berikut pembalasan yang akan terjadi ketika itu.
Dia berpegang teguh pada ajaran yang mewajibkannya berbuat kebaikan dan

mengharamkannya perbuatan tercela. Perbedaan yang paling mencolok dan
paling pokok antara Muslim dan Ahlul Kitab adalah mengenai keimanan atas
kenabian Muhammad saw. Bagi yang beriman atas kenabian secara umum,
tentunya akan mengakui adanya penutup para nabi, yaitu Muhammad saw.,
kecuali jika bagi orang yang tidak mengetahui risalah yang beliau bawa.
Risalah yang dibawa Rasulullah saw. sama seperti risalah yang dibawa para

nabi sebelumnya. Tentunya dengan beberapa perubahan, seiring perjalanan
waktu, untuk memenuhi tuntutan zaman sekaligus dibekali persiapan-persiapan
yang lebih matang dalam rnenghadapi segala sesuatu yang akan terjadi pada
zamannya, nrisalnya ancaman penolakan dan kekufuran yang ditampakkan
secara terang-terangan oleh Ahlul Kitab. Padahal, sebenarnya dalam hati mereka

menerilla ajaran Islam. Memang, hanya sedikit sekali yang demikian, sebab
kebanyakan dari mereka benar-benar nenolak Islarn secara terang-terangan.
bisa

Apabila seorang perempuan bergaul dengan laki-laki yang agama dan
perilakunya baik, sesuai dengan tuntunan pembawa risalah, Muhammad saw.,
tentunya dia akan lebih mudah untuk memahami ajaran dan ayat-ayat yang
berkenaan dengan risalah tersebut, sehingga dia dapat mencapai kesempurnaan

iman dan menerima kebenaran Islam. Perempuan yang demikian berhak
mendapatkan pahala yang berlipat apabila dia benar-benar menjadi perempuan
yang taat dalam dua kondisi, yaitu ketika masih menjadi Ah"lul Kitab dan setelah

memeluk Islam.

Hukum Menikahi Perempuan Shabi'ah
Di kalangan masyarakat Arab, ada istilah yang dikenal dengan kaum shabi'i
yang hidup di kalangan masyarakat unrat Majusi, Yahudi dan Nasrani. Kaum
ini tidak memiliki agama.

Mujahid berkata,'Ada pendapat yang mengatakan bahwa mereka adalah
salah satu kelompok di dalam struktur masyarakat Ahlul Kitab yang membaca
(dan menganut ajaran) kitab Zaburl'
Hasan berkata, "Mereka adalah kaum yang menyembah malaikatl'

Abdurahman bin Zaid mengatakan bahwa mereka adalah penganut salah
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di dataran pulau
Moshul. Mereka mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Mereka tidak
satu ajaran agama yang ada pada masa itu. Mereka hidup

memiliki mata pencaharian, kitab suci dan nabi, tapi mereka mengakui bahwa
tiada Tuhan selain Allah. Dia mengatakan, "Mereka tidak percaya akan adanya
nabi atau rasul. orang-orang musyrik sering menyebut para sahabat nabi dengan
kaum shabi'i karena mereka sama-sama mengakui bahwa tiada Tuhan selain
Allahl'
Imam Qurthubi berkata, "Yang ada dalam ajaran mereka, sebagaimana
yang dipaparkan oleh para ulama, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya
mereka adalah golongan yang mengakui keesaan Tuhan; bahwa Tuhan itu satu.

Di samping itu, mereka juga memercayai pengaruh bintang bagi kehidupan
manusia."

Ar-Razi memilih pendapat yang mengatakan bahwa kaum Shabi'i adalah
kaum penyembah bintang. Artinya, mereka memercayai bahwa Allah menjadikan
bintang-bintang sebagai kiblat saat beribadah dan berdoa. Hal ini menunjukkan
bahwa mereka berkeyakinan kalau Allah swt. telah menyerahkan urusan alam
semesta ini pada bintang-bintang. Berdasarkan pada hal ini, para ulama berbeda

pendapat berkenaan dengan hukum menikah dengan kaum Shabi'i.
Sebagian ulama memasukkan mereka ke dalam golongan Ahlul Kitab, tapi
sudah tercampur dengan berbagai mitos (khurafaf) dan perubahan. Bagi yang
berpendapat seperti ini, mereka menyamakan kaum Shabi'i dengan orang-orang
Yahudi dan Nasrani, sehingga seorang laki-laki Muslim diperbolehkan untuk
menikah dengan perempuan kaum shabii. Pendapat para ulama ini berdasarkan
pada firman Allah swt.,

3iAWL"&e'ffy;'S\;'Jt5(p,4,6"$;A,

@ # n:$iijJ';t5i'ni d.,;l:ru,=_t;iii'u
ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makannn (sembelihan) ornngornng yang diberi AI-Kitnb itu hnlnl bagimu, dan mnkanan ksmu halal pula bagi
"

Padq hqri

mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antqrs wanits-wanitn yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan

di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu,..
Pendapat

.

"(Al-Me'idah [5]:

5)

ini dikemukakan oleh Abu Hanifah dan pengikutnya.

Sebagian ulama yang lain terjebak dalam keraguan karena merasa tidak
mengetahui secara pasti atas eksistensi golongan ini. Mereka mengatakan, "Jika
mereka sama seperti kaum Yahudi dan Nasrani dalam hal-hal yang berkenaan
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dengan ajaranpokok dalam agama, seperti percayaadanya rasul dan kitab suci,
maka mereka dapat termasuk golongan Yahudi dan Nasrani. Tapi, jika mereka
berbedadengan kedua golongan di atas terkait denganpokok-pokokagama, maka

mereka tidaklah sama dengan kaum Yahudi atau Nasrani. Karenanya, hukum
yang berlaku bagi mereka adalah hukum yang berlaku bagi para penyembah
berhala. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Syaf i dan Hambali.

Hukum Menikahi Perempuan Majusi
Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada kesepakatan di antara para ulama
atas haramnya menikahi kaum majusi bagi laki-laki Muslim. Tapi mayoritas
ulama menyatakan haram karena golongan ini tidak memiliki kitab suci, tidak
memercayai adanya kenabian, dan menyembah api."

Imam Syaf i meriwayatkan bahwa Umar bin Khaththab ra. berkata perihal
orang-orang Majusi, "Sungguh aku tidak mengetahui bagaimana seharusnya aku
menilai mereka?" Abdurrahman bin Auf kemudian berkata kepadanya, 'Aku

pernah mendengar Rasulullah saw bersabda, "Perlakukanlah mereka seperti
kalian memp erlakukan Ahlul Kitab"'"
Riwayat

di

atas menunjukkan bahwa penganut Majusi tidak termasuk

bagian dari Ahlul kitab.

Imam Ahmad pernah ditanya, apakah benar bahwa orang-orang Majusi
memiliki kitab suci?
Imam Ahmad menjawab, "Hal itu tidak benarl'
Imam Ahmad menganggap bahwa kabar yang mengatakan bahwa kaum
Majusi memiliki kitab suci hanya dibesar-besarkan.
Abu Tsaur berpendapat bahwa pernikahan seorang muslim dengan perempuan Majusi diperbolehkan karena mereka menjadikan agama mereka diakui
dengan membayarf izyah (pajak) sebagaimana penganut Yahudi dan Nasrani.

Hukum Menikahi Perempuan yang Memiliki Kitab Suci, Selain
Yahudi dan Nasrani
Mazhab Hanafi berpendapat bahwa seorang Muslim diperbolehkan
menikahi dan memakan daging sembelihan penganut agama samawi dan

'
'

Yaitu dengan,melindungi darat (keselamatan) mereka dan menetapkanjizyahbagimereka,
HR Malik dalam Muwaththa' Malik,kitab "az-Zakih,"ball "lizyatu Ahh ALidtab wA aLMajus,"

jilid I, hal: z78,l4zl.
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memiliki kitab suci; sepertishahifah (kitab suci) Nabi Ibrahim as. dan Nabi Syits,
dan kitab zabur Nabi llai,r'ud as. Tapi dengair syarat, mereka tidak melakukan
hai-iral yang menjurus pada ken-rusyrikan
l'tiazhab Hambali juga berpendapat sama. f)engan alasan, bahwa or.1r1g-

nreniliki kitab suci, recl) berpegang teguh pacla salah satu
kitab suci yang diturullkan oleh Allah srvt., sehingga mereka serupa dengan
kaum umat Yahudi dan Nasrani.
orang tersebut (yang

Mazhab Syaf idan sebagian lain dari mazhab Hambaii berpendapat bahrva
menikahi perempuan,vang nremiliki kitab suci selain Nasranidan yahucli dan
memakan hewan sembelihan rnereka diharamkan bagi umat Islam. AIlah srvt.

berfirman,

"(Knmi turunknn Al-Qur'on itu) rynr kouru (tidnk) mtngntaknn: Bnlrcucr
kitnh itu linnyn diturunknn kepndn dun golongnn snjn sehelum ktuni (ynlrutli dnn
Nnsrnni)..." (Al-An'Am [6]: 156)
Karena kitab suci t.nereka hanya berisikan nasehat dan perumprnraan saja,
dan tidak mencakup hukum-hukr"rm keagamaan, maka kitab-kitab rnereka tidak
bisa disamakan dengar-r kitab yang di dalamnya mengandung hukum.

Hukum Pernikahan Perempuan Muslimah
dengan Laki-laki Non Muslim
Para ulama sepakat bahwa seorang Muslimah hukumnya haram menikah

dengan laki-laki non-Muslim, baik laki-laki tersebut dari golongan musyrik
maupun Ahlul Kitab. Allah swt. berfirman,

iy'#yixrff'"6;;:a",#Li,Ai?r6yrlJrit_4i\t6.
iO'"J'':t;-"e'J;'&L:;*,;Ki
"

Hai

o r an

g-ornng v ang herim an,

ap

j# i{,,ti,"J;4
t,

abila datang berhij r ah kep adamu

nn-peranpu{]n yang berinmn, mako lrcndnklah knmu

uji

p

erempu-

(keimanan) mereka. Allalt

lebih mengetalrui tentang keinanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui
bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka
kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiadn hatal bagi orangorang kafir

itu dan orang-orang kafir itu

Mumtahanah [50]:10)
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tiada

lnlsl puln hagi mereka." (Al-

Di

antara hikmah atas diharamkannya seorang Muslimah menikah
dengan laki-laki non Muslim adalah bahwasanya seorang laki-laki (baca:
suami) memiliki hak untuk mengatur istrinya, dan seorang istri berkewajiban
menaati suaminya apabila dia menyuruh melakukan suatu kebaikan. Artinya,
seorang suami berhak untuk mengatur dan menguasainya. Sementara orang
non Muslim tidak memiliki hak untuk mengatur orang Muslim, baik laki-laki
maupun perempuan. Allah swt. berfirman,
i(w):
\-,
"...Allnh titlnk skttrt iltuttberi jalan kepnda orang kafir untuk mengalqhkan
orang-orang berinnn. (An-Nisi' [a]: 1a1)
Selain itu, sesungguhnya orang kafir tidak mengakui agama yang dianut oleh

perempuan muslimah, bahkan dia mengingkari kitab sucinya dan menentang
pembawa risalah kitab sucinya. Dengan kondisi seperti ini, tidak akan mungkin
rumah tangga dapat berlangsung dengan tenang karena di dalamnya akan terus

timbul perselisihan.
seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan Ahlul
Kitab non Muslim, dia masih mau mengakui agama perempuan tersebut Dia
masih memercayai kitab suci Ahlul Kitab, Karen memercayai adanya kitab
Sebaliknya,

jika

suci Ahlul Kitab dan nabinya merupakan bagian dari ajaran agamanya yang
harus dilakukan.
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MENIKAHT PEREMPUAN
TEBIH DARI EMPAT

Diharamkan bagi seorang laki-laki menikahi perempuan lebih dari
empat dalam satu waktu. Sebab, empat orang perempuan sudah cukup,
dan menikahi perempuan lebih dari empat merupakan di luar ketetapan
yang disyariatkan oleh Allah swt. untuk kemaslahatan hidup berumah
tangga. Sebagai landasan atas hal ini adalah firman Allah swt.,

3;f ;

* [.:ri'6 & 4v\1i6T t$t erWn *i -t+ Sl;

@U;*ilriJ)fJ"&6rKy,6"j'iL-$t6itii+Sge"Dan jikn kamu takut tidak akan dapnt berlaku sdil terhadap (hnkhak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininyn), mako kawinilalt
wonita-roanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empnt. Kemudisn

jika kamu takut tidak akan dapat herlsku adil, maka (kawinilah) seornng
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adolah lebih
dekat kepada tidakberbust aniaya," (An-NisA' [4]: 3)
Mengenai sebab turunnya ayat ini, Urwah bin Zubair ra. meriwayatkan
bahwa dia pernah bertanya kepada Aisyah ra. tentang firman Allah swt.,

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak)

perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah
wanita-wanita (lain) yangkamu senangi: dua, tiga atau empaL Kemudian

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorqng
saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (An-Nisd [+], :) Aisyah ra.
lantas menjawab, "Wahai keponakanku, maksud ayat ini adalah setiap
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perempuan yatim yang berada dalam asuhan laki-laki yang menjadi walinya,

yang mana penggunaan harta benda keduanya tercampur. Laki-laki yang
mengasuhnya tertarik pada harta dan kecantikan perempuan yatim yang
diasuhnya, kemudian dia berkeinginan untuk menikahinya dengan tidak
memberikan mahar yang layak kepadanya, lantas turunlah ayat yang berisi
larangan bagi para wali untuk menikahi perempuan yatim yang berada dalam
asuhannya, kecuali jika dia memberikan kepadanya mahar yang sepantasnya.
Lebih dari itu, syariat memberikan mahar yang lebih tinggi yang biasanya berlaku.
Para wali tersebut juga diperbolehkan menikahi perempuan-perempuan lain

yang baik dan mereka senangi di samping perempuan yatim yang diasuhnya.

Aisyah ra. berkata, setelah ayat ini turun, orang-orang datang meminta
nasihat kepada Rasulullah saw. Kemudian Allah swt. berfirman,

@ ""1,r<; J'rFj; ""{ :.{y # i, iS,$ifti 6:_u.
"Dan mereka minta fatwa kepadamu tentang pnra wanita. kttnkanlah: 'Allah
memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan npa yang dibacakan kepadamu
am AI Qur' an (j u ga memfatw akan) ten t an g p ar a w sni t a y atirn y ang kamu ti dnk
memberikan kepada merekn apn yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin
dal

mengnwini mereka

. . ..

"'

(An-NisOr- [al : Q7)

Aisyah berkata, yang dimaksud firman Allah swt. pada ayat, "Dan jika
kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim
(bilamana kamu mengawininya)," dan ayat, "sedang kamu ingin mengawini

mereka....''adalah rasa ketidaksukaan salah seorang di antara kalian atas
perempuan yatim yang berada pada asuhannya ketika perempuan tersebut
tidak memiliki harta dan wajah yang menawan. Karena itu, setiap orang yang
mengasuh anak yatim dilarang menikahi perempuan yatim yang berada di dalam
asuhannya jika dia hanya menginginkan harta dan tertarik pada kecantikannya
semata, kecuali jika dia dapat berbuat adil, yaitu tidak membedakannya dengan

perempuan yatim yang tidak memiliki harta dan juga tidak cantikl"

HRBukhari, kitab,"asy-Syirkah,"bab"syirkatu al-Yatimwa Ahlu al-Mirdtsl' jilid IIL hal: r87
dan kitab " at-Tafsirl' bab "Tafsir Sitrah an-nisd'." iilid VI, ha r:53. Muslim, iitab"at-Tafsiri'
bab"Tafsir SArih an-Nisa'l'Jrlid f V hal: z3 r 3. [:'or 8]. Abu Diivud, kitab "an-Mkrilr,rbab
'.Ma Y4krg.!t1t qn..Ygjmaq bainahunna min an-Nisa'l' jilid II, hal: 555, [zo63]. Nasai, kitab
"
a n -N ikhh" bab " al - Qi sth
f al- A shdiqahl' jilid V r, hai: r r 5, [ 3 346].
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Makna Ayat
Penjelasan mengenai rnirkna ayat di atas sebagainrana berikut: Sesungguhnya

khitab (orangyang maksud) ayat iniditujukan oleh Allah sw't. kepada orang-orang
yang mengasuh anakyatim. Seolah-olah Allah swt. berfirnran,'Apabila terdapat

perempuan yatim dalarn asuhan salah seorang di antara kalian atau dalam
kekuasaannya, dan dia takut tidak akan dapat memberi mahar yang selayaknya
dia dapatkan, maka dianjurkan baginya agar membatalkan keinginannya untuk
menikahi perentpualt )'atillr tersebr.rt clan mernilih perelnpuan yang lain, sebab

selain perempuan yatim l,ang clia asuh, rnasih banyak peremputlll lain. AIIah
sr,l't. tidak penrah menrpersulit hamba-hamba-Nya; Dia rnenghalalkan bagi

'Iapi,
seorang laki-laki untuk menikahi satu hingga empat orarlg Perenpuan.
apabila laki-laki tersebut takut terjerurnus pada perbuatan dosa (karena tidak
dapat berbuat adil), maka hendalinya diir menikahi satu perempuan saja atau

menikahi budak yang dimilikinyai'

Hikmah Pembatasan Poligami
Imam Syaf i berkata, "Dalam Sunnah Rasulullah saw. sudah dijelaskan
bahwa Allah swt. melarang menikahi perempuan lebih dari empat, kecuali
Rasulullah saw."

diikuti oleh ulama yang lain, kecuali sekelompok
ulama dari mazhab Syi'ah. Mereka berpendapat, seorang laki-laki boleh
menikahi lebih dari empat orang perempuan. Lebih dari itu, mereka berkata,
Pendapat Syaf i ini juga

"Diperbolehkannya menikahi perempuan dari empat dengan tanpa batas."
Pendapat yang mereka kemukakan ini disandarkan pada apa yang pernah

dilakukan Rasulullah saw., di mana beliau menikah lebih dari empat perempuan;
perempuan-perempuan yang beliau nikahi semua berjumlah sembilan,
sebagaimana disebutkan dalam hadits shahih.

Lnam Qurthubi menyangkal pendapat mereka seraya berkata, "Ketahuilah
bahwa yang dimaksud dengan kata (3:.1 'dua-dua,'(g)ti) 'tiga-tigal dan (;!;)
'empat-empat' bukan berarti diperbolehkannya menikahi hingga sembilan
perempuan, sebagaimana pendapat yang mereka kemukakan yang hanya karena
kebodohannya dalam memahami teks Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw..

ijma para ulama. Mereka memahami bahwa huruf
(l) yang terdapat pada ayat di atas mengandung arti penambahan. Mereka

serta berlawanan dengan
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menyandarkan pendapatnya pada apa yang dilakukan Rasulullah saw, di nrana
beliau menikah sembilan perempuan dalam satu masa.'
Atas dasar kebodohanlah, mereka mengemukakan pendapat semacam ini.

Di antara mereka aclalah Syi'ah ILAficlhah dan mazhab zahiri.
Sernua yang rnereka katakan karena kebodohannya terhadap teks Al-

Qur'an, Sur-rnah Rasululltrh saw darr bcrtentangan dengan ijma'para ulamal
karena tidak ada pendapat yang dikenrukakan oleh sahabat lnaupun tabi'in
yang nrernbolehkan menikahi perenrpuan lebih dari empat.
Irnarn NIalik nteriu'atkirn hadits dalam al-Muwothtllal begitu juga hnant
Nasai darr Daruqthni dalarn Sunannya, sesungguhnya Rasulullah

sa.n'.

berkata

kepada Ghilan bin Umalvah ats-Tsaqafi, yang ketika itu dia sudah masuk Islarrr

dan sebelumnya dia rnenikahi sepuluh perempuan. Rasulullah saw. berkata
kepadanya,

"Pilililslr cutpnt di otttnrn mereka dnn ccrnilslr qang lnilt."2
Dalam Sunan Altu Daud, diriwayatkan dari Harits bin Qais. Dia berkata, aku
masuk Islam dan ketika itu aku sudah beristri delapan. Lantas aku menceritrrkan
hal itu kepada Rasulullah saw.. Kemudian beliau berkata, "Pilihlah enpctt dari
mereka." l

iviuqatil berkata, "Sesungguhnya Qais bin Harits rnenriliki delapan orang
istri yang merdeka. Ketika ayat ini turun, Rasulullah saw. memerintahkau
kepadanya agar mencerai empat dari istrinya dan rrrempertahankan enpat
yang lain." Inilah yang dikatakan oleh Qais bin Harits

.a

Yang benar adalah bahwa yang dimaksud Qais di sini adalah Harits bin
Qais al-Asadi sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud.

Dalam kitab as-Siyar al-Kabit', Muhamtnad bin Hasan meriwayatkan bahwa
yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah Qais bin Harits yang dikenal di

kalangan ulama fikih. Adapun pengecualian diperbolehkannya Rasulullah
saw menikahi lebih dari en-rpat perempuan adalah sebuah keistimewaan yang
berikan Allah swt. hanya untuk Rasulullah saw.
Imam Qurthubi, Tafsir al-Qurthubi, jilid V, him. r7.
HRTirmidzi, kilab"an-Nikhh"bab"Md lhhf ar-RajulYtslimu wa'lndahu AsyruNiswatin,"
iilid III, hal: 426, Ir rz8]. Ibnu Majah, kitab "an-N[kdh," lsab "ar-Rnjul Yuslimu wa 'Indahu
Aktsar min Arba'i Niswatin," filid I, hal:628, Ir952]. Malik dalam Muwaththa'Malik,kitab
" ath-Thalaq," bab"
lamihth-Thalaq." jllid ll, hal: 586, [76]. Daruquthni. dengan menyebutkan
katakhudz, dalam Sunan Daruquthni, kitab "ar-Nlkd&," jilid IlI, hal: z7o,1961.
HR Ahmad, jilid II, hal: r3, r4,44, dan 83. Daruqutni di dalam Sunan Daruquthni,kitab
"an-Nikdh," jllid III, hal: z7r, Iroo].
HR Abu Dawud, kitab "an-Mkdh," bab "Man Aslama wa 'Indahu Aktsar min Arba' aw

Ukhtaini,jilid II, hal: 677.
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Adapun apa yang mereka katakan bahwa huruf (9) yang terdapat pada ayat
tersebut mengandung arti penjumlahan, maka dapat dikatakan bahwa Allah
swt. memberi khithqb kepada orang-orang Arab dengan bahasa yang paling
fasih. Dan orang Arab tidak pernah mengatakan duai dan 'tiga,' dan 'empat'
sementara yang dimaksud adalah sembilan. fuga akan dicela orang manakala
anda berkata, berikan kepada fulan, 'empat dan'enarn dan delapan,' sementara

yang dimaksud adalah delapan belas.

Huruf (y) yang terdapat pada ayat ini mengandun gartibadal (penggantian).
Artinya: Nikahilah tiga perempuan sebagai ganti dari dua. Dan nikahilah empat
perempuan sebagai ganti dari tiga. Karena itu, dalam ayat ini digunakan huruf
(;) sebagai athaf (kata sambung) tidak dengan kata ";t1" yang,mengandung
arti (atau). Sekiranya ada pada ayat di atas menggunakan kata (;1), maka dapat

dipahami bahwa orang yang sudah menikahi dua perempuan diperbolehkan
menikahi dua perempuan lagi dan orang yang sudah menikahi tiga perempuan
diperbolehkan menikahi tiga perempuan lagi.
Mengenai pendapat mereka yang mengatakan bahwa kata

";:"'

"!/)t;"

sebagaimana

yang diartikan

yang terdapat pada ayat di atas artinya adalah dua-dua,
tiga dan " ,52\1" fangdiartikan empat, pada dasarnya pemahaman semacam ini
timbul karena kebodohan semata dalam memahami teks Al-Qur'an. Begitu juga
dengan kebodohan yang ditampakkan oleh sebagian orang yang mengartikan
dengan arti tiga-tiga dan ",rc!l;'dengan
kata "gri" dengan arti dua-dua,

"Jlj"

arti empat-empat. Mereka tidak memahami bahwa kata "rgjl ;a;'il'dua-dua,

"u);

l;),U"tiga-tiga datt

"Qti Qti"

empat-empat hanya sebagai batasan atas

suatu bilangan, berbeda dengan kata

".5f!t ,.,,)J ,3':"':

Dalam kaidah bahasa Arab, bilangan yang disebutkan secara berjumlah
memiliki tambahan arti yang berbeda dari makna kata yang sebenarnya. |ika
seseorang mengatakan, "Pasukan kuda itu telah datang berduaj' artinya dua
pasukan kuda datang secara bersamaan.

lauhari berkata, "Demikian pula yang berlaku pada bilangan bertingkat"
Sementara yang lain ada yang berkata, "Ketika anda mengatakan, Orang itu
mendatangiku berdua (atau bertiga, atau sendiri, atau bersepuluh), maka yang
anda maksud sebenarnya adalah bahwa mereka mendatangimu dua-dua (atau

tiga-tiga, atau satu persatu, atau sepuluh-sepuluh). Tentu saja makna sebenarnya
tidaklah demikian karena jika anda mengartikannya demikian maka anda telah
membatasi jumlah orang yang datang dengan menyebutkan bilangan tiga dan
sepuluh. Tapi jika anda mengatakan, Orang-orang itu mendatangiku berdua
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(atau berempat), maka anda tidakiah membatasi jumlah mereka yang datang.
Yang anda inginkan adalah mereka mendatangimu secara beriringan dua-dua

ataupun empat-empaf tanpa ada batasan jumlah mereka yang datang; banyak

atau sedikit. Pembatasan yang mereka lakukan pada bentuk kata bilangan
berdasarkan pada batasan minimal bagi mereka bisa dianggap sebagai aturan

tertentu.

Kewajiban Berlaku Adil kepada Semua lstri
Allah swt. menghalalkan bagi laki-laki untuk poligami, tapi dengan batas
tidak lebih dari empat istri. Allah swt. mewajibkan kepada mereka agar berlaku
dari sisi memberi pakaian sandang, makanan, dan tempat tinggal,' dan segala
hal yang bersifat materi tanpa adanya pembedaan antara istri yang kaya dengan
yang miskin, istri yang berasal dari keturunan ningrat, dan istri yang berkasta

rendah.
Jika seorang laki-laki khawatir tidak bisa berlaku adil dan tidak sanggup

memenuhi hak-hak para istri secara keseluruhan, maka haram baginya
berpoligami.
Apabila seorang laki-laki bisa memenuhi hak ketiga istrinya, tapi tidak
bisa memberikan hak bagi perempuan yang akan dijadikan sebagai istri
keempatnya, maka dia tidak boleh menikahi perempuan tersebut. Dan jika
dia dapat memenuhi hak kedua istrinya, tapi tidak sanggup memenuhi hak

istri ketiganya, atau hanya bisa memenuhi hak satu istri dan tidak sanggup
memenuhi hak istrinya yang kedua, maka haram baginya menikahi perempuan
yang dia sendiri tidak mampu memenuhi hak-haknya. Firman Allah swt. "Dan

jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan
yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain)
yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak
akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saj a, atau budak-budak yang
kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya,,'

maksudnya adalah kamu lebih cenderung tidak memenuhi hak-haknya.

Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
v

'

IJL" 4r.^! t q +.L.oJl
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\J-
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Maksudnya' rumah yang ditempati serta fasilitas yang didapati seorang istri harus sama
ukuran dan nilainva dengan rumah yang ditempati serta faiilitas yang-didapat oleh istri
yang lain.
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"SinTtn yang

nemiliki dua istri Llnrt din lebih condctrtg kcpada sslllr sstu di

sntsrakedunnrla, moka din nkan tlntangpsda lnrikiantat Llettgan sebagian tubulmtla

ntiring."'HR Abu Daud, Tirmidzi, Nasai dan lbnu Maiah.
Hadits ini tidak berlawanan dengan ayat yang menjelaskan bahwa seorang
suami tidak akan bisa berlaku adil terhadap semua istrinya. Ayat yang dimaksud
adalah,

; J:yi'6.\fu3,

rlg.;' i''
'6iaKc;:s

"DLtn kcrrnu sekali-knli tidnk oknrt dnpol b(:rlrliu ndil di

attnrt isteri- isteri

;-li'iL \A;,rt\p;;

"j

ft

ot

(rnu), ruilotrpun krurtLr smrgnt irtgirt bcrhuat dcmikion, knrcno itu jnrgnnloh knnru

terlslu ccnderurtg (kcpttlu tlatrg kantu cintai), sclingga knnru bittrkan ryang
t

c

rkn t u r t g-kn t u r

r

lLtirr

g." (An-Nisi lal 129)

Keadilan yang dimaksud pada ayat pertama

(An-Nisf [+] , :) di atas adalah

keadilan dari sisi zahir; keadilan yang berkaitan dengan materi dan dapat diukur,
bukan keadilan pacla rasa cinta dan kasih saryang, karena hal itu ticlak nrr.rngkin
dapat dilakukan oleh senlua orang. Sementara keadilan sebagaimana pada ayat

kedua (An-Nisd [a]

:rzfi

adalah keadilan dalarn perasaan cinta, kasih, datr

hr.rbungan seksual.

Muhammad bin Sirin berkata, 'Aku pernah bertanya kepada Ubaidah
tentang maksud ayat ini. Dia rnenjawab, maksud a1'at ini adalah adil dari sisi
rasa cinta dan hubungan seksr.rall'

Abu Bakar bin Arabi berkata, apa yang dikatakan Ubaidah adalah
benar adanl'a. Sebab karena keadilan dari rasa cinta tidak mungkin dimiliki
seorangpun, karena hati seseorang ada pada kekuasaan Allah swt. yang mana, Dia

berkehendak untuk mencondongkan hati hamba-Nya sesuai kehendak-Nya."
Begitu juga dengan masalah hubungan seksual. Terkadang seorang suami
lebih bergairah untuk melakukan bersetubuh dengan salah seorang istrinya, dan
merasa kurang bergairali ketika berhubungan dengan istrinya yang lain. Apabila

hal itu terjadi di luar batas kesadaran dan kemampuannya, maka dia tidak
berdosa sebab hal itu terjadi di luar kemampuannya. Tidak ada kaitannya dengan

'

HR Abu Dawud, kitab "an -Nikih: batt" al-Qasmi baina an MiA'," iilid II, hal: 249, [z r 33].
Tirmidzi, kitab, "an-Mk hh," bab " MA lAh J1 at-Taswiyah baina adh-Dharnirl' jilid III, hal:
+:g, Irr+r]. Nasai, kitab "Llsyrau an-Nisal'bab"llltilu ar-Rajuli illa Badlti Nisaihi dhirn
Badhin," jrlid Vll. Ibnu Majah, dengan tambahan kalimat "Wa Syaqqaihi Saqitlrun," kitab
"an-Nikah." bab'h/-Qisnrrrh bairm an-Nisri'," jilid l, hal: 6:.r, Irg6gl. Artinya pada hari
kianrat nanti, anggota tubuhn,va tidak seimbang sebagairnana dia juga tidak seimbang
dalanr memperlakukan istri-istrinya.
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tuntutan agar berlaku adil dan bertanggung jarvab. Aisyah ra. mengatakan
bahwa Rasulullah saw. membagi giliran untuk para istri beliau dengan adil.
Beliau bersabda,
tttt

-u"i 1;

-ul

L^-e

p ":

',,or
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"Yn Attnl,, irrilntt p,ctrilrngi'n,, ,1n,,g
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rrkr,
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,,,u,,,1,,, il;-:tt htltknn, nrtkrt jtttgntrlnlr

Ertgknu trtcrrccloku 0tns npl yttrtg Etrgkntt niliki scdnng nkr tidnk rtrurtilikintln."l
HR Abu Daud, 'firmidzi, Nasai dan Ibnu Maiah. Abu Daucl berkirta,

maksudnya adalah hati.
Khaththabi berkata, hadits ini rnenegaskan atas kewajiban seorang laki-laki

untuk membagi giliran kepada istri yang dinikahinya. Amat dibenci manakala
seorang suami yang merniliki istri lebih dari satu menumpahkan perhatiannya
lebih besar kepada salah satu istrinya dan mengabaikan istrinya yang lain karena
hal yang sedemikian dapat rr-rengurangi hak-hak mereka. Hal ini tidak termasuk
pada kecenderungan hati dan perasaan cinta, karerra tidak ada seorangpun yang
kuasa atas perasaan hatinya. Rasulullah saw. sendiri selalu berusaha bersikap

adil kepada istri-istri beliau dalam menunaikan hak-hak istri beliau. Beliau
bersabda, "Yo AIIalt inilah petnbagian yang aku nmrnpu oku lakukatt, maka
janganlah Engkau menceloku atas epa yang Engkau miliki sedang aku ticlak
ntemilikinya."
Berkaitan dengan hal ini, Allah swt. berfirman, "Dan kamu sekali-koli tidak
akan dapat berlaku adil di antara isteri- isteri (mtt), walaupun kamu sangat ingin
berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlslu cendenmg (kepada yang
kantu cintai), sehingga kamu biarkan yanglain terkatung-katung. Dan jika kamu
mengadakanperbaikan danmemelihara diri (darikecurongan), makasesunguhnya

Allah Maha Pengonrpun lagi Maha Penyayang." (An-Nisf (+l: tzg)
Manakala suami ingin bepergian, hendaknya dia rnengajak salah satu dari

istrinya yang dia inginkan. Tapi, lebih baik jika dia mengundi mereka.

' Istri yang mendapatkan kesempatan untuk menemani

suarninya boleh

menolak ajakannya karena itu adalah haknya, dan dia dianjurkan untuk
memberikan hak tersebut kepada istri yang lain.
Aisyah ra. meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah saw. hendak bepergian,
HRAbuDawud,kitab,"an-Nikkh,"bab,"al-Qasnibainaan-Nisd',"jilidII,hal: z+g,lzr:,q).
Tirmidzi, kitab 'hn-Mftdh,"bab,"MA IAh f at-Tasu'iy,th baina adh-Dhardia" jilid III, hal:
q7 ltt4o\. Nasai, kitab, "lJsyrah an-Nisii'," bab"Mailu ar-Rajuli illa Ba'tlhi Nisli'hi dfina
Badhin," jilid VII, har:64. Ibnu Majah, kitab, "4r?-Nikdh,"bab"al-Qismah baina an-Nisti',"
jilid I, hal: 6y, Irgz rl. Darimi, kitab "an-Mkrih," bab " al-Qismah baina an-Nisa'l' jilidII,
hal: r44.
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beliau mengundi di antara istri-istri beliau; jika salah satu nama istri-istri keluar,

maka dialah yang akan menemani perjalanan beliau. Rasulullah saw. juga
membagi giliran untuk istri-istri beliau dengan menentukan hari. Itulah yang
dilakukan Rasulullah saw, hanya saja Saudah binti Zarnhh ra. mengikhlaskan
hari gilirannya kepada Aisyah ra.'
Khaththabi berkata, hadits ini membenarkan adanya undian. Hadits ini
juga menjelaskan bahwa pembagian giliran dapat berlaku pada siang hari
sebagaimana ia juga berlaku untuk malam hari. Seorang istri juga diperbolehkan

untuk memberikan waktu gilirannya kepada istri yang lain, sebagaimana dia
diperbolehkan untuk menghibahkan harta yang dia miliki.

Mayoritas ulama sepakat bahwa seorang perempuan yang mendapat
kesempatan untuk menemani suaminya selama melakukan perjalanan tidak
dianggap mengambil masa yang menjadi hak istri-istri yang lain, sehingga dia
tidak perlu menggantinya di kemudian hari. Hal ini berlaku apabila kesempatan
tersebut merupakan hasil undian dan bukan karena pilihan atau kehendak
sang suami.
Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hendaknya suami mengganti

waktu giliran istrinya yang ditinggalkannya sesuai jumlah hari mereka ditinggalkan, agar istri yang lain mendapatkan kesempatan yang sama untuk
bersamanya.

Pendapat yang pertama merupakan pendapat yang dikemukakan oleh

mayoritas ulama dan lebih layak untuk dijadikan sebagai pegangan, karena
itu merupakan pendapat mayoritas, juga karena seorang istri yang menemani
suaminya berhak mendapatkan jatah waktu yang lebih dari istri-istri yang
lain, sebagai kompensasi dia telah bersusah payah, menanggung letih selama
dalarn perjalanan menemani suaminya. Dalam masalah ini, prinsip kesetaraan

yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus sama, tidak berlaku. ]ika suami
memberikan waktu yang menjadi hak salah seorang istri kepada istri lainnya,
maka dia telah melalaikan nilai-nilai keadilan itu sendiri.

Hak lstri untuk Meminta agar Tidak Dimadu
Sebagaimana Islam telah mensyaratkan poligami dengan kewajiban berbuat

adil dan membatasi jumlah istri empat orang saja, Islam juga memberikan hak

'

HR Abu Dawud, kitab "an-Nikdhl'bab" al-Qasnri baina an-Nishi'i' jilid II, hal: z5o, Izr 38].
Ibnu Majahr kitab"an-Nikhh,"bab"al-Marbh TahibuYaumaha li-Shdhibatiha," jilid I, hal:

fi4,lry7zl.
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kepada perempuan atau walinya mengajukan syarat bahwa dia (suami) tidak
akan menikahi perempuan yang lain.
Apabila istri mengemukakan syarat kepada suaminya pada saat akad nikah
berlangsung, bahwa tidak dibolehkan menikah dengan perempuan lain, maka
akad tersebut sah dan berlaku. Dan istri berhak membatalkan pernikahannya
apabila di kemudian hari suami melanggar syarat yang telah dikemukakannya
pada saat akad, kecuali jika istri menggugurkan syarat yang telah dia ucapkan

dan ridha jika suaminya menikah lagi.
Pendapat

ini dikemukakan oleh Imam Ahmad, yang juga diikuti Ibnu

Thimil,yah dan Ibnu Qalyim. Mereka berpendapat bahwa syarat yang disebutkan

ketika akad nikah berlangsung lebih mengikat daripada syarat dalam akad
jual beli, sewa-menyewa, atau akad-akad lainnya. Karenanya, kewajiban untuk
menepati persyaratan tersebut lebih ditekankan dan ditegaskan. pendapat ini
didasari pada beberapa dalil berikut:

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadits, bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda,

",ii, "':;.-..,. ,".'",:i ,,,t,, -.i:.
a)P'4? f-u-{.rl v y \Pi i\ b)'F\,;-l Jl
sesuttggtlt rn ,rorn, ynng pating t Arof uutu'k kaliarr penulli nLlalnlr qnrtg
berkaitnn dengan penglmlalan kemalusn bagi karinn (pernikalmn). -i HR
Bukhari, Muslim, dan lainnya, dari Uqbah bin Amir
"

*

Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Mulaikah,
bahwasanya Musawir bin Makhramah mendengar Rasulullah saw. bersabda

dari atas mimbar,
"sungguh Bani Hisyarn bin Mughirah rneminta izin kepaLlaku untuk

rne-

nikaltkan snak-anok perempuan mereka dengan Ali hin Abtt Tlnlib, tnpi aku
tidnk mengizinknnnya, sku tidsk mengizinknnnyo tlan nku titjak aknn meng-

izinkannyn kecusli jikn dio nrcncerttiknn putriku, baru (Jia boleh ntenikalt
dengan anak-anak perefttpuan nrcrekn. sesunggulmyn Fnthimah aclslah bagian

dari kehidupanku. Aksn nlerasa gelisah jika nda orang yang nenthuntnya
gelisah dnn eku merlsa tersakiti jika ada orang yang menynkitinya."z

'
'

Lth.t t"t h.U t*dits sebelumnya dalam bahasan tentang syarat-syarat yang bermanfaat bagi
Perempuan.
DiriwayatkanolehBulchari di dalam Shahih Bukharl, Kitab 'hn-Nik6h"Bib "Dzabb ar-Rajul
VII, hlm. +z: Tirmidzi di dalam Sinan Tirmidzi,
?:.I?nTti!1i.I al Gi,ra.h wa al Ins.haJ",j.jlid
"Fashl Fathimah binti Muhammad Shallallahu
t<^.it1t g!
hlaihi wia
.M.ana.qib," 8j6 Bab
Sallam, jIlid v. hal:^698, [1816]. Menurut Tirmidzi, hadits ini hssan dan shahih. Muslim,
"Ladhad
kitab
ash-Shahabah," bab "Fadhu Fathimah binti an-Nab, Shallallahu alaihi wa
f Vr hal: re_oz, [93]. Abu Dawud dalam Sunan Abi Dawlud, iit"A ,a"
Ni*alr,;
la!la,y,-ji]id.
bab "Ma Yukrahu an-Yujmah bainahunna min an-Nisa',,' jilid rr, hal: 233,
lzoTrl.
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Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Rasulullah saw bersabda, " sesungguhnya Fatimah adalah bagian dari kehidupanku dan aku tokut jika fitnah
menimpa pada agamanya."'

Lantas Rasulullah saw menyebutkan salah seorang menantunya yang
berasal dari keturunan bani Hasyim. Beliau memujinya atas pernikahannya
dengan putri beliau yang dinilai baik. Rasulullah saw. bersabda,

"Dia berbicnra kepndaku dnn jtrjtrr dengon penthicnraannya. Din berjanji
kepadnku dnn nrcneTtnti jnnjinyn. Sesunggultrtya nktr tidak mengharsmkan
sesttatu yang lnlal dnn merrglnlalkan sesunttt yang hrtroftt. Tnpi, demi Allah,
tidok skln pcrnalt berkunryul antnra putri utusart Allalt dengan putri ntusult
Allsh." 2
Ibnu Qalf im berkata, "Hadits ini mengandung beberapa permasalahan.

Di antaranya adalah:
Apabila seorang istri mengemukakan syarat kepada suaminya kalau
dia tidak akan menikahi perempuan lain selain dirinya, maka dia harus
memenuhi syarat yang dikemukakan istrinya. Dan jika dia tidak memenuhi
syarat tersebut, maka istri berhak untuk meminta cerai. Kesimpulan ini
diambil dari hadits Rasulullah saw. di atas bahwasanya Fathimah akan
merasa gelisah dan sedih jika Ali menikahi perempuan lain. Itu artinya,
Rasulullah

saw.

juga merasakan sedih dan gelisah atas rasa sedih dan gelisah

yang dialami putri beliau, Fathimah.

.i.

Sudah diketahui secara pasti bahwa Rasulullah saw menikahkan putri
beliau, Fathimah dengan harapan sang suami tidak akan menyakiti perasaan
Fathimah dan tidak membuatnya gelisah; tidak akan menyakiti perasaan
atau membuat gelisah Rasulullah saw. sebagai orang tua Fatimah. Sekalipun

syarat-syarat untuk tidak menikah dengan perempuan lain tidak disebutkan

HR Muslim, kitab "FadhA'il ssh-Shahdbah,"bab "Fadh|il Fathimah binti an-Nabi Shallallahu

alaihiwaSallam,"jllidlY,hal: r9o3,Iqt].AbuDawud,kitab'hn-Nikah,"bab,"MaYukrahu

an- Yujmah bainahunna min an-Nisd', jilid II, hai: 42, [2o69].
HR Muslim, kitab "Fadhd'il ctsh-Shahabah,"bab "Fadha'ilFathimahbinti an-Nabi Shallallahu
alaihiwaSallam," jilidlV,hal:9o3, [95].AbuDawud, kitab'hil-Nikdlr," bab "MaYukrshu
an-Yujmah bainahunna min an-Nish'," jilid II, him. z3z,lzo69l. Maksud dari kalimat 'hftr.r
tidaklah mengharamkan sesuatu yang halal" adalah bahwa Rasulullah saw. tidak pernah
bermaksud menentang hukum yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Beliau tidak pernah
mengharamtan ap-a yang halal menurut Allah dan tidak pula menghalalkan apa yang haram
menurut Allah. Beliau tidak pernah berdiam diri membiarkan sesuatu yang haiamberlaku
karena itu bisa diartikan sebagai izin untuk melakukannya. Dan salah satu dari ketetapan
Allah terkait dengan hal-hal yang diharamkan dalam sebuah pernikahan adalah memadu
p$ri Rasulullah saw. dengan anak perempuan orang kafir yang notabene adalah musuh
Allah swt.
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ketika akad berlangsung, namun secara pasti hal ini bisa dipahami dan
dianggap sebagai syarat.

*

Ketika Rasulullah saw. menyebutkan menantunya yang lain berikut pujian
yang beliau tujukan kepadanya-bahwa dia selalu berkata jujur dan menepati
janjinya- hal ini merupakan sindiran dan dorongan bagi Ali bin Abu Thalib
ra. untuk meneladani perilaku menantu beliau yang lain. Seakan Rasulullah
saw. ingin mengingatkan Ali bahwa dia telah berjanji untuk tidak menyakiti
perasaan Fathimah dan tidak akan membuatnya gelisah. Dengan halus
Rasulullah saw. memperingatkan Ali untuk menepati janjinya sebagaimana

menantu beliau.

Dari beberapa dasar di atas dapat disimpulkan bahwa syarat yang biasa
berlaku (sudah menjadi tradisi) memiliki kedudukan hukum yang sama dengan
syarat yang diucapkan secara langsung. Dengan tidak dipenuhinya syarat, hal
ini dapat menimbulkan hak bagi istri untuk membatalkan pernikahannya.
contoh: Apabila sudah menjadi tradisi pada suatu masyarakat untuk tidak
memperbolehkan kaum perempuan keluar dari rumah mereka serta melarang
para suami mengajak istrinya bepergian dan hal ini berlaku pada penduduk
Madinah, rnaka hal yang sedemikian kedudukannya sama dengan syarat yang
diucapkan langsung.
Imam Ahmad pun membuat kaidah bahwa syarat yang menjadi tradisi sama
kedudukannya dengan syarat yang diucapkan secara langsung. Berdasarkan
kaidah ini, Imam Ahrnad mewajibkan seseorang yang menyerahkan pakaiannya
kepada tukang cuci atau tukang potong (jahit), menyerahkan tepungnya kepada

pembuat roti, atau memberikan bahan makanannya kepada tukang masak,
sebagai upah. Sama halnya apabila seseorang masuk kamar mandi (umum)
dan menggunakan jasa orang yang pekerjaannya adalah mencuci dengan
mendapatkan upah, maka dia diharuskan untuk membayar upah yang pantas
kepada orang tersebut.

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, ketika seorang perempuan
dari masing-masing keluarga tidakboleh dinikahi oleh laki-laki beristri dan hal
ini sudah berlaku secara umum, maka tradisi semacam ini memiliki kedudukan
yang sama dengan syarat yang diucapkan secara lisan.
Demikian pulayang berlaku pada seorang perempuan yang diketahui bahwa
dia tidak akan dimadu karena kemuliaan dan status sosialnya, larangan untuk

tidak memadunya menjadi seperti syarat yang ditegaskan secara langsung.
Berdasarkan uraian di atas, maka Fathimah ra., yang merupakan teladan
bagi semua perempuan di dunia sekaligus putri seorangpemimpin yang memiliki
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keutamaan , manusia yang paling mulia, tentu lebih berhak atas berlakunya
syarat-syarat sebagaimana yang telah disebutkan. Jika syarat tersebut diucapkan
sebagai syarat di dalam akad nikah, maka hal itu merupakan penegasan dan
pengukuhan atas syarat yang dimaksud.

Dalam kisah larangan memadu Fathimah ra. dengan anak perempuan
Abu |ahal -sebagaimana kisah di atas- terdapat hikmah yang sangat mulia,
yaitu bahwa ketika seorang perempuan menikah, dia akan mengikuti derajat (status sosial) sang suami. Apabila dia berasal dari golongan mulia dan
suaminya juga demikian, maka keduanya akan tetap berada pada posisi yang
mulia. Demikian juga yang berlaku pada diri Fathimah ra. dan Ali bin Abu
Thalib ra. Dan tidak mungkin Allah swt. menjadikan putri Rasulullah saw. dan
anak perempuan Abu Jahal dalam satu derajat sementara di antara keduanya
memiliki perbedaan yang amat nyata. Di samping itu, memadu Salyidah
Fathimah yang menjadi teladan bagi seluruh alam dengan anak perempuan
Abu |ahal bukanlah sesuatu yang memberi dampak positif, baik ditinjau dari
sisi syariat ataupun dari sisi tradisi yang berlaku. Karenanya Rasulullah saw.
memberi isyarat seraya bersabda, "Demi Allah, tidak akan pernah berkumpul
entara putri utusan Allah dengan putri musuh Allah dalam satu tempat untuk
selamanya."

Hadits ini memberi pengertian atas larangan karena dapat menyamakan
derajat yang satu (Fathimah, red) dengan derajat yang lain (anak perempuan
Abu Jahal, red), baik secara langsung maupun dengan isyarat.
Mengenai beberapa pendapat ulama berkaitan dengan permasalahan ini
sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dan silakan melihat kembali
ulasan tersebut.

Hikmah Pemberlakuan Poligami
Dibalik pemberlakuan poligami, terdapat hikmah tersendiri. Di antaranya
adalah:

l.
'

Salah satu wujud kasih sayang dan penghargaan Allah swt. kepada makhluk-

Nya adalah diperbolehkannya poligami dengan pembatasan, yaitu empat
perempuan. Artinya, seorang laki-laki diperbolehkan menikahi lebih dari
satu perempuan dalam satu masa dengan catatan dia dapat berlaku adil
terhadap mereka, baik dari sisi nafkah ataupun tempat tinggal, sebagaimana

yang telah diuraikan sebelumnya. Tapi apabila seorang laki-laki takut
terjebak pada perbuatan zalim karena tidak bisa berlaku dan tidak dapat
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memenuhi kewajibannya terhadap istri-istrinya, maka hukumnya haram
baginya menikahi lebih dari satu perempuan. Lebih dari itu, jika seorang
laki-laki takut berbuat zalim dengan ketidakmampuannya memenuhi
hak salah satu istrinya, maka diharamkan baginya menikah sampai dia
benar-benar siap dan rnampu untuk menikah. Pada dasarnya, berpoligami
hukr"rmnya tidak wajib, dan juga tidak sunnah. Tapi, poligami hanyalah
suatu perkara yang dibolehkan dalam syariat Islam, karena di balik diboleh-

kannya poligami terdapat hikmah yang banyak dan mendatangkan banl'ak
kemaslahatan.

z.

Poligami diperbolehkan dalam syariat Islam karena Islam memiliki syariat
(ajaran) yang amat tinggi yang dibebankan kepada umatnya agar memper-

juangkan dan menyampaikannya kepada umat Islam. Umat Islam tidak
akan mampu bangkit dengan menyebarkan risalah ini kecuali jika mereka

kuat; memiliki pondasi-pondasi sebagai tonggak berdirinya sebuah negara,
seperti tentara, ilmu pengetahuan, industri, pertanian, perdagangan, dan

unsur-unsur kenegaraan lainnya yang dapat menyokong eksistensi dan
berlangsungnya kemakmuran sebuah negara serta menjaga kewibawaan
dan kekuatan suatu negara.
Beberapa hal di atas tidak mungkin terwujud kecuali dengan populasi pen-

duduk yang tinggi, di mana pada setiap bidang kegiatan terdapat ahli-ahli
yang menan ganinya. Dalam pepatah disebutkan,

"S

es

un gguhny a ke m uli

ean

terdapat pada kelompok yang besar (banyak anggotanya)."
Sebagai upaya untuk menghasilkan jumlah yang banyak tersebut adalah

dengan melakukan pernikahan dan poligarni.
Negara-negara modern mulai rnenyadari nilai positif dari tingginya po-

pulasi penduduk dan pengaruhnya terhadap industri, keamanan, atau
laju pembangunall. Mereka berupaya untuk memperbanyak populasi
penduduknya dengan .mensosialisasikan pentingnya pernikahan dan
memberikan penghargaan pada orang-orang yang memiliki keturunan
yang banyak. Semua ini diberlakukan denri untuk membina kekuatan dan
pertahanan.

Paul Smith, seorang peneliti berkebangsaan Jerman tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingginya populasi di masyarakat Muslirn. Paul
berpendapat bahwa hal ini sebagai salah satu unsur kekuatan umat Islam.
Dalam bukunya, al-Islam, Quwwah ttl-Gadd, yang terbit pada tahun r936,
Smith mengatakan, "Sendi kekuatan di negara-negara Timur (baca: Islam)
terdapat pada tiga hal. Di antaranya:
Petnikahctn
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a.

Kekuatan Islam sebagai agama dan pedoman hidup, kepercayaan
pemeluknya, suri tauladan yang diusung, serta rasa persaudaraan yang

terjalin antarbangsa tanpa membedakan warna kulit dan budaya.

b.

Banyaknya sumber kekayaan alam

di

segala pelosok negeri Timur

(baca: Islam), yang membentang dari samudera Atlantik di perbatasan

Maroko, sampai Lautan Teduh (Samudera Pasifik) di perbatasan
Indonesia bagian timur.
Sumber kekayaan alam yang tak terhitung jumlahnya bagi peningkatan

ekonomi dan pemenuhan kebutuhan masyarakat menjadikan umat
Muslim tidak perlu merasa bergantung kepada negara-negara Eropa
(baca: Barat) ataupun negara lain. Hal ini akan terwujud jika disertai

dengan saling bahu membahu dan tolong menolong

di

antara

mereka.

c.

Tingginya populasi di kalangan masyarakat Muslim. Hal ini menjadikan

kekuatan mereka kuat secara kuantitas.
Lebih lanjut, dia mengatakan, 'Apabila tiga kekuatan di atas dipadukan,

di mana umat Islam bersatu dari sisi keyakinan atas keesaan Allah swt.,
ditopang dengan kekayaan alam yang mereka gunakan untuk memenuhi
kebutuhan hidup, maka Islam dapat menjadi sebuah ancaman yang cukup
berbahaya bagi negara-negara Barat; Islam dapat merebut posisi kekuasaan

mereka sebagai pemimpin dunial'
Setelah menguraikan ketiga hal

ini dia atas, berdasarkan polling resmi

yang dilakukannya, dia menjelaskan apa yang diketahuinya tentang hakikat
agama Islam sesuai dengan yang dia pahami dari sejarah umat Islam dan

masa-masa kejayaannya. Smith mengusulkan agar seluruh penduduk
negara-negara Kristen Barat -baik sipil maupun pemerintah- agar bersatu

untuk mengulang kembali Perang Salib dengan strategi lain yang sesuai
dengan perkembangan zaman. Tentunya dengan metode yang sesuai dan
tepat pada sasaranl'

3.

Negara sebagai pendukung risalah Islam acap kali dihadapkan pada bahaya

peperangan sehingga sebagian besar penduduknya menjadi korban. Karenanya, perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati sya-

hid harus selalu diperhatikan. Satu-satunya cara untuk melindungi para
janda yang suaminya meninggal dunia adalah dengan menikahi mereka.
Salah satu cara untuk mengobati rasa kehilangan mereka adalah dengan

'

Diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Dr. Muhammad ai-Bahi
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lahirnya keturunan yang banyak, dan poligami adalah salah satu cara untuk
memperbanyak keturunan.

4.

Terkadang jurnlah perempuan dalam suatubangsa lebih banyak populasinya

daripada jumlah laki-laki. Hal ini biasa terjadi di negara-negara yang
terjadi peperangan. Bahkan, jurnlah perempuan di sejumlah negara yang
tidak terjadi peperangalr menyirmai jumlah keseluruhan penduduk yang
ada; mayoritas penduduknya adalah perempuan. Ilal ini disebabkan
terbebaninya kaum laki-laki pada pekerjaan-pekerjaan fisik yang berat
sehingga risiko rneninggal di usia muda bagi laki-laki lebih banyak terjadi
daripada perempuan.
Kesenjangan jumlah laki-laki dan perernpuan ini rnengharuskan poligan-ri

demi untuk melindungi dan mengayomi populasi perempuan yang ada.
|ika poligami tidak diberlakukirn, rnaka hal itu dapat menjerutnuskatr perempuan pada perbuatan nista yang dapat merusak tatanan sosial dart
merr-rntuhkan moral. Kondisi seperti ini akan menghabiskan kekuatan dan
semangat mereka sehingga kekayaan manusia pada diri mereka terbuang
sia-sia. Padahal, pada dasarnya, perempuan adalah unsur kekuatan sebuah
negara darn bagian dari kekayaannya.

Beberapa negara 1'ang jumlah penduduk perempuannya lebih banyak
dari jumlah Iaki-laki terpaksa memperbolehkan poligami karena negaranegara tersebut belum mengetahui solusi yang lebih baik darinya, sekalipun

kebijakan ini berlawanan dengan apa yang mereka yakini dan tidak sesuai
dengan tradisi yang mereka pegang.

Doktor Muhamrnad Yusuf Musa berkata, "Saya ingat ketika saya dan beberapa teman dari Mesir -yang ketika saat itu berada di Paris, tahun r948mendapat undangan untuk menghadiri Forum Pemuda Internasional yang
dilaksanakan di kota Munich, ferman. Dalarn forum tersebut, saya dan
seorang teman yang berasal dari Mesir berkesempatan untuk rnengiktrti
diskusi yang membahas masalah bertambahnya jumlah perernpuan di
Jerman yang mencapai beberapa kali lipat dibanding jumlah laki-laki setelah peperangan usai. Inti dari forum tersebut adalah untuk rnencari solusi
atas permasalahan ini.

Setelah berbagai macarn usulan solusi yang mereka ketahui diajukan dan

semuanya ditolak, saya dan teman saya mengusulkan solusi, yang pada
intinya rnengaji.rk untuk kembali ke fitrah, yaitu diperbolehkannya poligami.

ini ditanggapi dengan rasa heran dan sinis. Tetapi,
setelah dilakukan beberapa pembahasan secara objektif, peserta diskusi
Pada mulanya, pendapat
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menyadari dan berpendapat bahwa inilah satu-satunya solusi. Hasil dari
diskusi yang telah dilakukan pada forum tersebut dicantumkan sebagai
salah satu rekomendasi. Yang lebih membahagiakan lagi setelah saya
kembali ke negaraku, Mesir, pada tahun tg4g,sayamelihat sebagian media
di Mesir memberitakan bahwasanya penduduk kota Born, ibu kota ferman
Barat menuntut kepada perancang undang-undang agar memperbolehkan

poligami.

i.

Sesungguhnya kesiapan laki-laki untuk berkeluarga lebih banyak daripada
kesempatan yang dimiliki oleh perempuan. Yang mana, dia sudah siap untuk
melakukan hubungan seksual sejak dia balig sampai memasuki usia senja.
Sementara perempuan, dia siap untuk melakukan hubungan seks pada saat
mengalami haid, yang pada umumnya membutuhkan waktu sepuluh hari

ini berlaku setiap bulan. Di samping itu, perempuan juga tidak bisa
diajak berhubungan badan ketika melahirkan dan mengala mi nifas di mana
dia membutuhkan waktu hingga mencapai empat puluh hari. Di tambah
dan

lagi, jika perempuan harus mengalami masa hamil dan menyusui.
Kesanggupan perempuan untuk melahirkan berakhir sekitar umur 45 sampai
5o tahun, padahal laki-laki masih dapat membuahi meskipun usianya sudah
mencapai 6o tahun. Tentunya keadaan semacam ini perlu mendapat perhatian
dan solusi yang tepat dan lebih baik. Artinya, ketika seorang istri tidak lagi
mampu melakukan kewajibannya untuk melakukan hubungan seksual, lantas
apa yang seharusnya dilakukan oleh laki-laki pada masa-masa tersebut?

Bukankah akan lebih baik jika dia menikah lagi dengan perelnpuan lain
demi untuk menjaga kehormatannya, dia banding dia mencari perempuan
untuk diajak berhubungan seksual tanpa ikatan pernikahan (melakukan
perzinaan, red) sebagaimana yang biasa dilakukan oleh binatang? sementara

zina termasuk perbuatan yang diharamkan oleh Allah swt..

,r,4\

,@)W:\a,J'""-rSiKfr,A1f V"t:-t;
"Dan jangnrilah kqnru mendekati zina, sesungguhnya zine itu adnlsh suntu
perbuntan yang keji don nrntu jalan yong buruk." (Al-Isrd, [17]:32)
Bersamaan dengan larangan melakukan perzinaan, Allah swt. juga memberi
ancaman bagi mereka yang melakukannya. Allah swt. berfirman,

{oL

*i cTi q K:!e.t;7*-*'UW F, 3 bW c)i3uli
@ ro:t VWc;r; tp; 5-{ ;lS ito;}
s-,-

t
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"Perempuan yang herzina dan laki\aki ynng berzina,
maka dernlah tiap-tiap
seorang dari keduanya seratus ksli dera, dan janganlnh belas kasihttn kqtndtt
keduanya mencegah kamu untuk (menjalanknn) agama Altah, jika ktrmu beriman kepada Allcrh, dun hari okltirnt, dan hendakktl.t (pelaksanaan) hukttman

mereka disuksikon oleh sekumpulan

dori orang-orang yang

beriman.,,

(An-NOr [2al:21
6.

Adakaianya seorang istri mandul yang tidak mungkin bisa melahirkan
atau terkena sakit menahun yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan.
Dalam kondisi seperti ini, istri masih ingin mempertahankan kelangsungan
pernikahannya, sedangkan suami berkeinginan untuk mendapatkan keturunan dan istri yang dapat mengurus keperluannya di rumah.
Pada kondisi seperti ini, haruskah seorang suami menerima denga' kelapangan hati penderitaan yang dialaminya? Apakah dia diharuskan tetap

membina rumah tangga dengan istri yang mandul clan sakit yang menahun sehingga tidak ada yang membantunya mengurus kebutuhan rumah
tangga? Atau sebaiknya, dia menceraikan istrinya, meski hal tersebut akan
menyisakan perasaan sakit pada hati istrinya? Bagaimana halnya jika kedua

keinginan tersebut disatukan dengan cara menikahi perempuan lain dan
tanpa terjadi perceraian, sebab dengan demikian keingina'keduanya dapat
terwujud?
yakin bahwa solusi terakhir yang ditawarkan ini (poligami, red) adalah
solusi terbaik dan sangat pantas untuk diterima. Bagi orang yang masih memiliki
Saya

nurani dan perasaan yang sehat, pastinya diaakan menerima solusi ini.
7.

Terkadang ada sebagian laki-laki-sesuai dengan fitrahnya secara psikis
maupun fisik-yang nafsu seksualnya tinggi sehingga kalau hanya satu perempuan saja, dia tidak akan dapat memuaskannya. Terutarna bagi orang-orang

yang hidup di daerah tropis (berudara panas). sebagai ganti pencarian
perempuan lain demi untuk memuaskan nafsu seksnya, akan lebih baik
jika dia diperbolehkan menyalurkan nal,ri seksualnya pada perempuan
yang dihalalkan oleh syariat (be.; 'rligami, recl)
Itulah beberapa alasan, baik secai.r'iilllum maupun khusus yang menjadi
pertimbangan agama Islam memberlakukan poligami, tanpa mengarahkan
secara khusus kepada suatu generasi tertentu dan tanpa membatasinya
pada masa tertentu. syariat ini diberlakukan bagi semua umat manusia
dan tetap berlaku sampai Allah swt. menggulung bumi dan segala isinya.
Dalam perjalanan waktu dan tempat terdapat hikmah yang dapat diambil,

seperti halnya suatu kondisi masing-masing orang yang bersangkutan.

,l

l
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Kedua hal di atas sudah semestinya diperhatikan. Menjaga kemaslahatan

suatu umat -misalnya dengan cara memperbanyak jumlah penduduk
sebagai persiapan untuk dijadikan sebagai bala tentara pasukan

jika suatu

saat terjadi peperangan, atau dengan maksud penegakan negara merdeka

merupakan salah satu tujuan terpenting dalam syariat poligami.
Pemberlakuan poligami di dunia Islam merupakan sebuah keutamaan besar

yang dapat menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari

bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku
pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami.
Ada beberapa pemandangan (yang menyedihkan) pada masyarakat yang
melarang poligami. Diantaranya adalah:

a.

Tersebarnyakejahatan dan perempuan yangberprofesi sebagai penjaja
seks, di mana

jumlah mereka lebihbanyakdari pada jumlah perempuan

yang bersuami.

b.

Terlahirnya anak-anak haram, di mana persentasenya -di sebagian dae-

rah- hampir mencapai

5oo/o

dari keseluruhan jumlah anak yang lahir.

Di Amerika Serikat rnisalnya, dalam kurun waktu satu tahun, lebih
dari zoo.ooo anak lahir sebagai hasil hubungan di luar nikah.
Dalam koran Asy-Syu'ab, edisi Agustus r959, disebutkan bahwa jumlah
anak yang lahir di luar nikah yang cukup fantastis di Amerika Serikat

menimbulkan perdebatan berkenaan dengan semakin merosotnya nilai

moralitas dalam kehidupan. Di samping itu, biaya yang dikeluarkan
untuk anak-anak yang lahir secara tidak sah ini cukup banyak. Bukan
sebuah manipulasi bahwa jumlah anak-anak yang lahir di luar nikah
di Amerika lebih dari zoo.oool tahunnya.
Demi mengatasi permasalahan ini, pemerintah melakukan penelitian
mengenai upaya memandulkan perempuan-perempuan yang tidak
mau mengindahkan ajaran-ajaran agama. Di Amerika, perdebatan
berlangsung seputar tuntutan untuk mengurangi bantuan kepada para

ibu yang melahirkan anak lebih dari satu dalam satu tahun.
Kementerian kesehatan, kependidikan, dan sosial Amerika Serikat
mengatakan, "Para pembayar pajak di Amerika pada tahun ini akan
terbebani sebanyak $USD. 2ro.ooo untuk membiayai kebutuhan anakanak yang lahir tanpa pernikahan, dengan pembagian $USD. 27,29

untuk setiap anak setiap bulannyai'
Bidang statistik resmi pemerintah menyebutkan, "|umlah anak-anak
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yang terlantar karena lahir di luar nikah bertambah drastis dari 87.9oo
pada tahun r938 menjadi zor.Too pada tahun \957:'

Kementerian sosial juga memprediksikan bahwa jurnlah anak-anak
terlantar akan terus meningkat hingga mencapai 25o.ooo anak pada
tahun r958. Lebih dari itu, para pakar memprediksi bahwa jurnlah
mereka akan jauh lebih banyak dari pada jumlah yang diprediksikan
tersebut.
Data statistik terakhir menunjukkan bahwa perbandingan kelahiran
anak-anak haram bertambah tiga kali lipat dari setiap seribu kelahiranselama dua generasi terakhir- dengan bertambahnya kelahiran dari

anak-anak perempuan yang belum dewasa. Para pakar di bidang
kajian sosial juga mengungkapkan bahwa, bahwa keluarga-keluarga
yang terhormat biasanya menutupi aib mereka ketika salah seorang
anak perempuannya hamil di luar nikah dengan cara menitipkan anak
yang terlahir dari hubungan di luar nikah kepada keluarga lain (panti
asuhan, red).
c.

Hubungan yang kotor ini akan berdampak pada timbulnya ragam
penyakit fisik, goncangan jiwa, dan gangguan syaraf.
Hubungan di luar nikah juga berpengaruh pada lemahnya mental
anak yang dilahirkan.

e.

Hubungan antara suami-istri akan terganggu, kehidupan berumah
tangga menjadi berantakan, dan ikatan kekeluargaan terputus sampai
segalanya menjadi tidak bernilai dan tiada berharga.

f.

Timbulnya keraguan berkenaan dengan nasab anak yang diasuh,
sehingga para suami tidak mempunyai keyakinan yang pasti bahwa
anak yang diasuhnya adalah darah-dagingnya.

Dekadensi moral sebagaimana yang disebutkan di atas merupakan akibat
secara alami dari sikap yang tidak mengindahkan fitrah dan menentang

ajaran Allah swt.
Semua hal

di atas menjadi bul:t, ,"uat yang menunjukkan bahwa ajaran

Islam berkenaan dengan poligami adalah pandangan yang paling sehat dan
benar; bahwasanya poligami merupakan cara yang paling sesuai bagi seluruh
umat manusiayanghidup di bumi, bukan bagi malaikat yang ada di langit.
Sebagai penutup, ada pertanyaan dan juga jawaban yang ditulis oleh Alfonso

AD. Dia mengajukan satu pertanyaan,'Apakah larangan berpoligarni memiliki

keuntungan secara moral?"
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Sebagai jawaban atas pertanyaan

ini, Alfonso mengatakan, "Ini adalah

sesuatu yang masih sangat diragukan karena pelacuran -yang sangat jarang

di-

temui di sebagian besar kawasan negara Islam- yang sedang berkembang dan
memberikan pengaruh negatif bagi negara-negara yag menetapkan larangan
poligami. Di samping itu, juga akan timbul ragam penyakit yang belum
pernah ada sebelumnya, yaitu semakin bertambahnya populasi perempuan
yang tidak menikah dan tersebar di seluruh pelosok negeri. Yang mana, hal ini
akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi negara-negara yang hanya
mengizinkan pernikahan hanya dengan satu orang perempuan. Hal ini sudah
terbukti dan terjadi dengan perbandingan yang cukup mengejutkan, terutama
setelah terj adinya peperangan.""

Pembatasan Poligami
Penerapan yang tidak baik dan tidak adanya perhatian yang sungguh-

sungguh atas ajaran Islam menjadi alasan utama bagi mereka yang ingin
mempersempit wilayah cakupan poligami; ketika seorang laki-laki dilarang
untuk berpoligami kecuali setelah lulus uji penelitian yang dilakukan oleh
kehakirnan dan instansi terkait yang memiliki wewenang dalam hal ini berkenaan
dengan kemampuannya secara materi. Instansi inilah yang selanjutnya berhak
memberikan izin kepadanya untuk menikah lagi. Demikian ini perlu dilakukan
karena kehidupan berumah tangga memerlukan biaya yang cukup tinggi.
Apabila jumlah anggota keluarga bertambah dengan berpoligami, tentunya
beban yang harus ditanggung pihak laki-laki (suami, red) sebagai kepala rumah
tangga akan semakin berat. Suami bisa jadi tidak akan mampu melaksanakan
kewajibannya dalam memberikan nafkah, mengasuh, dan mendidik keluarganya
agar menjadi anggota masyarakatyang baik, yang mampu bangkit dan memikul

beban tanggung jawab dan keperluan hidup sehari-hari. Ketidakmampuan

ini

akan melahirkan kebodohan, semakin bertambahnya angka pengangguran,
juga terlantarnya sebagian besar masyarakat, sehingga para pemuda yang ada
hanya menjadi penyakit sosial yang merusak tatanan masyarakat.
Selain itu, pada masa sekarang, banyak

di antara kaum laki-laki

yang

melakukan poligami hanya sebatas untuk melampiaskan nafsu dan mendapatkan
kekayaan semata, sehingga yang terjadi adalah hikmah dibalik pemberlakuan
poligami tidak dapat dicapai dan kemaslahatan tidak terwujud. Banyak di antara

'

Lihat dalam buku Muhammad Rasulullah, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh
Dr. Abdul Halim Mahmud.
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mereka yang menelantarkan anak-anak dan istrinya, bahkan menutupi hak
mereka sebagai ahli waris, sehingga hal ini menumbuhkan benih permusuhan
dan dengki di antara saudara

tiri. Permusuhan ini akan terus berkelanjutan dan

semakin meluas hingga di kalangan keluarga dan semakin merajalela, di mana
setiap istri berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain, bahkan tak jarang

berujung pada pembunuhan.

Inilah sebagian dampak negatif yang menjadi dasar pembatasan praktik
poligami. Untuk itu, dapat dikata bahwa sebagai solusi untuk mengatasi hal-hal
yang tidak diinginkan ini, tidak dengan melarang sesuatu yang dihalalkan Allah
swt.. Tapi, dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan, pengarahan,
dan penjelasan kepada masyarakat mengenai hukum-hukum keagamaan.
Bukankah anda memahami bahwa Allah swt. menghalalkan kepada manusia makanan dan minuman tanpa melampaui batas? Saat seseorang makan
dan minum secara berlebihan, kemudian dia tertimpa penyakit dan gangguan
lainnya, tentunya anda tidak bisa menyalahkan makanan ataupun minumannya.
Tapi yang menjadi timbulnya penyakit yang dialaminya disebabkan sikapnya
yang berlebihan. Sebagai jalan keluar baginya bukan melarangnya untuk makan

ataupun minum, tapi dengan cara mengajarinya tata cara makan dan minum
yang seharusnya diperhatikan, untuk menghindarkannya dari penyakit yang

merugikan.
Selanjutnya, orang-orang yang berpendapat bahwa poligarni tidak diperbolehkan atau hanya diizinkan tapi dengan izin hakim berdasarkan pada kenyata-

an yang ada di lapangan bahwa orang-orang yang menikah lebih dari satu
pada dasarnya mereka tidak mengetahui atau berpura-pura tidak tahu kalau
dirinya telah berhadapan pada sesuatu yang membahayakan. Sesungguhnya
bahaya yang ditimbulkan akibat poligami lebih ringan dibanding dengan
bahaya yang timbulkan dari larangan berpoligami. fadi, yang mesti dilakukan
adalah menghindar dari keburukan yang lebih besar dengan memperbolehkan
sesuatu yang memiliki dampak keburukan lebih ringan. Hal ini sesuai dengan

kaidah, melakukan satu dari dua hal yang memiliki dampak negatif lebih ringan.
Penyerahan keputusan kepada hakim yang tidak dapat dipastikan keadilannya

dalam hal

ini adalah salah, karena tidak adanya standar khusus berkenaan

dengan kondisi seseorang sehingga apa yang diputuskan hakim tersebut bisa
jadi lebih mendekati kerugian daripada kebaikan.
Kaum Muslimin sejak generasi pertama sampai generasi sekarang banyak

yang melakukan poligami. Belum pernah terdengar di antara mereka yang
berupaya menolak poligami maupun membatasinya menentukan syarat tertentu
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yang memberatkan. Hendaknya kita berlapang dada sebagaimana mereka.
Dan tidak sepantasnya kita mempersempit rahmat Allah swt. yang begitu luas
dengan mengurangi syariat yang telah ditetapkan-Nya, yang banyak menyimpan

keistimewaan dan keutamaan sebagaimana yang diakui oleh musuh-musuh
Islam, di samping dari kalangan umat Islam sendiri.

Sejarah diberlakukannya Poligami
Sebenarnya, sistem poligami sudah ada dan diberlakukan bangsa-bangsa

terdahulu, jauh sebelum datangnya Islam. Di antara bangsa-bangsa yang
melakukan praktik poligami adalah bangsa Ibrani, Arab jahiliah, dan Sicilia.
Merekalah yang menjadi nenek moyang mayoritas bangsa-bangsa yang ada di
pelosok negeri, yang saat ini kita kenal dengan nama bangsa Rusia, Lithuania,
Estonia, Polonia,Cekoslovokia, dan Yugoslavia. |uga diterapkan oleh sebagian
bangsa ferman dan Saxon yang pada sekarang dikenal dengan Austria, Swis,
Belgia, Belanda, Denmark, Swedia, Norwegia dan Inggris. Dengan demikian,
tidak benar atas apa yang mereka lontarkan bahwa Islam merupakan agama
yang membawa syariat poligami.
Kenyataan yang lain, bahwasanya poligami akan terus berkembang dan
tersebar di masa mendatang pada beberapa bangsa yang tidak menganut agama
Islam seperti, bangsa Afrika, India, Cina, dan jepang'

Kenyataan

ini menyangkal

anggapan bahwa poligami hanya berlaku

bagi bangsa Muslim, sekaligus membantah asumsi bahwa pengharaman yang
dilakukan poligami tidak ada kaitannya dengan agama Kristen, di mana tidak
ditemukan sama sekali teks dalam kitab Injil yang menunjukkan larangan
tersebut.

fika para pemeluk Kristen Eropa di awal kebangkitannya berpegang teguh
pada sistem monogami, maka hal itu tak lain disebabkan karena mayoritas bangsa Eropa adalah penyembah berhala yang pertama kali diajak untuk memeluk

memiliki
tradisi mewajibkan monogami dan mengharamkan poligami, meskipun pada
akhirnya mereka yang memeluk agama Kristen tetap berpegang pada tradisi
agama Kristen-yaitu bangsa Yunani dan Romawi, sebuah bangsa yang

nenek moyang mereka, yaitu melarang poligami.

Dari sini dapat dipahami bahwa sistem monogami yang mereka jalankan
bukanlah bagian dari ajaran Kristen yang mereka anut, akan tetapi merupakan
warisan tradisi paganisme (agama para penyembah berhala). Bermula dari
tradisi inilah, gereja-gereja Kristen modern menetapkan larangan poligami dan
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menjadikannya sebagai bagian dari ajaran agama, padahal teks-teks keagamaan
dalam Injil tidak pernah membahas masalah tersebut.
Fakta selanjutnya menuturkan bahwa sistem poligami tidak dijalankan
dengan baik dan tidak dipahami secara benar, kecuali oleh bangsa-bangsa yang

telah maju kebudayaannya. Jarang sekali poligami berlaku pada bangsa yang
masih tergolong primitif. Hal ini diakui oleh para ilmuwan sosial dan ahli
sejarah maupun budaya.

Di antaranya Western Mark, Hobbers, Heller,

dan

foner Bourge.
Telah menjadi perhatian para ilmuwan bahwa sistem monogami kebanyakan

berlaku pada bangsa-bangsa tertinggal yang masih primitif, yaitu bangsa yang
biasa hidup sebagai pemburu atau nelayan, atau sekadar mengumpulkan buah-

buahan liar untuk dijadikan bahan makanan. Monogami juga biasa dianut
oleh bangsa-bangsa yang sedang dalam masa transisi, yaitu bangsa yang mulai
mengenal sistem cocok tanam dan mulai hidup sebagai bangsa agraris. Di
samping itu, sistem poligami tidak begitu dipahami secara jelas kecuali oleh
bangsa dengan kebudayaan yang modern, yaitu bangsa yang sudah meninggalkan

fase berburu secara manual dan memulai kehidupan baru sebagai peternak;
atau mereka yang meninggalkan fase mengumpulkan buah-buahan liar dengan

memulai kehidupan baru sebagai petani.
Sebagian besar sosiolog, sejarawan dan budayawan berpendapat bahwa
sistem poligami akan terus berkembang dan tersebar. Bangsa yang menganut
dan memberlakukan sistem ini akan selalu bertambah banyak, seiring dengan
kemajuan dan modernisasi kebudayaan. Fenomena ini menyangkal anggapan
bahwa sistem poligami identik dengan keterbelakangan budaya. Bahkan, sistem

ini sangat relevan dengan kondisi yang ada pada masa sekarang.
Seperti inilah kedudukan sistem poligami yang sebenarnya menurut catatan
sejarah. Begitu pula dengan pandangan agama Kristen terhadap sistem ini.

Itulah sekilas tentang fakta-fakta yang ada mengenai perluasan cakupan
pelaksanaan poligami berikut kaitannya dengan kemajuan budaya. Ulasan ini
tidak bermaksud untuk mencari dalil pembenaran atas sistem poligami, tapi
sekadar menempatkan satu persoalan pada tempatnya, sekaligus menjelaskan
sejarah yang banyak dimanipulasi oleh bangsa Barat (Eropa, red).
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WAtI DATAM PERNTKAHAN

Definisi Wali
Perwalian merupakan ketentuan syariat yang diberlakukan untuk
orang lain, baik secara umum maupun khusus; perwalian atas jiwa dan

perwalian atas harta. thng dimaksud perwalian dalam pembahasan ini
adalah perwalian atas jiwa dalam pernikahan.

Syarat Perwalian
Syarat bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan)

adalah merdeka, berakai, dan balig, baik apabila dia menjadi wali bagi
orang Muslim ataupun orang non-muslim. Sementara budak, orang gila,
ataupun anak kecil, mereka tidak diperkenankan menjadi wali. Mereka juga

tidak memiliki perwalian atas dirinya sendiri sehingga mereka juga tidak
memiliki hal untuk rnenjadi wali bagi orang lain. Sebagai penambahan
syarat untuk menjadi wali adalah dia harus beragama Islam apabila orang

yang berada di bawah perwaliannya Muslim. Sementara walinya orang
yang tidak beragama Islam, dia tidak diperkenankan menjadi wali seorang

Muslim. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,
-.r4."

a

'l9>"i'u';A'J"tf

KJitti;i\'{;i-J't

"Dqn Allah sekali-kali tidak akan memberi ialan kepada ornng-orang
kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (An-NisA' [a]: 1a1)

Apakah Sifat Adil bagian dari Syarat untuk Menjadi Wali?
Bagi orang yang bertindak sebagai wali (dalam pernikahan), dia tidak
disyaratkan memiliki sifat adil. Bagi orang yang fasik, dia masih diperbolehkan
menjadi wali dalam pernikahan selama kefasikannya tidak sampai menimbulkan
mudharat. fika kefasikannya sudah melampaui batas, maka hak untuk menjadi
wali sudah tidak ada pada darinya.

Hukum Perempuan yang Menikahkan Dirinya Sendiri
Di antara para ulama banyak yang berpendapat bahwa perempuan tidak
boleh menikahkan dirinya sendiri dan juga tidak diperbolehkan menikahkan
orang lain. Pernikahan dinyatakan tidak sah jika kalimat ijab diutarakan sendiri
oleh perempuan, sebab adanya wali merupakan bagian dari syarat sahnya akad.
Jadi orang yang berhak untuk mengutarakan ijab adalah orang yang menjadi

wali dalam akad. Sebagai landasannya adalah beberapa dalil-dalil berikut ini:

Allah swt. berfirman,

@""aU55E;:d9:t*u*'Si6t
"Dan kqrttirtkanlah orang-orang vang sendirint di ttntsrs kanu, dnn orangorang vang layak (berkaruin) dnri lnmha-harnba snhnynmu yang lelaki dan hanrbnhambo sahayamu yang perempaar. " (An-Nfir l2al.32)

Allah swt. berfirman,

r,^-\
,[)

.
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"Dan jangnnlslt krmtu rneniknltksn orang-orang musyrik (tlengnn wnnitsuanita muknin) sebelunr mereks berimnn." (Al-Baqar ah l2l:22l)
Yang dijadikan sebagai hujjah dalam ayat ini adalah bahwa khithab Allah
swt. ini yang berkenaan dengan pernikahan clitujukan kepada para laki-laki,
bukan kepada para perempuan. Seaka n ,\,llah su't. berfirman, "Janganlah kamu,

wahai para wali, menikahkan pererni. ,,.;lt perempuan yang berada

di

bawah

perwalianmu dengan orang- orang musyrikl'
Abu Musa berkata, bahwa Rasulullah saw bersabda,

J,z\lCK !
"Tidak adapernikahan, keculali dengan adanya seorangwoli. "'1HR Ahmad,
Lihat takhrij hadits sebelumnya.

.
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Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Hibban dan Hakim. Hakim menyatakan bahwa
hadits ini shahih.
Bentuk penafian dalam hadits ini mengandung pengertian atas sahnya suatu

pernikahan. Sebab, pengertian inilah yang lebih mendekati kebenaran makna
dari bentuk majaz. |adi, pernikahan yang tidak disertai dengan wali hukumnya
tidak sah. Uraian selengkapnya akan dijelaskan pada hadits Aisyah ra.
Imam Bukhari meriwayatkan dari Hasan, bahwasanya firman Allah swt.,
"..maka, janganlahkamumenghalangl..."(al-Baqarah [z]: z3z)

turunberkaitan

dengan Maqil bin Yasar. Maqil berkata, 'Aku telah menikahkan saudara perem-

puanku dengan seorang laki-laki,lalu laki-laki itu menceraikannya. Ketika masa
iddahnya sudah selesai, laki-laki itu datang untuk meminangnya kembali. Aku
lantas berkata kepadanya, Aku telah menikahkanmu, menjadikannya sebagai
tempat tidurmu, dan memuliakanmu, tapi kamu menceraikannya. Kemudian
kamu datang lagi untuk meminangnya. Tidak, demi Allah, kau tidak akan
kembali kepadanya untuk selamanya. Sebenarnya lelaki ini tidak memiliki cacat,
sementara saudara perempuanku ingin kembali kepadanya. Lantas Allah swt.

berfirman, ,'...maka jangan kamu halangi mereka...,'(Al-Baqarah fzl : 4z).
Aku lantas berkata, Sekarang aku akan melakukannya, wahai Rasulullah. Lalu
aku menikahkan saudara perempuanku dengannya.'
Dalam kitab Fath al-Bhri, al-Hafizh Ibnu Hajar berkata, "Di antara hujjah
yang paling kuat adalah sebab turunnya ayat di ini, yakni surah Al-Baqarah
ayat z3z. Ayat ini menjadi dalil yang paling jelas yang menunjukkan peran
seorang wali dalam pernikahan. Apabila tidak, maka penolakannya tidak akan
memiliki makna. Seandainya seorang perempuan boleh menikahkan dirinya
sendiri, tentunya dia tidak membutuhkan saudara laki-lakinya dan olang yang
bertanggung jawab atas dirinya. Hal ini tidak bermakna bahwa orang lain telah
melarang dirinya untuk menikah.
Aisyah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
f
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HR Bukhari, kitab "ath-Thalhq|' bab "wa Bu'ulatuhunna Ahqqu bi Raddihinna ..-l' iilid
VII, hal: 75. Abu Dawud, kitab, "4r1-Nikrih," bab "Ji al-'Adhl)' jilid ll, hal: s6g-szo, Izo9zl.
Tirmidzi, kitab" at-Tafsir," bab, "Ta/sir S urat al-Biqaraft| jilid'Vf , hal: z r 6, lz98 rl. Hakim,
kitab "an-Nikri h," bab,"'eqdi an-Nikah illa al-Auliya' Din'ahunnal' jilid ll, hal: r 74. Hakim
berkata, hadits ini shahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim, meskipun mereka tidak
meriwayatkannya. Adz-Dzahabi pun sepakat atas hal itu.
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"Perenpuan nnna pwt yang nrcnikahkan dirinya tnnpa izin walinya, makn
pernikahantrya botal, penikalmtutyn batal, pernikalnnr:a batal. Apabila suami
sudah menyetubuhinya, mqku diq berhctk untuk mendcrpatkan malnr berdasarkttn
apa ynng telah dihalalkan atas kennlunnnya. Dan apabiln para ztali bersengketal

wnli. "2 HR Ahmad,
Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi. Tirmidzi nengatakan bahwa hadits
ntaka pengunsa adalnJr wali bagi orang Valtg tidak memiliki

ini hasan,
Imam Qurthubi berkata, hadits ini shahih dan tidak perlu memperhatikan
riwayat Ibnu Ulaiyah dari Ibnu |uraij bahwa dia berkata, Aku bertanya kepada

Az-Zuhri mengenai hal ini dan dia tidak menjawab. Tidak ada seorangpun
yang mengatakan riwayat ini selain Ibnu Ulaiyah. Dan sekelompok orang telah

meriwayatkan hadits ini dari Zuhri tanpa menyebutkan hal itu. Kalau pun benar
riwayat ini dari az-Zuhri, tapi tetap tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hadits

ini telah diriwayatkan dari orang-orang yang tsiqah, di antaranya Sulaiman bin
Musa-seorang imam yang dapat dipercaya ]a'far bin Rabi'ah. Seandainya Zuhri
telah melupakan hadits ini, maka itu tidaklah berpengaruh karena manusia
tidak luput dari sifat alpa.
Hakim berkata, "Memang benar bahwa riwayat hadits yang berkenaan
dengan perwalian bersumber dari istri-istri Rasulullah sarnr, yaitu Aisyah,
Ummu Salamah, dan Zainabl'Kemudian dia menyebutkan tiga puluh hadits.
Ibnu Mundzir berkata, "Tidak ada seorangpun dari kalangan sahabat yang
mengingkarinyai'
Para ulama berkata, Pernikaharr memiliki tujuan yang berbeda-beda dan

pada umumnya perempuan tidak kuasa untuk menahan perasaannya. Dia
tidak cakap untuk memilih sehingga tujuan-tujuan mulia pernikahan bisa saja
terabaikan. Karenanya, dia tidak diperbolehkan rnenikahkan dirinya sendiri.
Akad hendaknya diserahkan kepada walinya sehingga pihak perempuan dapat
menggapai tujuan dari pernikahan.

Tirmidzi berkata, para lama memegang hadits yang berbunyi,"Tidak ada
pernikahan kecuali dengan seorang v,rili," Di antara yang berpegangan pada
hadits ini dari kalangan para sahabat adalah Umar bin Khaththab, Ali bin Abu
Thalib, Abdullah bin Abbas, Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, dan

',

Orang yang rnenjadi wali baginya melarangnya menikah
HR Tirmidzi, kitab'hn-Nikah," bab, ",\Ia lah Lo Nikaha llla bi tvaliyin," iilid III, hal: _r9B399, Irroz]. Ibnu Majah. kitab "an-Nikaft," bab "La Nikhha illa bi Waliyyin," iilid I, hrrl:
6o5, Ir879]. Abu Dawud, kitab "ar-Nikriir," bab
Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan.

"f

al-Wali," jilid ll, hal:'i35, zjO, Izos3l.
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Aisyah. Di antara ahli fikih generasi tabi'in yang menganut adalah Said bin
Musayyab, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim an-Nakhdi, Umar bin Abdul Aziz
serta tabi'in lainnya. Hadits ini juga dijadikan dasar oleh Suyan ats-Tahuri, al-

Auzai, Abdullah bin Mubarak, Syaf i, Ibnu Syubaramah, Ahmad, Ishak, Ibnu
Hazm,Ibnu Abu Laily, Thabari dan Abu Thur.
Thabari berkata, Dalam hadits Hafshah -ketika dia menjanda, Ialu Umar
menikahkannya dan Hafsha tidak menikahkan dirinya sendiri menyangkal
pernyataan seseorang yang berkata bahwa perempuan balig yang menguasai
dirinya sendiri boleh menikahkan dirinya dan mengadakan akad pernikahan
tanpa wali. Seandainya dia boleh melakukan hal itu, tentunya Rasulullah saw

akan meminang Hafshah pada dirinya sendiri karena dia lebih berhak atas
dirinya daripada ayahnya (Umar, red), dan beliau tidak akan meminangnya
kepada orang yang tidak berhak untuk menguasainya dan tidak pula berhak
untuk mengadakan akad atasnya.
Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa perempuan yang berakal
dan balig berhak untuk melakukan akad sendiri, baik statusnya masih perawan
ataupun sudah menjanda. Tapi, dianjurkan baginya agar menyerahkan akad

pernikahannya kepada walinya agar harga dirinya terjaga sebab dia berada
pada tempat yang dihadiri lelaki yang bukan muhrimnya banyak.
Wali ashib (wali yang berhak untuk mewarisi) tidak memiliki hak untuk
menolak, kecuali apabila dia menikahkan dirinya dengan laki-laki yang tidak
sepadan atau apabila maharnya lebih sedikit daripada mahar yang sewajarnya
diterima perempuan. Apabila dia menikahkan dirinya dengan laki-laki yang
tidak sepadan tanpa ridha dari wali ashib-nya, maka pernikahannya tidak sah
sebagaimana riwayat dari Abu Hanifah dan Abu Yusuf serta fatwa yang dikeluar-

kan oleh mazhab Hanafi. Karena tidak semua wali dapat bersikap baik dan tidak
semua hakim berlaku adil, maka mereka memfatwakan tidak sahnya pernikahan

ini, sebagai upaya untuk menutup pintu persengketaan.
Di dalam riwayat lain disebutkan bahwa wali memiliki hak untuk menolak,
yaitu dengan meminta kepada hakim agar memisahkan keduanya (suami-istri

itu) demi menghindarkan mereka dari aib, selama sang perempuan belum melahirkan anak dari suaminya atau mengandung janin. Apabila hal itu telah
terjadi, maka wali tidak berhak untuk meminta kepada hakim agar keduanya
dipisahkan demi memelihara anak dan janin yang dikandungannya.
|ika suami sepadan dengan sang istri dan mahar yang diberikannya kepadanya kurang daripada mahar yang semestinya diberikan, maka wali berhak

untuk menuntut mahar yang semestinya. Apabila suami menerima tuntutan
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itu, maka akad pernikahan sah. Tetapi, apabila dia menolak, maka wali berhak
mengadukan perkara ini kepada qadhi untuk membatalkan akad.
Apabila seorang perempuan tidakmemiliki wali asfulb, misalnya dia tidakme-

miliki wali sama sekali atau dia hanya memiliki wali selain wali ashib, makatidak
seorang pun memiliki hak untuk membatalkan akadnya, baik dia menikahkan
dirinya dengan laki-laki yang sepadan maupun dengan laki-laki yang tidak
sepadan dengannya, dengan mahar yang sepantasnya ataupun dengan mahar
yang kurang dari yang mesti diterima dari suami sebab semua keputusan ada di

tangan pihak perempuan (istri, red); tidak ada wali yang dibuatnya malu sebab
pernikahannya dengan suami yang tidak sepadan dan mahar yang sepantasnya
juga tidak perlu dituntut sebab dia sudah menggugurkannya (tidak menuntut
agar diberi mahar yang sewajarnya).
Sebagai landasan atas pendapatnya

ini, mazhab Hanafi mengemukakan

beberapa dalil berikut ini:

Allah swt. berfirman,

@ ?;fqt'E t*'^ily:i34*r6s
"Kemudian

jika si suqmi mentalaknya

uV

(sesudah talak yang kedua), mnka

perempuan itu tidak halal lagi baginya hingga dia kawin dengan sunmi yang lain."

(al-Baqarah l2l:230)

Allah swt. berfirman,

@
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"Apabilnkomu mentolak isteri-isterimu, lalu habis iddslmya, maka janganlalt

kamu (para wali) menghnlnngi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya,"
(al-Baqarah [2]:232)
Di dalam kedua ayat ini dijelaskan bahwa pernikahan disandarkan kepada
pihak perempuan. Pada dasarnya, suatu perbuatan disandarkan kepada orang
yang melakukannya.
Selain itu, perempuan diperbolehkan melakukan sendiri akad jual beli

dan akad-akad yang lain. Karena itu, dia berhak untuk melakukan sendiri
akad pernikahan karena tidak ada perbedaan antara satu akad dan akad yang
lain. Seandainya para wali memiliki hak dalam akad pernikahan, maka hak
mereka tetap ada dan tidak dihapuskan. Hak ini dapat mereka gunakan ketika
perempuan mengambil keputusan yang buruk dan menikah dengan laki-laki
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yang tidak sepadan dengannya. Hal

ini disebabkan tindakannya yang buruk

itu dapat menimpakan aib kepada wali-walinya.
Mereka mengatakan bah'wa hadits-hadits yang mensyaratkan adanya wali
dalam pernikahan hanya berlaku bagi perempuan yang belum bisa mengurus

dirinya sendiri secara sempurna, seperti perempuan yang masih kecil atau
perempuan yang gila.

Menurut ahli fikih, pengkhususan perkarayang umum dan pembatasannya
pada sebagian anggotanya berdasarkan qiyas diperbolehkan.

Keharusan Mendapatkan lzin
dari Perempuan yang akan Menikah
Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status wali (dalam pernikahan) bagi seorang perempuan, wali diharuskan meminta pendapat dari
kepada perempuan dan mengetahui keridhaannya sebelum dilakukan akad.
Sebab, pernikahan merupakan hubungan dan kebersamaan yang (diharapkan)
akan berlangsung untuk selamanya antara laki-laki dan perempuan dan hal

ini

tidak bisa terwujud jika tidak disertai dengan keridhaan dan rasa cinta. Dari sini,
syariat melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa, bauk bagi perempuan

yang menjanda ataupun yang masih gadis. lika pernikahan tetap dilangsungkan dengan tanpa ada ridha dari pihak perempuan, maka perempuan yang

dinikahkan diperbolehkan meminta agar pernikahannya dibatalkan. Sebagai
dasarnya adalah beberapa riwayat berikut ini:

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,
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"seorang jandalebinUrrt',ot ntas dirinyta rrnairi OrrrrrOruuotiryr',

yang masih perawan dimintai

izin

rr*rntoro

(persetujunn) dnn persetujuannya adalalt

diamnya."2

Hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Muslim, Abu Daud dan Nasai
dengan redaksi,

'
'

Dia lebih berhak atas dirinya dalam hal untuk menikah bukan dari segi hak untuk
menikahkan dirinya sendiri tanpa wali.
HR Muslim, kitab "an-Mkdh" bab "Istidzan ats-Tsayyibf an-Nikah bi an-Nuthqi wa al-Bikr
bi as-Sukitil' jilid rr. hal: ro38, 166-62). Abu Dawud, kitab"an-NikAh," dengan kata"alAyyimu,", jrlid rr,hal:577,lzogSl. Nasai, futab"an-Nikhh," bab"Istidzinu al-BikrfiNafsiha,"
jilid VI, hal: 84, Irz6ol. Ahmad, jilid I, hal: zr9. Tirmidzi, kir.ab"an-Nikilft," bab" Istidzfn
ats-Tsayyibl' jilid lll, hal:4or, Irro8].Ibnu Maiah, kitab "an-Nikdhl'bab"lsti'miru al-Bikr
wa ats-Tsayyibl' jilid I, hal: 6or, Ir87o]. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih.
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"Dan untuk pernwan dimintai persetujuan oleh ayahnya."l
Maksudnya, ayahnya dimintai persetujuan terlebih dulu sebelum dilangsung-

kannya akad nikah.

Abu Hurairah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda,

i!:ti F'St,Fo; ';d F

i\,SY

"seorang janda tidak dinikahksn snmpai dia dimintnipersetuiuan dnn seorang
perawan tidak dinikohkan sampai dia dimintai izin."2
Khantsd binti Khidam meriwayatkan bahwa ayahnya menikahkannya ketika

dia menjanda. Lantas dia menemui Rasulullah saw Beliau pun membatalkan
pernikahannya.3

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwasanya seorang perawan menemui
Rasulullah saw. dan menceritakan kepada beliau bahwa ayahnya telah menikahkannya, padahal dia tidak menyrrkai (calon suaminya). Rasulullah saw. kemudian

memberikan pilihan kepadanya.o

Abdullah bin Buraidah meriwayatkan dari ayahnya bahwasanya seorang
gadis menemui Rasulullah saw lantas berkata, "Sungguh, ayahku telah menikahkanku dengan sepupuku untukmengangkatnya dari kehinaan." Rasulullah saw.
kemudian menyerahkan keputusan kepadanya. Lalu dia berkata, 'Aku telah

mengizinkan apa yang diperbuat oleh ayahku. Tapi, aku ingin memberitahukan
HR Muslim, kitab "an-Nikdh," bab "Istidzin ats-Tsayyi fi an-Nikhh bi an'Nuthqi wa alBikr bi as-SukLtl' jilid II, hal: ro36-ro37,l6q,66,dan 671. Malik dalam Muwaththa' Malik'
kitab"an-Nikdh,"bab"Isti'mari al-Bikr wa ats-Tsayyibf Nafsiha| jIlidII, hal: 524, [+]. Abu
Dawud, kitab "an-Nikrilr," bab "fi ats-Tsayyibl' iilid Il, hal: 239, Izo99l.
HR Bukhari, l<:r;ab "an-Nikdhi b^b,"fi an-Nikah." iilid IX, hal: 32. Muslim,lotab "an-Nikdhl'
bab,"lstidzanats-Tsayyibf an-Nikhh"bian-Nuthqiwal-Bikrbias-SukutJ' jilid ll,hal: ro16' L6+1.
Abu Dawud, t<:taU "ii Nit<ah," bab "f al-lstimarl'iilid II, him. 48, Iiogz-zos3l. Tirmidzi,
kitab "an-Nrkrhl'bab" Ma Jah fi tsti'miri al-Bikr wa ats-kayyibi' iilid r r r ' hal: 4o6, Ir I ozl.
H R Bukhari, kitab "an-Nrkri hl' bab " tdzi Zawwaja lbnatahu wa Hiya Karihah fa Nikahuh

fi Mardud," jilid VlI, hal: 23, kitab"al-Hail,"bab'f an-Nikah,". iilid lX, hal: jj, dan kitab
"'al-krAhl'bib" La Yajuzu Nikahu at-Mukrah," jilidlX, hal: 26. Nasai, futab"an-Nikhh"' bab,
"ats-Tsayyib Yuzawiijuh AbAha wahiya Khrihatunl' jilid VI, hal:
[j268]. Ibnu Majah,
-86.
kitab "an'-NikAft," bab " Man Zawwaia ibnatahu wa Hiya Karihah." jilid I' hal: 6oz, Ir 8zr].
Daruqutni dal am Sunan Daruquthn[. kitab "ar-Nikrih," jilid Ill, hal: zr r, [+: l. Ahmad dalam

Musnid Ahmad, iilid vl, hal: 3z8. Darami. kitab"an-Nikah," bab "ats-Tsayyib Yuzawwijuhi
Abuha wa Hiya karihah," ltrSz\. Malik dalam Muwaththa' Malik, kitab "an-Nikdh," bab
"Jdmi'u Mh ld Yajfizu min an-Nikdh," jilid II, hal: 53 5, [24].
HR Abu Dawua, rutab "an-Nikhh|bab"fi al-sikruYuzawwiiuha Abih wa LhYasta'miruhdl'
I I. hal: sz6,Izog6l.lbnu Majah dalam Sunan lbnu Maj'ah, kitab "an-Nrkri hl'bab" Man
iilid
'Zawwaia
lbnatahu wa Hiya Karihah," iilid I, hal: 6o3, [rS75]. Ahmad dalam Musnad
Ahmad, iilid I, hal: ztl, din iilid VI, hal: 328 dan jz9. Daruqutni, kitab "ar-Nikrii," jilid
IIl, hal: 32g,156l. Syekh Syakir menyatakan bahwa hadits ini shahih.
Pernikahan - 375

kepada kaum perempuan bahwa seorang ayah tidak berhak sepenuhnya untuk

menikahkan anak perempuannya. '

Pernikahan Perempuan yang Masih Kecil
Hukum di atas berlaku bagi perempuan yang sudah balig. Adapun bagi
perempuan yang masih kecil, ayah atau kakeknya diperbolehkan menikahkannya
tanpa meminta izin darinya karena dia belum bisa mengemukakan pendapatnya.
Ayah atau kakeknya harus menjaga dan memelihara hakrrya. Dan ayahnya tidak

merniliki pilihan dia ketika telah balig.

Abu Bakar ra. telah menikahkan putrinya, Salyidah Aisyah dengan
Rasulullah saw. ketika dia masih kecil tanpa izinnya karena dia belum sampai
pada usia yang persetujuannya memang diperlukan.

Meskipun demikian, ulama mazhab Syaf i menganjurkan agar ayah atau
kakek tidak menikahkan anak perempuannya kecuali ketika dia sudah balig.
Mereka juga menganjurkan agar anak perempuannya dimintai persetujuannya
agar dia tidak merasa terpaksa melaksanakan pernikahannya.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa para wali, selain ayah dan kakek,
tidak diperbolehkan menikahkan anak perempuan yang masih kecil (belum
balig. Apabila mereka rnenikahkannya, maka pernikahan dinyatakan tidak sah.

Abu Hanifah, al-Auzai, dan sekeiompok ulama salaf berpendapat bahwa semua
wali boleh menikahkan dan sang anak rnemiliki hal untuk memilih ketika dia
sudah balig.

Pendapat yang kedua merupakan pendapat yang lebih benar. Hal ini
berdasarkan pada riwayat bahwa Rasulullah saw. menikahkan Umamah binti

Hamzah ketika dia belum balig dan memberi pilihan kepadanya ketika dia
telah balig.'
Rasulullah saw. menikahkan Umamah karena kekerabatan beliau dengannya

dan perwalian beliau atasnya, bukan dalam kapasitas beliau sebagai seorang
nabi. Sekiranya beliau menikahkannya dalam kapasitas sebagai nabi, tentunya
niscaya dia tidak diberi hak untuk memilih ketika dia sudah balig. Allah swt.

berfirman,

HR Nasai, kitab'hn-Nikdh," bab" al-BikrYuzawwijuhfAbuhs wa Hiya Kdrihahl' jrlidy,hal.
86. [:z6q]. Ibnu Majah di dalam Sunan lbni Malhh,kitab"an-Nikhh,"bab "Mah Zawwaja

lbnatahuwaHiyaKarihah,"jilidl,hal: 6oz,lftT4l.Daruqutni,kitab'hn-Nik6ft,"jilidIiI,
hal: z3z-23j, lcs-+ll.
Thabaqil lbni Sahd, jilid VIII, hal: 33,rr j. dan I r4. Baca biografi Umamah binti Hamzah
dalam A'idm an-Nisa',

jilid l, hal: 6 r, karya

Umar Ridha Kuhalah.
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"Dan tidaklah pntttt bagi taki-taki yang mukntin dan tidak (iulaS bagi perempuan yang ntuknrin, apabiln Allah don rasul-Nyn telah menetnpkan suatu
ketetapan, aknn adn bagi merekn pilihan (ynng lnin) tentang urusan mereko."
(Al-AhzAb [33]:36)
Di antara para sahabat yang mengutarakan pendapat ini adalah Umar, Ali,
Abdullah bin Mas'ud,Ibnu Umar, dan Abu Hurairah.

Penualian secara Paksa
Perwalian secara paksa berlaku bagi orang yang tidak memiliki kemampuan,

seperti orang gila dan anak kecil yang belum mumayyiz. Hal yang sama juga
berlaku bagi orang yang kemampuannya tidak sempurna, seperti anak kecil
yang mumayiz dan orang bodoh yang mumayiz.

Maksud perwalian secara paksa ini adalah bahwa wali boleh melakukan
akad pernikahan sebagai wakil bagi mereka tanpa harus meminta pendapatnya

terlebih dulu; akad yang diwakilinya sah tanpa harus meminta ridha darinya.
Ditetapkannya syariat ini demi kemaslahatan yang berpulang kepada orang yang

diwakilinya dalam akad. sebab orang yang kemampuannya sudah hilang atau
kemampuannya belum sempurna, dia tidak bisa menimbang sisi kemaslahatan
pada dirinya. Dia jugatidakmengetahuikemasalahatan pada akadyang dilakukan
karena usianya yang masih kecil atau gila. Dengan demikian, semua urusannya
dikembalikan kepada walinya. Bagi orang yang akalnya belum sempurna, akad

yang dilakukannya dinyatakan tidak sah, sebab kalimat yang diucapkannya
tidak bisa dibilang sebagai akad karena dia tidak bisa membedakan (antara yang
baik dan yang buruk), sementara kemampuan untuk membedakan merupakan
dasar diberlakukannya akad.

Adapun orang yang kemampuannya tidak sempurna, apabila dia melakukan
akad pernikahan akadnya sah jika syarat-syarat akad sudah terpenuhi. Tapi, akad

ini bergantung kepada izin walinya tapi harus dengan seizin walinya, apakah
dia memberinya izin ataupun tidak.
Para ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa perwalian paksa ditetapkan

bagi ashabah nasabiyyah atas anak-anak kecil, orang-orang gila dan orang-orang
bodoh. Sementara selain mazhab Hanafi membedakan antara anak-anak kecil

dengan orang-orang gila dan orang-orang yang bodoh. Mereka sepakat atas
ditetapkannya perwalian paksa terhadap orang-orang gila dan orang-orang

Pernikohan - 377
I

I

,l

U

bodoh, yaitu bagi ayah, kakek, pelaksana wasiat, dan penguasa. Perbedaan
yang ada di antara para ulama adalah, kepada siapa perwalian paksa atas
anak laki-laki dan anak perempuan kecil ditetapkan. Imam Malik dan Ahmad
berpendapat bahwa perwaliannya ditetapkan bagi ayah dan pelaksana wasiatnya

tidakbagi wali-wali yang lain. Sementara Imam Syaf i berpendapat bahwa
perwaliannya ditetapkan bagi ayah dan kakek si perempuan.
saja,

Siapa yang Berhak Meniadi Wali?
Mayoritas ulama, di antaranya Imam Malik, ats-Tsauri, Laits, dan Syaf i,
berpendapat bahwa orang yang berhak menjadi wali dalam pernikahan adalah
mereka yang memiliki menjadi menerima ashabah dalam hal mewarisi.
Syaf i berpendapat bahwa pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali
dengan kalimat yang diucapkan oleh wali terdekatnya . Apabila tidak ada, kalimat
akad diucapkan oleh waliyang jauh. Dan apabila tidakada juga, maka kalimat

ini

diucapkan oleh penguasa hakim yang bertindak sebagai wali.'Apabila seorang
perempuan menikahkan dirinya sendiri, baik dengan izin wali ataupun tanpa
seizinnya, maka pernikahannya dinyatakan batal dan tidak sah.
Abu Hanifah berpendapat kerabat selain yang mendapatkan ashabahboleh
menjadi wali dalam pernikahan.
Imam asy-Saukani, dalam kitab Penulis ar-Raudhah an-Nadiyyah menjelaskan lebih detail. Dia berkata, "Hal yang harus dijadikan sandaran, hendaknya
dikatakan bahwa para wali adalah para kerabat dari pihak perempuan, mulai
kerabat yang paling dekat sampai yang paling jauh, di mana mereka akan ikut
merasa hina apabila perempuan itu menikah dengan laki-laki yang tidak sekufu,

sedangkan pihak yang menikahkan perempuan dan laki-laki

itu bukanlah

mereka. Rasa hina semacam ini tidak dirasakan oleh ashabah saja, tapi juga terjadi

kepada dzawisihdm, seperti saudara laki-laki seibu, dan dzawil arhdm, seperti
anak laki-laki dari anak perempuan. Bahkan, rasa hina yang dirasakan oleh keduanya lebih besar daripada sepupu laki-laki dari pihak ayah dan yang semisal
dengan mereka. Karenanya, tidak ada alasan untuk mengkhususkan perwalian

'

Menurut Syaf i, urutan orang yang berhak menjadi wali sebagaimana berikut: ayah, kakek
(ayah dari ayah), saudara laki-laki seayah seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-laki dari
saudara laki-laki seayah seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman dari pihak
ayah, anak laki-laki dari paman dari pihak ayah, penguasa. Artinya, seseorang tidak boleh
menjadi wali bagi seorang perempuan ketika ada orang lain yang lebih dekat dengannya.
Perwalian adalah hak yang didapatkan melalui kekerabatan sehingga ia menyerupai warisan.
Seandainya seorang dari mereka menikahkan seorang perempuan berdasarkan urutan yang

bertentangan dengan urutan ini maka pernikahan itu tidak sah.
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nikah bagi ashabah, sebagaimana tidak ada alasan untuk mengkhususkannya
bagi orang-orang yang mewarisi. Siapa menetapkan hal tersebut, maka dia harus menunjukkan dalil atau riwayat bahwa makna wali dalam pernikahan baik
secara syar'i ataupun bahasa adalah seperti keterangan di atas.

Imam asy-Syaukani berkata, Tidak diragukan bahwa sebagian kerabat lebih
utama daripada sebagian yang lain. Dan keutamaan ini tidak didasarkan pada
haknya untuk mendapatkan bagian harta atau mempergunakannya bagaikan
orang yang berhak mendapatkan waris atau menjadi wali bagi anak kecil, tapi
didasarkan pada perkara lain, yaitu kehinaan yang dirasakan oleh kerabat. Rasa

hina ini tidak hanya dirasakan oleh ashabah, tapi juga dirasakan kepada pihak
selain mereka. Tidak bisa dipungkiri bahwa kerabat ada yang berhak lebih dulu
dan ada yang mesti menunggu untuk menjadi wali. Ayah dan anak-anak lakilaki lebih utama daripada yang lain, lalu saudara-saudara laki-laki seayah seibu,

lalu saudara-saudara laki-laki seayah atau seibu saja, lalu anak-anak laki-laki
dari anak-anak laki-laki dan perempuan, lalu anak-anak laki-laki dari saudarasaudara laki-laki dan perempuan,lalu paman-paman dari pihak ayah dan ibu,

dan seterusnya.
Siapa yang menetapkan pengkhususan bagi sebagian dan mengabaikan yang

lain, hendaknia dia mengemukakan dalilnya. Apabila dia tidak mendapatkan
dalil selain perkataan orang-orangyang sebelumnya, maka kami tidaktermasuk
bagian dari orang yang sependapat dengannyai"

Hukum Laki-Laki Menikahi Perempuan
yang Berada di Bawah Penryaliannya
Laki-laki diperbolehkan untuk menikahkan dirinya dengan perempuan yang
diasuhnya (selain perempuan yang menjadi muhrimnya) tanpa membutuhkan
wali lain apabila perempuan yang diasuhnya berkenan menerimanya sebagai
suami.
Said

bin Khalid meriwayatkan bahwa Ummu Hakirn bin Qarizh berkata

kepada Abdurrahman bin Auf, "Bahwasanya ada banyak lakiJaki yang melamarku.

Maka, nikahkanlah aku dengan siapa saja yang menurutmu layak di antara merekal'
Abdurrahman berkata, "Kamu menyerahkan urusanmu kepadaku?" Ummu Hakim
berkata, "Iya. Abdurrahman kemudian berkata, aku ingin menikahimul"

Lihat dalam kitab ar-Raudha an-Nadiyyah, jilid II, hal: r4.
HR Bukhari secara muhllaq, kitab "an-Nikdh," bab"Idza Kana al-Wali Huwa al-Khathib,"
jilid VII, hal: 23. Hais adalah makanan yang terbuat dari kurma,
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Imam Malik berkata, 'Apabila seorang janda berkata kepada walinya,
Nikahkanlah aku dengan siapa saja yang kamu kehendaki, lalu sang wali
menikahkannya dengan dirinya sendiri atau dengan orang yang dipilihnya,
maka pernikahan yang dilakukannya bersifat mengikat, meskipun dia tidak
mengetahui identitas laki-laki yang akan menjadi suaminya.
Pendapat

ini dikemukakan mazhab Hanafi, Laits, Tsauri, dan Auza'i.

Imam Syaf i dan Abu Dawud berpendapat bahwa dia harus dinikahkan
oleh hakim, atau wali lain yang setingkat dengan wali yang hendak menikahinya
atau yang kerabatnya lebih jauh. Adanya wali merupakan syarat dalam akad
sehingga orang yang menikah tidak boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri,
sebagaimana seseorang tidak boleh menjual sesuatu kepada dirinya sendiri.
Ibnu Hazm berkata, "Berkenaan dengan apa yang mereka katakan bahwa
orang yang menikah, dialah yang menikahkan, kami tidak sependapat. Yang
benar adalah bahwa orang yang menikah boleh menjadi wali bagi dirinya sendiri.
Adapun perkataan mereka, 'sebagaimana seseorang tidak boleh menjual sesuatu
kepada dirinya sendiril merupakan kalimat yang tidak benar. Hal yang benar
adalah bahwa apabila seseorang ditunjuk sebagai wakil untuk menjual sesuatu,

maka dia boleh membeli sesuatu itu untuk dirinya sendiril'
Selanjutnya dia mengemukakan dalil yang mendukung kebenaran pendapat

yang dipilihnya, yaitu riwayat Anas bahwa Rasulullah saw. memerdekakan
Shafi1yah, menikahinya, menjadikan kemerdekaannya sebagai maharnya, dan
mengadakan walimah atasnya dengan hais".1

Ibnu Hazam berkata, Rasulullah saw. menikahi perempuan yang berada
pada perwalian beliau. Hal ini cukup untuk dijadikan sebagai dalil atas diperbolehkannya orang yang menjadi wali menikahi perempuan yang berada pada
perwaliannya. Allah swt. berfi rman,

b.ffi 8.;v6Kuf4U55A-ri49:b*;:Si',V,t:S

ntr:+4L5fi,5ry:,
v

'

HRBukhari, kitab "an-Mkhh," bab"al-Walimah walaubi Syalrl' jilid VII, hal:3 r. Muslim, kitab

'hn-Nikhh," bab"Fadhilati I'taqihi Amutahu Tsumma Yatazawwajuhai' jilid II, hal: ro45, [85].
Abu Dawud, kitab" an-Nikah," bab" ar-Rajul Yu'tiqu Amataha TsummaYatazawwajuha)' jilid
II,hal s++- s+s, [zos+]. Nasai, kitab " an-Nikhhl' bab " at-Tazwij ala al-Itqil' jilidY I, hal: r r 4,
[3342]. Tirmidzi, kitab "an-Mkhh" bab"ar-RajuluYu'tiqu al-AmahTsummaYatazawwajuha]'
jilid III, hal: 4r4, Ir r r 5]. Ahmad, jilid III, hal: 99, r65, r7o, r8r, dan zo3. Ibnu Majah, kitab

"an-Nikdh,"bab" ar-RajulYuYiquAmatahaTsummaYatazawwajuhl,"jilidl,hal:629,1956.
Darimi, kittab "an-Nikah," bab "fi, al-Amatu Yujhlu'Itqahu Shadaqaha)' jilid II, hal:77,
[2248]. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan dan shahih. Imam Bukhari meriwayatkan kisah
pernikahan Shafiryah dalam Shahih Bukhari,kitab" an-Nikdhl'bab"Ittikhadzu as-Sarariwa
Man Ataqa lariyatahu Tsumma Tazawwajahal' jilid VII, hal: 7.
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"Dan kswinkanlalt orong-or(tng yang sendirisn di antara kamu, dan orangorang yang lnyak (berkazuin) dnri hnmba-lnmbn snhayamu yang lelaki dun hambohombu sahayamu yang perempunn. lika mereks miskin AIInlt qkan memampukan
mereka dengan kurnia-Nya. Dan AIIah Mahn luas (pentherinn-Nyn) lngi Maha

Mengetalrui." (An-Nur [2a] 32)
Siapa yang menikahi perempuan yang menjanda disertai.dengan keridhaan

dari pihak perempuan, maka dia telah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh

Allah swt. Dan Allah swt. tidak melarang keberadaan orang yang menikahkan
perempuan ini sebagai orang yang menikahinya.

Pernikahan dengan Wali Jauh ketika Wali dekat Tidak Ada
Apabila wali yang paling dekat dan memenuhi syarat-syarat perwalian ada,
maka keluargayanglebih jauh darinya tidakberhak untuk menjadi wali. Apabila
ayah dari pihak perempuan masih ada, maka saudara laki-laki, paman dari pihak
ayah, dan kerabat dekat yang lain tidak berhak menjadi wali dalam pernikahannya.

Apabila seseorang dari mereka menikahkan anak perempuan yang masih kecil

dan yang perempuan yang sama status hukumnya sama dengannya tanpa
izin dan penyerahan kuasa dari ayahnya, maka dia disebut denganfidhuli dan
akadnya digantungkan kepada orang yang memiliki perwalian, yaitu sang ayah.
Dan apabila wali yang paling dekat sedang bepergian dan orang yang melamar
pihak perempuan enggan menunggu kedatangan walinya, maka perwalian bisa
berpindah pada urutan wali berikutnya. Semua ini diberlakukan agar kemaslahatan

tidak terabaikan. Ketika wali yang dekat datang, dia tidak memiliki hak untuk
menolak apa yang telah dilakukan oleh wali yang menggantikannya. Hal itu karena

ketidakhadirannya dianggap seperti orang yang tidak ada dan perwaliannya
beralih kepada yang lain. Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Hanafi
Imam Syaf i berpendapat bahwa apabila perempuan dinikahkan oleh salah
satu dari wali-walinya yang memiliki garis kekerabatan lebih jauh, ketika wali
yang memiliki garis kekerabatan lebih dekat masih ada, maka pernikahannya
tidak sah. Dan apabila walinya yang paling dekat sedang bepergian, maka orang
yang berhak menjadi wali berikutnya tidak boleh menikahkannya. Sementara
orang yang menikahkannya adalah dari hakim.

Dalam kitab Bidayatul-Mujtahid dinyatakan, "Pendapat Malik tentang hal
ini masih diperdebatkan. Kadang, dia mengatakan bahwa apabila wali yang
lebih jauh menikahkan perempuan ketika wali yang lebih dekat ada, maka

pernikahan tidak sah. Kadang, dia mengatakan bahwa penikahannya sah.
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Terkadang pula dia mengatakan bahwa wali yang lebih dekat boleh mensahkan

atau membatalkannya. Perselisihan

ini berkaitan dengan pihak-pihak

selain

ayah, beserta anak perempuannya yang masih gadis, dan pelaksana wasiat,
beserta anak perempuan yang berada di bawah asuhannya.

Menurut Malik, pernikahan dalam kedua kasus semacam ini tidak sah.
Maksudnya, pernikahan yang diadakan oleh pihak-pihak selain ayah (atas anak
perempuan yang masih perawan ketika sang ayah ada), dan pernikahan yang
diadakan oleh pihak selain pelaksana wasiat (atas anak perempuan yang berada

di bawah asuhannya) ketika pelaksana wasiat ada."
Imam Malik juga sependapat dengan Abu Hanifah tentang berpindahnya
perwalian kepada wali yang jauh ketika wali yang dekat sedang bepergian.

Status Wali Dekat yang Dipenjara atau Ditawan
Dalam l<tab al-MugLnr, Ibnu Qudamah berkata, 'Apabila wali yang dekat
sedang dipenjara atau ditawan di tempat yang dekat dan tidak mungkin dimintai
pendapat, maka statusnya adalah seperti wali yang jauh. farak yang jauh tidak
diperhitungkan karena dirinya sendiri, tapi karena ketidakmungkinannya untuk
menikahkan. Karena itu, apabila tidak diketahui apakah kediaman seorang wali,

itu dekat atau jauh, atau diketahui bahwa dia dekat, tapi tidak diketahui secara
pasti di mana keberadaannya, maka status dirinya sama seperti wali yang jauh.

Akad Nikah yang Dilakukan oleh Dua Orang Wali
Apabila dua orang wali melakukan akad atas satu orang perempuan, baik
akadnya diadakan dalam waktu yang bersamaan, atau salah satu dari akad yang

dilakukannyadilaksanakan lebih dahulu, sementarayanglain diadakan setelahnya.
Apabila kedua akad ini diadakan dalam waktu yang sama maka keduanya batal.
Dan apabila akad keduanya diadakan dalam waktu yang berbeda maka perempuan

itu adalah milik laki-laki yang pertama (yang lebih dulu melakukan akad), baik
laki-laki yang kedua telah menyetubuhinya ataupun belum.
Apabila laki-laki yang kedua menyetubuhinya, padahal dia tahu bahwa
perempuan itu (yang menjadi istrinya) telah melakukan akad dengan lakilaki lain sebelum dia melangsungkan akad dengannya, maka dia adalah telah
melakukan perzinaan yang mesti dijatuhi hadd. Dan apabila dia tidak tahu,
maka perempuan itu dikembalikan kepada laki-laki pertama dan hadd tidak

dijatuhkan kepadanya karena ketidaktahuannya.
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Samurah meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
ta
.Ic
' . e' .c..
til,r
, 1 .,t,.
f+J:)U .sej oF; W:);\..,r Li\
,
,

"Perempuart mnta sajn yang diniknhkarr oleh dua ornng utali, nraka dia adnlalt

milik tlang pertatna dari keduanya ."1HR Ahmad.
ini menunjukkan bahwa perempuan yang diakadkan
oleh dua orang wali (dengan laki-laki yang berbeda,) maka perempuan tersebut
menjadi istri laki-laki yang pertama, meskipun laki-laki yang kedua sudah
Secara umum, hadits

menyetubuhinya.

Perempuan yang Tidak Mempunyai Wali
dan Tidak Bisa Berwali Hakim
Imam Qurthubi berkata, 'Apabila seorang perempuan berada di suatu
tempat yang di dalamnya tidak ada penguasa, sedangkan dia tidak memiliki
wali, maka dia boleh menyerahkan urusannya kepada salah seorang tetangga
yang dipercayai untuk menikahkannya. Dalam kondisi seperti ini, orang yang
ditunjuk olehnya yang menjadi wali dalanr pernikahannya, karena manusia
membutuhkan pernikahan dan melakukan sesuatu yang paling baik yang
mungkin dilakukan."'
Imam Malik berkata tentang perempuan yang kondisinya lemah, "Dia
dinikahkan oleh orang yang dia serahi urusannya. Dia termasuk perempuan
yang tidak mampu mendatangi hakim sehingga sama seperti perempuan yang
di tempatnya tidak ada hakim. )adi, kondisi semacam ini kernbali pada kaidah
bahwa semua orang Muslim berhak menjadi wali.
Imam Syaf i berkata, 'Apabila dalam sebuah perkumpulan ada seorang
perempuan yang tidak memiliki wali,lalu dia menyerahkan urusannya kepada
seoranglaki-laki hingga dia dinikahkannya, hal itu diperbolehkan. Hal semacam

ini termasuk jenis tahkim (penunjukkan pengantara). Dan orangyang ditunjuk
sebagai hqkam (pengantara) menduduki posisi hakiml'

'

Diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam Sunan Abi Darud, Kitab "an-Mkah", Bab"Idza
Ankaha al-Waliyyani,"jilid II, him. 237, hadits nomor zo88; Nasai di dalam Sunan Nasa'i,
Kitab al-Buyu', Bab "ar-Rajul Yabi'u al-Baihh fa Yastahiclquha Mustahiqqun," jilid YIl,
hlnr. 3 r z: Tirmidzi di dalam Sunnn Tinridzi, Kitab 'an-Nikah." Bab "Ma f al-Waliyyani
Yuzawwijuni," iilid III, him. 4o9-4ro, hadits nomor rrro; Darimi di dalam Sunan Darimi,
Kitab"an-Nikahl'Bab"al-MarhhYuzawwijuha al-Waliyyant," jilid II, him. r39; dan Ahmad
di dalam Musnad Ahnnd, iilid V him.8 dan r8.

Lihat'bl-lami'li al-Ahkamil Qurbn," jilid III, him.

76.

Pemikahan

- 383

Wali yang Menolak Pernikahan Perempuan
yang Berada di Bawah Perualiannya
Para ulama sepakat bahwa wali tidak boleh menolak untuk menikahkan

perempuan yang ada di bawah perwaliannya dan menzaliminya dengan melarangnya untuk menikah apabila seorang laki-laki yang sekufu dan menye-

rahkan mahar yang semestinya. Jika dia tidak berkenan untuk menjadi wali
dalam pernikahan perempuan yang berada di bawah perwaliannya, maka pihak
perempuan boleh mengajukan perwaliannya kepada hakim.

Apabila keengganan wali disertai dengan alasan yang dapat diterima,
misalnya calon suami tidak sekufu, atau mahar kurang daripada mahar yang
semestinya, atau ada laki-laki lain yang sekufu meminangnya, maka perwalian

dirinya tidak berpindah ke pihak lain karena dia tidak bisa dikatakan sebagai
wali yang enggan untuk menikahkan si perempuan.

Ma\il bin Yasar berkata,'Aku memiliki

seorang saudara perempuan yang

memintaku agar menikahkannya. Lantas, salah seorang sepupuku datang
kepadaku. Aku kemudian menikahkan saudara perempuanku dengannya.
Kemudian sepupuku itu menalak saudara perempuanku dengan talak raja'i
dan meninggalkannya sampai masa iddahnya berakhir. Ketika saudara perempuanku sudah diperbolehkan untuk menikah, sepupuku itu datang untuk
menikahinya kembali. Aku berkata kepadanya, Tidak, demi Allah. Aku tidak
akan menikahkannya selamanya. Berkenaan dengan peristiwa ini, Allah swt.
menurunkan ayat,
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kamu (para wnli) ntengltalangi mereka knutin lagi dengan bokol suaminya,

..."

(Al-Baqarah l2l:232)
Dia berkata, aku kemudian menarik sumpahku dengan membayar kafarat
lantas aku menikahkan saudara perempuanku dengannya.

Pernikahan Anak Perempuan Yatim
Anak perempuan yang yatim boleh dinikahkan sebelum balig. Akad atasnya

dilakukan oleh para wali. Dan dia memiliki hak untuk memilih setelah balig.
Pendapat ini merupakan pendapat yang dikemukakan oleh Aisyah ra., Ahmad,

dan Abu Hanifah.
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Allah swt. berfirman,

'4"@GUArLd;

J!#i; 31 i{v

"* i, iS 6:"6:,ri 66_

\'*,\i"Lt(Af;,$liniffiCr'b"a)\,'{4s.ii$-V;fitiA
@
"Dnn mereks minta fntwa kepndamu tentang parn wanita. Katakqnlsh: 'AIIah
memberi fntr.oa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu
dalam Al Qur'nn (jttga rnetfntn,aknn) tentang para wanita yatim yang kamu tidnk
memberiksn kepodn mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin

mengawini mereks dan tentang mok-onak ynng masih dipmdang lemsh.

Dcm

(Allnh menyuruh knmu) supava kamu mengurus snttk-anak yatim secara adil.'
Dan kebajikan npa saja yang kamu kerjnkan, maka sesunggulutya Allah adnlalr
Mah a Men ge t ahu iny a. " (An-Nisa' fal : 127)
Salyidah Aisyah ra. berkata, "Dia adalah anak perempuan yatim yang berada di bawah asuhan walinya. Sang wali ingin menikahinya dan tidak bersikap
adil dalam memberikan mahar yang wajar kepadanya. Karena itu, para wali
dilarang untuk menikahi anak-anak perempuan yatim yang berada dibawah
asuhannya, kecuali apabila mereka berlaku adil dalam memberikan mahar yang

wajar kepada mereka."'

Dalam kitab Sunan Abu Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai dan Sunan
Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah saw. bersabda,
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maka itulah persetujuannyn. Dan apabila dia menolak, msks tidak diperkenankan
atas dirinya. "2

Imam Syaf i berkata, anak perempuan yatim tidak boleh dinikahkan,
kecuali setelah dia balig. Sebagai dasarnya adalah sabda Rasulullah saw. "Anak
perempuan yangyatim dimintai persetujuan atas dirinya." Persetujuannya hanya

,
,

HR Bukhari, kitab 'hn-Mkkh," bab " al-Akfa' f al-Miil . ..," jilid VII, hal: r z
HRAbu Dawud, kitab'hn-Nikaft," bab "Ji al-Isti'mhr," jilid II, hal:574, Is+z]. Nasai, kitab
"an-Nikdh," bab "Isti'mar ats-Tsayyib Jl Nafsiha," jilid VI, hal: 87, [3u 7o]. Tirmidzi, kitab
'an-Nikiih," bab"Ikrdhi al-Yatimah bla at-Tazwij," jilid III, hal: 4o8, Irro9]. Darami, kitab
"an-Nikhh," bab"f al-Yatimah Tuzawwaj," jilid II, hal: 62, [zr9r]. Ahmad dalam Musnad
Ahmad, jilid I, hal: 261. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan.
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bisa dimintai setelah dia balig. Sebab, minta persetujuan kepadanya ketika dia

masih kecil, itu tidak berarti.

Pernikahan yang Hanya Dihadiri Satu Orang yang Berakad
Apabila seseorang memiliki perwalian atas calon suami dan calon istri,
maka dia boleh mengadakan akad secara sendirian. Contoh, seorang kakek,
diperbolehkan menikahkan cucu dari anak perempuan anak laki-lakinya, jika
memang dia ditunjuk sebagai wakil.

Penrualian oleh Hakim
Perwalian berpindah kepada hakim jika pada dua kondisi berikut ini:
Pertama, apabila para wali bersengketa.
Kedua Jika tidak ada wali, baik karena walinya bepergian atau memang sudah

tidak ada. Apabila seorang laki-laki yang sekufu melamar dan perempuan yang
telah balig rela untuk menikah dengannya, tapi dia tidak memiliki wali, misalnya
karena walinya bepergian, meskipun di suatu tempat yang dekat tapi berada
di luar daerah pihak perempuan, sementara laki-laki yang ingin menikahinya,
maka dalam kondisi ini seperti ini, hakim memiliki hak untuk mengakadkannya.

Apabila pihak perempuan dan laki-laki yang ingin menikahinya bersabar untuk
menunggu kedatangan wali yang sedang bepergian, itupun haknya, meskipun
waktu yang dibutuhkan untuk menunggu cukup lama . Dan jika dia tidak ingin
menunggunya, juga tidak ada alasan yang mewajibkannya untuk menunggu.
Rasulullah saw bersabda kepada Ali ra.
,:
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"Wnltai ni, ,alo tigo perkara yang tidak bolelt rlitundo, ,rrru shalat apabila
wnktunya sudalt tibn, jcnazalr apabila sudah dstang, dnn perempuon yang tidnk hersuanti apabila sudah adn seorang loki-luki ynng sekufu (yang ingin
ntenikahinyn "1 HR Baihaki dan yang lain dengan sanadyang dha'if.

'

HR Tirmidzi, kitab "al-lan'i2," bab "Mi fta Ji Tajil al'lana'i2." jilid III, hal: 378, Iro75].
Tirmidzi berkata, hadits ini g/rarl& dan aku tidak mengetahui sanadnya muttasil. Hakim,
kitab"an-Nikdh," jilid II, hal: 16z-163; Ibnu Majah, kitab "al-Janhiz," bab"Ma fthf al
Janazah 16 Tubkhkhiruha ldza Hadharat wa La Tutba' bi an-Nhril' jilid I, hal: +26. j+861.
Bukhari dalam at-Tdrikh al-Kabir, jilid I, hal: ry7 dan dalam Itfodfu Shdah al-Muttaqin,

jilid

3a6

-

V, hal: z5z.
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Mengenai permasalahan ini, beberapa hadits yang semuanya berstatus
lemah, di antaranya adalah hadits ini.

Penivakilan di dalam Pernikahan
Secara umum, perwakilan merupakan salah satu akad dibolehkan, karena

kebutuhan manusia terhadapnya berkenaan dengan sekian banyak muamalah
(interaksi dengan sesama) yang mereka lakukan.

fikih sepakat bahwa setiap akad yang diperbolehkan dilakukan
sendiri, juga diperbolehkan diwakilkan kepada orang lain, seperti penjualan,
Para ulama

pembelian, penyewaan, penagihan hak-hak, penyelesaian sengketa, pernikahan,
perceraian dan jenis akad yang lain yang memungkinkan diwakilkan kepada
orang lain. Rasulullah saw. sendiri seringkali menjadi wakil atas akad pernikahan
para sahabat.
Abu Daud meriwayatkan dari Uqbah bin Amirbahwasanya Rasulullah saw.
berkata kepada seorang laki -laki," Apakah engkau ridha bila aku menikohkanmu
dengan fulanah?" Dia menj awab, "Iya."

Kemudian Rasulullah saw. bertanya berkata seorang perempuan, " Apakah
engkau ridha jika aku menikahkanmu dengan fulan?" Dia menjawab, "Iya."
Rasulullah saw. lantas menikahkan keduanya. Setelah itu, Dia mencampuri

istrinya sebelum menetapkan maharnya dan tidak memberinya apapun.
Laki-laki yang dinikahkan Rasulullah saw ini adalah salah seorang yang ikut
perang Hudaibiyah. Dan orang-orang yang menghadiri perang Hudaibiyah
mendapatkan bagian di Khaibar. Ketika ajal menjemputnya, dia berkata,
"Sungguh, Rasulullah saw. telah menikahkanku dengan fulanah, sedangkan
aku belum menetapkan maharnya dan belum memberikan apapun kepadanya'
Sungguh, aku mempersaksikan kepada kalian bahwa aku memberikan kepadanya

bagianku di Khaibar sebagai mahar." Istri laki-laki ini lantas mengambil bagian
suaminya dan menjualnya dengan harga seratus ribu.'

Hadits ini bisa dijadikan dalil bahwa seorang wakil boleh menjadi wakil
bagi dua pihak.
Ummu Habibah meriwayatkan bahwa dia adalah salah seorang yang berhijrah ke tanah Habasyah. Dan Najasyi (Raja Habasyah) menikahkannya dengan
Rasulullah saw. ketika dia berada di negerinya.'Orang yang melakukan akad
HR Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud,kttab"an-Nikhh," bab "Ji Man Tazawwaja wa

Lam Yusammi Shadaqan Hatta Mdta," jilid II, hai: 244, lztrzl.
HR Abu Dawud, kitab 'hn-Nikah," bab "f al-walil' jilid II, hal: 569, [2o86 ]. Nasai, kitab
'an-Nikhh," bab " al-Qisthi Ji al-Ashdiqah," jilid VI, hal: r rs, [33 5o].
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adalah Amru bin Umalyah adh-Dhamari sebagai wakil Rasulullah saw. Beliau

telah mewakilkan hal itu kepadanya.
Sementara orang yang rnemberikan mahar kepada Ummu Habibah adalah

Najasyi. Oleh karena itu, pernikahan ini disandarkan kepadanya.

Orang yang Berhak menjadi Wakil
Orang yang berhak rnenjadi wakil adalah orang yang sudah balig, berakal,
dan merdeka karena dia memiliki kemampuan yang sempurna.' Setiap orang
yang memiliki kemampuan yang sempurna berhak untuk melangsungkan akad

untuk dirinya sendiri. Dan setiap orang yang berhak untuk menikahkan dirinya
sendiri, dia juga berhak untuk menikahkan orang lain sebagai wakilnya.
Adapun orang yang kemampuannya tidak sempurna atau kurang, maka dia

tidak berhak untuk menjadi wakil bagi orang lain. Misalnya, dia sedang gila,
berstatus sebagai budak, ataupun orang idiot. Bagi orang semacam ini, mereka
tidak diperbolehkan melangsungkan akad untuk dirinya sendiri.
Para ulama

fikih berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya akad yang

diwakili oleh perempuan yang sudah balig dan berakal sejalan dengan perbedaan
pendapat yang mereka kemukakan mengenai sah atau tidaknya kalimat akad
yang diucapkannya.
Abu Hanifah berpendapat bahwa perwakilannya sah, sebagaimana perwakil-

an yang dilakukan oleh laki-laki. Melakukan akad merupakan haknya dan
selama hal itu menjadi haknya, dia juga berhak sebagai wakil dalam akad.
Mayoritas ulama berpendapat bahwa walinya berhak untuk mengadakan
akad atasnya tanpa harus ditunjuk sebagai wakil olehnya, meskipun keridhaannya

tetap harus diperhatikan, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
Mazhab Syaf i membedakan antara ayah dan kakek dengan wali-wali yang
lain. Menurut mereka, ayah dan kakek tidak membutuhkan penunjukan sebagai

wakil,

sementara wali-wali yang lain membutuhkan penunjukan sebagai wakil

atas darinya.

'

Syarat-syarat ini harus terpenuhi dalam hal mewakilkan. Mazhab Hanali berpendapat
bahwa status penunjukan wakil oleh anak kecil yang mumayiz dan budak juga sah.
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Penryakilan secara Mutlak dan Terikat
Perwakilan bclleh dilakukan secara mutlak atau atallpun terikat. Perwakilan
secara mutlak adalah bahwa seseorang menunjuk orang lain sebagai wakil dalam

pernikahannya tanpa membatasinya dengan perempuan tertentu atau penentuan

jumlah mahar tertentu. Perwakilan yang mengikat adalah bahwa seseorang
menunjuk orang lain sebagai wakil dalam pernikahannya dan membatasinya
dengan perempuan tertentu, atau perempuan dari keluarga tertentu, atau dengan

jumlah mahar

yar-rg sudah

ditentukan.

Abu Hanif-ah berpendapat, dalan perwakilan secara mutlak, wakil tidak dibatasi dengan apa pun. Seandainya dia rnenikahkan orang yang dir,vakilinya dengan

perempuan yang cacat atau tidak sekufu, atau dengan maharyang melebihi mahar
sewajarnya, maka hal semacam ini diperbolehkan.' Akad yang dilakukannya tetap
sah dan mengikat karena itulah bentuk kemutlakan perwakilannya.

Abu Yusuf dan Muhamrnad berpendapat bahwa wakil harus membatasi
pilihannya dengan kesehatan, kafaah, dan maharyang sewajarnya. lika rnelnang
terdapat tambahan yang rnungkin dihindari oleh manusia, maka hal itu dapat
dimaaflian.

Dasar yang digunakan oleh Abu Hanifah ataupun Abu Yusuf dan
Muirammad adalah bahwa orang yang mewakilkan sudah menunjuk orang lain
sebagai wakilnya agar dia memilihkan yang paling baik dan pantas baginya.
Tidak adanya keterikatan bukan berarti orang yang menjadi wakil menikahkan dengan perempuan manapull. Yang dikehendaki oleh orang yang rnemberi
kuasa atau menunjuk sebagai wakil adalah hendaknya dia memilihkan yang

perempuan yang sepadan dan dengan rnahar yang servajarnya. Hal ini perlu
dipahami oleh orang yang ditunjuk sebagai wakil. Sebab, sesuatu yang sudah
menjadi tradisi merupakan hal yang biasa sebagaimana suatu syarat yang sudah
umurn juga rnenjadi syarat meskipun tidak diucapkan secara langsung). Inilah
pendapat vang semestinya dijadikan sebagai pijakan.
Adapun dalam penunjukan rvakil yang terikat, n'akil tidak boleh melanggar
ketentuan, kecuali jika hal itu mengarah pada hal yang lebih baik. Misalnya,
perempuan yang dipilihnya lebih cantik dan lebih mulia daripada perempuan
yang ditentukan oleh orang yang menunjuknya sebagai wakil, atau maharnya

lebih kecil daripada mahar yang ditentukan oleh orang yang diwakilinya. Apa-

'

Ketentuan ini dikecualikan kondisi vang di dalamnya ada sesutrtu 1'ang meragukan.
Misalnya, wakil menikahkan orang yang dirvakilinya dengan anak perempuannya atau
perempuan yang berada di bawah peu'aliannya. Dalarn kondisi seperti ini, akad tidak sah
kecuali dengan ridha dari orang yang memberi perwakilan.
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bila orang yang menjadi wakilnya melanggar ketentuan yang sudah ditetapkan,
akadnya tetap sah. Tapi, tidak bersifat mengikat bagi orang yang diwakilinya.
Bagi orang yang diwakilinya, dia boleh menerimanya apabila dia menghendaki
dan boleh menolaknya apabila dia tidak menghendaki.

Ulama mazhab Hanali mengatakan bahwa apabila orang yang diwakili adalah perempuan, bisa jadi dia mewakilkan pernikahan dengan syarat tertentu atau
tanpa disertai dengan syarat tertentu. ]ika yang terjadi adalah yang pertama, maka
akad atasnya tidak sah kecuali jika sesuai dengan yang ditentukan oleh orang
yang diwakilinya, baik dari sisi laki-laki yang akan menjadi suaminya ataupun

dari sisi mahar yang akan diterimanya. |ika yang yang terjadi adalah yang kedua,
misalnya dia berkata, 'Aku menunjukmu sebagai wakil untuk menikahkanku
dengan seorang laki-lakil'lalu yang ditunjuk sebagai wakilnya, menikahkannya
dengan dirinya sendiri, atau dengan ayahnya, atau dengan anaknya, maka akad

ini tidak mengikat karena adanya sesuatu yang meragukan. Dan apabila hal itu
terjadi, maka akad dikembalikan pada kerelaan perempuan yang diwakilinya.
Jika orang yang ditunjuk sebagai wakil menikahkannya dengan seseorang yang
tidak sesuai dengan yang dia katakan; mewakilkan dengan orang lain, jika lakilakiyang akan menjadi suaminya sepadan dan memberi maharyang sewajarnya,
maka pernikahan ini mengikat. Dan perempuan yang mewakilkan atau walinya

tidak diperkenankan menolak
Jikalaki-lakiyang akan menjadi suami perempuan yang mewakilkan sepadan
dengannya tapi memberi mahar kurang dari yang sewajarnya, maka akad tidak

mengikat, tapi tergantung persetujuan perempuan yang mewakilkannya dan
walinya karena keduanya berhak untuk menentukannya. Dan jika laki-laki
yang akan menjadi suami tidak sepadan, maka akad yang dilakukan tidak sah,
baik maharnya kurang dari yang sewajarnya, sama dengan yang biasa berlaku,
ataupun lebih banyak daripada mahar yang sewajarnya. Persetujuan pada kondisi semacam ini karena persetujuan tidak berlaku atas akad yang tidak sah tapi

berlaku atas akad yang masih menggantung.

Kedudukan Wakil dalam Pernikahan
Perwakilan dalam pernikahan berbeda dengan perwakilan dalam akadakad yang lain. Wakil dalam pernikahan hanya sebagai utusan dan penyambung
lidah. Hak-hak yang berkaitan dengan akad tidak menjadi wewenangnya (secara
penuh). Dia tidak boleh dituntut untuk membayar mahar' atau dituntut untuk

'

Kecuali apabila dia menjamin mahar laki-laki yang menikahinya, maka dia boleh dituntut
untuk membayar mahar (dalam kapasitasnya sebagai penjamin, bukan sebagai wakil).

39O

-

Fikih Sunnah III

memasukkan istri ke dalam ketaatan kepada suaminya apabila dia adalah
wakil suami. Dan dia tidak boleh menerima mahar atas nama perempuan yang

diwakilinya apabila dia adalah wakil pihak perempuan, kecuali apabila pihak
perempuan memberikan izin kepadanya. Dengan demikian, perwakilan bagi
orang yang menjadi wakil pihak perempuan ada pada penerimaan mahar dan
hal ini berbeda dengan perwakilan sebagai wakil untuk mer-rikahkan, yang
perwakilannya berakhir setelah akad usai.

!
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Definisi Kafaah
Kafaah ditinjau dari sisi kebahasaan mengandung arti persamaan
dan keserupaan. sedangkan

Kaff adalah orang yang serupa dan sepadan.

Maksud kafaah dalam pernikahan adalah bahwa suami hendaknya sekufu
dengan istrinya. Artinya dia memiliki kedudukan yang sama dan sepadan
dengan istrinya dalam hal tingkatan sosial, moral, dan ekonomi.

Tidak pungkiri bahwa manakala kedudukan laki-laki (yang akan
menjadi suami) sepadan dengan kedudukan perempuan (yang akan menjadi

istrinya), maka keharmonisan dalam berumah tangga kemungkinan besar
dapat tercapai dan menutup segala pintu yang dapat menghancurkan
pernikahannya.

Hukum Kafaah di dalam Pernikahan
Apa hukum dari kafaah dalam pernikahan? Dan sejauh mana kafaah

mesti menjadi bahan pertimbangan?

Ibnu Hazm berpendapat bahwa kafaah tidak diperhitungkan. Dia
berkata, "Laki-laki muslim manapun, selama dia bukan seorang pezina,

memiliki hak untuk menikah dengan perempuan muslim mana

saja,

selama dia juga bukan pezinal'

Dia juga berkata, "Semua umat Islam adalah bersaudara. Tidakiah
haram bagi seorang laki-laki Negro yang tidak diketahui nasabnya untuk

menikahi putri seorang khalifah dari bani Hasyim. Dan laki-laki muslim
yang fasik, betapa pun tingkat kefasikannya, selama dia bukan pezina,

adalah kufu bagi perempuan muslim yang fasik, selama dia bukan pezina.
Sebagai dasarnya adalah lirman Allah swt., "sesungguhnya orang-orqngmukmin
adalah bersaudara." (Al-Hujurat [+g]: ro)
Dan juga firman Allah swt. yang ditujukan kepada seluruh kaum muslimin,
" Maka kawinilah wanita-wanita (Iain) yang kamu senangi. ' . "(An-Nisf [+]t :)

Allah swt. menyebutkan perempuan-perempuan yang haram bagi kita menikahinya, kemudian Allah swt. berfirman, "Dan dihalalkan bagi kamu selain
yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan
untuk berzina." (An-Nisd l+1, z+)
Rasulullah saw menikahkan Zainab, Ummul Mukminin, dengan Zaid,yang

merupakan budak beliau. Rasulullah saw. juga menikahkan Miqdad dengan
Dhuba'ah bin Zubair bin Abdul Muththalib.

Ibnu Hazm berkata, 'Adapun pendapat kita tentang laki-laki fasik dan
perempuan fasik, juga orang yang menentang, kita dianjurkan agar tidak memperbolehkan laki-laki fasik untuk menikah kecuali dengan perempuan yang
juga fasik, dan tidak memperbolehkan perempuan fasik untuk dinikahi kecuali
oleh laki-laki yang fasik. Dan ini yang tidak dikatakan oleh seorang pun. Allah
swt. berfirm an," Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara.. '" (Al-

Hujurat [+g]: ro). Allah swt. juga berfirman,"Dan orang-orangyangberiman,
Ielaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi
sebahagian yang lain!' (At-Taubah [s], zl)

Tolak Ukur Kafaah dalam Pernikahan adalah Akhlak
dan Keistiqamahannya
Sebagian ulama berpendapat bahwa tolak ukur kafaah adalah keistiqamahan

dan prilaku. Nasab, pekerjaan, kekayaan, dan perkara-perkara yang lain
tidak dapat dijadikan sebagai tolak ukur kafaah. Laki-laki saleh yang tidak
bernasab (strata sosialnya rendah, red) diperbolehkan menikahi perempuan
yang bernasab (strata sosialnya tinggi, red). Laki-laki yang memiliki pekerjaan
yang rendah boleh menikahi perempuan yang memiliki posisi penting dalam
pekerjaannya. Laki-laki yang tidak memiliki jabatan apapun boleh menikahi
perempuan yang menduduki suatu jabatan tertentu dan popularitas. Dan lakilaki yang miskin boleh menikahi perempuan yang kaya, selama dia adalah
seorang muslim yang mampu kesucian dirinya. Tidak seorangf+n di antara
para wali memiliki hak untuk menolak dan menuntut pemisahan (di antara
keduanya yang sudah menikah), meskipun dari pihak laki-laki tidak sederajat
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dengan wali yang mengakadkan, selama pernikahannya dilaksanakan atas ridha

dari pihak perempuan (yang akan dinikahinya).
Apabila keistiqamahan pada dalam diri laki-laki tidak ada, maka dia tidak
sekufu bagi perempuan yang salehah. Perempuan memiliki hak untuk membatalkan akad apabila dia adalah masih perawan, dan dia dipaksa oleh ayahnya
untuk menikah dengan laki-laki yang fasik.

Ibnu Rusy dalam bukunya, Biddyatu al-Mujtahidberkata, "Ulama mazhab
Maliki tidakberbeda pendapat apabila seorang perawan dinikahkan oleh ayahnya dengan seorang pemabuk. Jika seorang perempuan dinikahkan oleh walinya

dengan seorang laki-laki yang fasik, maka perempuan dia berhak untuk menolak

pernikahannya. Dan hakim harus melihat mempertimbangkan atas hal itu
dan memutuskan untuk memisahkan di antara keduanya. Begitu pula, apabila
seorang ayah menikahkan anak perempuannya dengan seorang laki-laki yang
memiliki harta yang haram atau minikahkannya dengan seorang laki-laki yang
sering bersumpah dengan kata talakl'
Sebagai landasan atas pendapat

ini adalah beberapa dalil berikut:

Allah swt. berfirman,

''+"K;4\i;r;{qss6#'K,g-'\f'cK*6v-}'6iffi

'@#6i

"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan seorang perempuan dan menjadikan knmu berbangsa-bangsa dan bersukusuku supaya kamu snling kenal mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia
di nntura kamu di sisi AIIah ialah orang yang paling bertakwa di antnra kamu..."

(Al-HujurAt [a9]:13)
Ayat ini menandaskan bahwa semua manusia sama dari segi penciptaan
dan nilai kemanusiaan. Tidak ada yang lebih mulia antara yang satu dengan
yang lain, kecuali dari sisi ketakwaannya kepada Allah swt., dengan menunaikan
hak-hak Allah-Nya dan memenuhi hak sesama manusia.

Tirmidzi meriwayatkan dengan sanad hasan dari Abu Hatim al-Muzani,
bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
.t

./"jYl
"
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akhlaknya moko nikohkanlsh din. Apabila kalisn tidak melakukan hril itu, maka
akan teriadi fitnah di muko bumi don kerusakan yang besar." Para sahabat bertanya, 'Wahai Rasulullah, meskipun di dalqm dirinya ada kekurangan?"' Belicru
menjaznab,
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datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan qkhlak-

nya maka nikahkanlah dis." Rasulullah sau. mengulanginya hingga tiga kali.l

Khithab hadits ini ditujukan kepada orang yang menjadi wali agar menikah-

kan perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan siapapun yang
meminang mereka yang beragama, memiliki sifat amanah, dan berbudi. Apabila
mereka tidak mau menikahkan orang yang memiliki akhlak yang baik, tapi
mereka menginginkan kehormatan, nasab, kedudukan, dan harta, maka akan

terjadi bencana dan kerusakan yang tidak akan ada ujungnya.
Abu Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah ra., bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda,
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kalian) dan nikahkanlah dis dengannya (dengan ansk-anak perempuannya).') Abu

Hind adalah seorang tukang bekam.
Penulis Mahlim as-Sunon berkata, "Hadits dijadikan dasar oleh Imam Malik

dan orang yang mengikutinya, yaitu bahwa yang menjadi tolak ukur kafaah
adalah agama semata, tanpa ada yang lain. Abu Hind adalah seorang budak
bani Bayadhah, dan bukan bagian dari mereka (orang-orangyang merdeka
seperti mereka, red).

Rasulullah saw. ingin menikahkan Zainab binti Jahsy dengan Zaid bin

'

'

HR Tirmidzi, kitab "an-Nikdhl' bab "Ma lah Idza Jahkum Man Tardhauna Anhu fa
Zawwijuhul' jilid III, hal: 385-386, Iro84-;os5]. Ibnu Majah, kitab "an-NikAh| bab "alAkhfa'i jilidl,hal:632, Ir967]. Maksud kalimat "Datangkepadakalian" adalah meminang
anak perempuan kalian. Maksud kalimat "Orang yang kalian ridhai akhlaknya " adalah
karena akhlak menjadi penilaian bahwa dia akan memberlakukan istrinya dengan baik.
Maksud kalimat "Dan agamanyal'karena agama menjadi rujukan atas penunaian hakhaknya. Yang dimaksud dengan kalimat, "Apabila kalian tidak melakukannya" berarti
apabila kalian tidak menikahkan orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, tapi
kalian hanya menginginkan nasab dan harta semata. Maksud dari"Maka akan terjadi
bencana di bumi dan kerusakan yang besar" adalahkarena pada umumnya nasab dan harta
akan mendatanskan bencana dan kerusakan,
HR Abu Da*.rddulu- Sunan Abu Dawud,krtab'an-Nikdh," bab " fit al-Akhfa"' jilid II, hal:
579,

lzrozl.

Haritsah, tapi Zainab dan saudara laki-lakinya, Abdullah, menolak karena
alasan nasabnya dalam suku Quraisy. Zaenab adalah sepupu Rasulullah saw.
dari pihak ibu, yaitu Umaimah binti Abdul Muthalib, sementara Zaid adalah
seorang budak. Lantas Allah swt. berfirman,

6,:€\
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"Dan tidnklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu'min, apabila Allsh dsn Rasul-Nya teleh menetopkan suatu ketetapan, aksn ads bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan
barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maks sungguhlah dio teloh sesot,
sesnt yang nyata." (Al-AhzAb [33]: 36)
Saudara laki-laki Zainab berkata kepada Rasulullah saw., "Perintahkan

kepadaku apapun yang engkau kehendaki. Lalu beliau menikahkan Zainab
dengan Zaid.'

Abu Hudzaifah menikahkan Salim dengan Hind binti Walid bin Utbah
bin Rabi'ah, sedangkan Salim adalah seorang budak milik seorang perempuan
Anshar.'
Bilal bin Rabah menikah dengan saudara perempuan Abdurrahman bin Auf.l

Imam Ali ra. ditanya tentang hukum pernikahan bagi orang-orang yang
sekufu. Dia berkata, "Sebagian manusia adalah sekufu bagi sebagian yang lain.
Tidak ada bedanya antara orang-orang Arab dan orang-orang Ajam (selain
Arab, red), orang-orang Quraisy dan orang-orang bani Hasyim, apabila mereka
beragama Islam dan beriman."
Pendapat ini dikemukakan oleh mazhab Maliki. Syaukani berkata, "Penda-

pat ini dinukil dari Umar, Ibnu Mas'ud, Muhammad bin Sirin, dan Umar bin

Abdul Aziz. Ibnu Qaryim lebih memilih pendapat ini. Dia berkata, "Dari
apa yang ditetapkan oleh Rasulullah saw menunjukkan bahwa tolak ukuran
kafaah hanya tertumpu pada agama dan keterikatan dengannya. Maka,
jangan sampai seorang Muslimah dinikahkan dengan seorang laki-laki kafir.
Dan jangan sampai seorang perempuan yang mampu menjaga harga dirinya
dinikahkan dengan seorang laki-laki yang gemar melakukan kemaksiatan.

'
'
:

Lihat Tafsir al-Qurthubi, jilid XIV hal: rzr.
HR Bukhari, kitab 'i?n-Mkhh," bab " al-Akfa' il ad-Din," jilid VII, hal: IL
Lihat dalam bukunya Ibnu Qayyim, Zadul-Malad, iilid V hal: r59. Dartqrtni, Sunan
Daruquthni, jilid III, hal: 3oz.
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Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah saw. tidak memperhitungkan hal lain agama.
Al-Qur'an tidak memperbolehkan seorang Muslimah menikah dengan lakilaki yang suka melakukan perzinaan dan perbuatan hina lainnya. Agama
tidak memperhitungkan nasab, pekerjaan, kekayaan, dan status diri. Agama
memperbolehkan seorang buclak yang hitam menikahi seorang perempuan
yang memiliki nasab terhormat dan kaya apabila dia adalah seorang laki-laki
muslim yang menjaga mampu menjaga harga dirinya. Agama memperbolehkan

laki-laki selain suku Quraisy menikahi para perempuan dari suku Quraisy;
laki-laki dari selain bani Hasyim menikahi perempuan dari bani Hasyim, dan
laki-laki yang miskin menikahi para perempuan yang kaya.'
Mazhab Maliki dan para ulama yang lain yang sudah disebutkan sebelumnya

berpendapat bahwa kafaah diukur dengan keistiqamahan dan kesalehan. Ulama
fikih yang lain berpendapat bahwa kafaah diukur dengan keistiqamahan dan
kesalehan juga, dan bahwa laki-laki fasik tidaklah kufu bagi perempuan yang

mampu menjaga kesucian dan harga dirinya. Meskipun demikian, mereka tidak
membatasi kafaah pada hal'tersebut, tapi mereka memandang bahwa ada hal

lain yang juga harus dipertimbangkan. Di antaranya adalah:

Pertama: Nasab
Orang-orang Arab adalah sekufu di antara mereka. Begitu juga dengan
orang-orang Quraisy. Laki-laki selain Arab tidak sekufu bagi perempuan Arab.
Dan laki-laki Arab (selain dari suku Quraisy) tidak sekufu bagi perempuan
Quraisy. Sebagai dasar atas hal ini adalah:

1.

Hakim meriwayatkan dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah

saw.

bersabda,

<;; lt .tr) .vt': ,? -r: ,il*)'ilu
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"Orang-orang Arab yang sekufu antar sebagian dsri dengan ,rbogion yong

lain, yang sstu kabilah dengan kabilah lnin, stttu perkampungan dengan
perkampungan yang lsin, dan seorang lnki-laki dengan laki-Iaki yang lain,
kecuali tukang tenun dan tukang bekqm."2

'
'

Lihat dalam Zhd al-Mahd, iilid IV hal: z, zo, karya lbnu Qalryim

Zaila'iberkata, "Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim. Penulis at-Tan4ift mengatakan bahwa
ini munqathi'(terputus sanadnya) karena Syuja' bin Walid tidak menyebutkan
sebagian sahabatnyal'Lihat dalam Nashbu ar-Riwdyah, jilid IIl, hal: 249. HR Baihaki dalam
Sunan Kubra, jilid VII, hal: zq.

hadits
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2.

Al-Bazzar meriwayatkan dari Mu'adz bin |abal, bahwasanya Rasulullah
saw. bersabda,

*at) qt-d
"

I
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Orang-orang Arab sekufu di antero mereka. Dan orang-orang yang merdeka

sekufu diantorn ntereka. " "

3.

Umar berkata, 'Aku benar-benar akan melarang pernikahan perempuan yang

memiliki nasab, kecuali dengan laki-laki yang sekufu (dengan mereka).,
Ibnu Abi Hatim pernah bertanya tentang pernyataan Umar kepada ayahnya.
Dia berkata, "Ini adalah kebohongan yang tidak memiliki dasarl'

Daruqutni sebagaimanayang terdapat dalam al-'Ilal berkata, "Hadits ini
tidak shahihl' Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini mungkar dan palsu."
Adapun hadits Mu'adz, di dalam sanadnya ada Sulaiman bin Abi faun.
Ibnu Qaththan mengatakan bahwa Sulaiman bin Abi Jaun sosok orang yang
tidak dikenal. Di samping itu, dia meriwayatkan hadits dari Khalid bin Madan
dari Mu'adz Di dalamnya juga terdapat Sulaiman bin Abu Aujan, Ibnu Qhatan
berkata bahwa sosok ini tidak dikenal. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Khalid
bin Madan dari Muadz tapi riwayat ini tidak pernah didengar darinya. Yang
benar adalah bahwasanya pernyataan bahwa nasab juga menjadi bagian dari
tolak ukur kafaah.
tJlama mazhab Syafii dan Hanafi tidak memperselisihkan tolak ukur kafaah

di antara mereka adalah mengenai
tingkatan antar orang-orang Quraisy. Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa
laki-laki Quraisy (selain dari bani Hasyim) adalah sekufu bagi perempuan dari bani
dengan nasab. Thpi, perbedaan pendapat

Hasyim.r Adapun menurut para ulama mazhab Syafii, pendapat yang benar adalah

bahwalaki-laki Quraisy (selain daribani Hasyim danbaniMuththalib) tidaksekufu
bagi perempuan dari bani Hasyirn dan bani Muththalib. Pendapat ini berlandaskan
pada riwayat Wastilah bin Asqa, yaitu bahwa Rasulullah saw bersabda,
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Lihat dalam lttab " Kasyfu al-Asthr hn Zaw6'id al-Bardz,"kitab'hn-Nikhh,"bab "al-Kafa:ah,"
Pen_uJis at-Ta'riq al-Mugni berkata, Sanad hadits ini dha'if.
HR Daruqutni, kitab'hn-N ikdh," bab " al-Mahr" jilid III, hal: 298, Ir95].
Orang-orang Quraisy adalah anak-cucu dari Nadhr bin Kinanah. Orang-orang bani Hasyim
adalah anak-cucu dari Hasyim bin Abdu Manaf. Sementara orang-orang Arab secara umum
dipersatukan oleh satu moyang bani Nadhr.

jilid II, hal: r6o-16r, I r4z4l.
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"Sungguh, Alloh tcloh memilih Kinanah dari bani Ismnil, memilih Quraisy
dariKinansh, mentililtltLtrtiHnsyim dari Quraisy, danmemilihku daribaniHasyim.
Dengan begitu, aku stltlnlt

pililnn

dan pilihan dari

pilihan."lHR Muslim.

Ibnu Hajar dalam Fathu al-Bhriberkata, "Bani Hasyim dan bani Muththalib

diutamakan atas orang-orang Quraisy yang lain. Sementara, selain mereka
adalah sekufu satu sama lain."

Hal yang benar adalah tidak seperti itu. Rasulullah saw. menikahkan dua
putri beliau dengan Utsman bin Affan dan menikahkan Zaenab dengan Abu
Ash bin Rabii padahal Ustman dan Abu Ash berasal dari bani Abdu Syam. Dan
Ali telah menikahkan putrinya, Ummu Kultsum, dengan Umar, padahal Umar
berasal dari bani Adiy.

Bagaimanapun juga, kemuliaan ilmu mengungguli kemuliaan nasab dan
semua bentuk kemuliaan yang lain. Seorang alim sekufu bagi perempuan mana

pun, dengan nasab apa pun yang disandangnya, meski dia tidak memiliki nasab
yang cukup dikenal. Rasulullah saw bersabda,

" Msnu si a a

dsl ah t amb an g- t amb an g,
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Manusia ynng terbaik diontera mereka pada masa jahiliah adalah manusia yang
terbnik diantnra mereka pada mnsa Islam, jikn dia memnlmmi ajaran agama. "2

Allah swt. berfirman,

*";Air;'J'uniS"rdV6eiixiSi\;i'^^*6irli;a-69
"Dan apabila dikntttkon: 'Berdirilsh kamu, maka berdirilah, niscaya Allah
akan meninggiknn orang-orang ynng beriman di rmtaramu dnn orang-orang yang

diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat."'

(Al-Mujadilah

[58]:11)

Allah swt. berfirman,

@ 6#'lriG3*titsp53
"Katokanlalt: 'Adakah sama orang-orang ynng mengetahui dengan orqngornng yang tidak mengetahui?' (Az-Zumar [39]: 9)
HR Muslim, kitab "al-Fadha'i1," bab "Fadhlui Nasabi an-Nabiy wa Taslimil-Hajarhlaihi
Qabta an-Nubuwwah." jilid XL, hal: r 782, f zl. Tirmidzi, kitab "al-Maniqib hn Risulilldh,"
bab"Ji Fadhli an-Nabiy," jilid V, hal: 583, [36o5]. Ahmad d,alam Musnad Ahmad,jilid IV,
hal: ro7. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan, shahih dan gharib.
HR Bukhari, l<ttab" al-Manhqib," bab" Qauluhu tahla: Yh Ayyuhannhsu Innh Khalaqnhkum
min Dzakarin wa Untsh wa la'alnakum Syu'Aban wa Qaba'ila," jilid IV hal: zt7. Muslim,
kitab 'hl-Fadhkil," bab " Min Fadhdili Yusuf 'alahis saldm, ji\d IV hal: r8+6, Ir68]. Ahmad
dalam Musnad Ahmad, jilid IV, hal: r or .
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Tolak ukur kafaah dengan nasab ini berlaku bagi orang-orang Arab. Sementara selain orang-orang Arab, ada yang berpendapat bahwa kafaah di antara mereka tidak diukur dengan nasab. Imam Syaf i dan sebagian besar peng-

ikutnya menyatakan bahwa kafaah dalam nasab berlaku diantara mereka. Hal
ini dikiaskan pada ketentuan bagi orang-orang Arab, sebab mereka akan merasa
minder jika menikah dengan orang yang bukan dari golongannya dilihat dari
sisi nasab. Karena itu, hukum mereka sama dengan hukum yang diterapkan
bagi orang-orang Arab karena alasannya sama.

Kedua: Merdeka
Budak laki-laki tidak sekufu dengan perempuan yang merdeka. Budak
laki-laki yang telah dimerdekakan tidak sekufu bagi perempuan yang sejak awal
sudah merdeka (tidak pernah menjadi budak, red). Dan laki-laki yang nenek
moyangnya pernah menjadi budak tidak sekufu dengan perempuan yang diri
ataupun nenek moyangnya tidak pernah menjadi budak. Perempuan merdeka
akan terkena aib apabila dia berada di tangan seorang budak laki-laki atau di
tangan seorang laki-laki yang salah satu nenek moyangnya pernah berstatus
sebagai budak.

Ketiga: Beragama Islam
Kafaah dari sisi agama menjadi hal yang mendasar yang berlaku bagi orangorang selain Arab. Ini tidak berlaku bagi orang-orang Arab karena merasa cukup
dengan saling membanggakan nasab mereka tanpa saling membanggakan keislaman. Sementara, orang-orang selain Arab saling membanggakan keislaman

nenek moyang mereka.
Berdasarkan hal ini, apabila seorang perempuan yang memiliki ayah dan
kakekyang Muslim, maka dia tidak sekufu dengan laki-laki Muslim yang ayah
dan kakek tidak beragama Islam. Laki-laki yang memiliki seorang ayah yang
beragama Islam sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah yang
juga beragama Islam. Dan laki-laki yang memiliki seorang ayah dan kakek
beragama Islam sekufu dengan perempuan yang memiliki seorang ayah dan
beberapa orang kakek Beragama Islam pula karena pengenalan seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya saja dan hal lain tidak

diperhitungkan.
Abu Yusufberpendapat bahwa laki-laki yang memiliki ayah beragama Islam
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sekufu dengan perempuan yang memiliki ayah dan kakek juga beragama Islam,

karena pengenalan seseorang, menurutnya, dilakukan dengan menyebutkan
nama ayahnya. Abu Hanifah dan Muhammad berpendapat, pengenalan
seseorang dilakukan dengan menyebutkan nama ayah dan kakeknya.

Keempat: Pekerjaan
Apabila seorang perempuan berasal dari keluarga yang memiliki pekerjaan
mulia, maka laki-laki yang memiliki pekerjaan hina adalah sekufu dengannya.
Dan apabila pekerjaan mereka yang sama, maka perbedaann di antara keduanya

tidak perlu diperhitungkan.
Mulia dan hinanya suatu pekerjaan diukur berdasarkan tradisi. Terkadang,
suatu pekerjaan dianggap mulia di tempat tertentu atau pada masa tertentu,
sementara ia dianggap hina di tempat yang lain atau pada masa yang lain.
Mereka yang berpendapat bahwa kafaah juga diukur dari pekerjaan berdalil
dengan hadits, "Orang-orang Arab yang sekufu antar sebagian dari dengan
sebagian yang lain, yang satu kabilah dengan kqbilah lain, satu perkampungan
dengan perkampungan yang lain, dan seorang laki-laki dengan lakiJaki yang
lain, kecuali tukang tenun dqn tukang bekam."'

Imam Ahmad ditanya, "Bagaimana engkau berpegangan pada dengan
hadits ini, sementara engkau sendiri menyatakan dha'if" Dia menjawab, "Inilah
yang berlakui'
Ibnu Qudamah dalam al-Mugniberkata, "Maksudnya, hadits di atas sesuai
dengan tradisi yang berlaku. Orang-orang yang memiliki pekerjaan mulia menganggap bahwa pernikahan anak-anak perempuan mereka dengan para laki-laki
yang memiliki pekerjaan hina seperti tukang tenun, tukang celup, tukang sapu,
dan tukang sampah merttpakan aib yang menimpa mereka. Hal ini merupakan

tradasi yang berlaku di masyarakat pada umumnya. Pendapat ini merupakan

pendapat Imam Syaf

i, Muharnmad dan Abu Yusuf yang merupakan

salah

seorang pengikut mazhab l{anafi. fuga salah satu riwayat dari Imam Ahmad
dan Abu Hanifah. Menurut Abu Yusu i, ii(.}(erjaan tidak diperhitungkan, kecuali

jika akan mendatangkan cela.

'

Zatliiberkata. "Hadits ini diriwayatkan oleh Hakim. Penulis at-Tanqih rnerrgatakan bahwa
ini munqathi' (terputus sanadnya) karena Syuja' bin Walid tidak menyebutkan

hadits

sebagian sahabalnyaJ'Lihat dalam Nashbu ar-Riwyah,jilid l1l,
Sunan Kubra, jilid VII, hal: zr7.

hal

249. HR

Baihaki dalam
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Kelima: Harta
Mazhab Syaf i berbeda pendapat. Sebagian dari kalangan mazhab Syaf i
memperhitungkan pekerjaan dan sebagian yang lain tidak memperhitungkannya.

Kelompok pertama mengatakan bahwa laki-laki miskin tidak sekufu dengan
perempuan kaya. Hal ini berdasarkan pada riwayat Samurah, bahwa Rasulullah
saw bersabda,

6'P\

i{,ijrj' ;;'

"Kehormattm (di antara manusia) sdqlahharta. Dankemuliaan (di sisi AIIah)

ldulnh takwa.

"'1

Di samping itu, biaya yang dibutuhkan oleh orang kaya tidak sama dengan
biaya yang biasanya dibutuhkan oleh orang miskin.
Kelompok kedua menyatakan bahwa harta tidak diperhitungkan karena
harta merupakan sesuatu yang dapat dimiliki dan juga dapat hilang dari
tangan seseorang, dan karena harta tidak dibanggakan oleh orang-orang yang

memiliki sifatmuruhh (menjaga harga diri). Mereka mendendangkan perkataan
penyair,
Kami hidup dengan kemiskinan dan kefakiran selama moso tertentu
Kedunnya telah memberi minum kepada ksmi bencana dari gelns
keduanya
Tetapi kekayaan tidok menambah kezslimqn kami pada kerctbnt

Dan kemiskinan tidak menghinakan kehormatan ksmi

Menurut mazhab Hanafi, harta merupakan satu hal yang perlu diperhitungkan. Ukurannya adalah bahwa suami memiliki harta untuk dijadikan sebagai mahar

dan nafkah. fika dia tidak memiliki harta yang bisa dijadikan sebagai mahar ataupun nafkah, maka dia tidak sekufu dengan perempuan yang dinikahinya. Maksud
mahar di sini adalah jumlah yang sudah disepakatibersama untuksegera diberikan
karena sisanya boleh ditangguhkan sesuai dengan tradisi yang berlaku.

Abu Yusuf meriwayatkan bahwa sesuatu yang menjadi ukuran adalah
kemampuan untuk memberi nafkah, bukan mahar, karena biasanya mahar
dianggap sebagai sesuatu yang ringan dan seseorang dianggap mampu apabila
ayahnya termasuk orang yang kaya.

'

HRTirmidzi, kitab "Tafsiril-Qur'anl'bab "wa Min Sirat al-_Hujurati' jilid. V hal:39o,

[327r].Ibnu Majah, kitab " az-Zuhdul'bab"al-Wara' wa at-Taqwi:' jilid II, hal: r 4 r o, [42 r 9].
Ahmad dalam Musnad Ahmad, jilid V hal: ro. Menurut Tirmidzi, hadits ini hasan shahih
dan gharib.
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Dijadikannya harta sebagai bahan pertimbangan dalam kafaah sesuai
dengan pendapat riwayat Ahmad karena perempuan yang kaya akan ditimpa
kesengsaraan apabila suaminya miskin sehingga nafkah dan biaya hidup anak-

anaknya tidak dapat terpenuhi. Dan secara umum, manusia menganggap ke-

miskinan sebagai aib dan mereka saling membanggakan diri dalam masalah
harta, sebagaimana dalam masalah nasab. Bahkan harta lebih utama dibanding
dengan nasab.

Keenam: Tidak Cacat Fisik
Sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Nashr dari Malik, para sahabat Syafii
menganggap bahwa terbebas dari cacat fisik merupakan salah satu syarat kafaah.

Lakilaki yang memiliki cacat yang dapat dibatalkannya akad tidak sekufu
bagi perempuan yang tidak cacat. Apabila cacat tidak sampai pada tataran
diperbolehkannya membatalkan akad, tapi menimbulkan ketidaksukaan, seperti
buta, buntung, dan mukanya jelek, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Pendapat

yang dipilih oleh Ruyani adalah bahwa dia tidak sekufu dengan perempuan yang

tidak cacat. Sementara mazhab Hanafi dan Hambali menyatakan bahwa cacat
semacan ini tidak termasuk bagian yang diperhitungkan dalam masalah kafaah.
Ibnu Qudamah dalam al-Mugniberkata, "Tidak cacat tidak bagian dari syarat
kafaah yang harus dipenuhi. Sebab, tidak ada perbedaan di antara ulama bahwa

pernikahan menjadi batal jika orang yang menikah memiliki cacat. Tapi, pihak
perempuan (istri) diberi hak untuk menentukan pilihan (antara tetap menjadi
suami istri atau cerai). Hak untuk memilih ini hanya ada di tangan perempuan
yang menjalani pernikahan, bukan wali yang menikahkannya. Sebab, kalaupun
ada cela yang ditimbulkan dari pernikahan ini, itu akan berpulang pada orang
yang melakukannya (suami istri). Tapi bagi wali perempuan yang akan menikah,

diperbolehkan melarang perempuan yang berada di bawah perwaliannya agar
tidak menikah dengan penderita kusta, penderita lepra, dan orang gilai'

HARTA

r'l-ii-{lluii+I,i
irrolx cAc

Siapa yang perlu dipertimbangkan?
Kafaah dalam pernikahan berlaku bagi suami, tidak bagi istri. Maksudnya,

pihak laki-lakilah yang disyaratkan agar sekufu dan sepadan dengan pihak
perempuan. Sementara perempuan, dia tidak disyaratkan agar sekufu dengan

laki-laki yang akan menikahinya.'
Sebagai landasannya adalah sebagai berikut:

r.

Rasulullah saw. bersabda,

-''" " :,- "'
..,, -..i'.
,'-''--..'--";,: ; ckJ!
"i-...:-:"W :; : V:t-\
J"-'-lj k*l'J -'*t-: t4.L' a,'L> o-\:-c !:JD '-.

,1 t:'

ilFl

dl;

"Siapa yang memiliki seorang budak perempuan, Ialu dia mengajarinya dan

lslu dis menterdekakanny a dan menikahinya, maka baginya dua palnla."z HR Bukhari dan Muslim.
meny empurnakan

p

engaj aranny a,

)

Sesungguhnya Rasulullah saw. tidak memiliki padanan dalam kedudukan
beliau. Namun begitu, beliau menikah dengan para perempuan dari
perkampungan Arab. Beliau juga menikahi Shafiyyah binti Huyai yang
sebelumnya beragama Yahudi, lalu memeluk Islam.

3.

Sesungguhnya seorang istri yang memiliki kedudukan tinggi, pada umumnya

akan merasa cela begitu juga dengan walinya apabila dia menikah dengan

laki-laki yang tidak sekufu dengannya.
Adapun suami yang memiliki kedudukan yang mulia, tidak mendapatkan
aib apabila istrinya adalah perempuan yang hina dan memiliki kedudukan
yang lebih rendah darinya.

Ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa kafaah dari sisi perempuan berlaku dalam
dua kondisi. Pertama, apabila seorang laki-laki menunjuk orang lain sebagai wakil untuk
menikahkannya dengan perempuan tertentu, demi sahnya pernikahan yang diadakan
oleh wakil bagi orang yang diwakilinya, maka disyaratkan agar dia menikahkannya
dengan perempuan yang sekufu dengannya sebagaimana yang sudah dijelaskan pada bab
" Perwakilad' Kedua. apabila wali yang menikahkan perempuan yang belum baligh bukan
ayah yang dikenal sebagai ayah yang tidak pernah memberikan pilihan buruk, maka demi
sahnya pernikahan, ini disyaratkan agar istri sekulu baginya. Hal ini diberlakukan demi
untuk menjaga kemaslahatan bersama.
HR Bukhari bab "an-Nikhh," bab "Ittihadu as-Sarhri wa manittaqa Jdriyatahu Thumma
Tazawwajah6," jilid VII, hal: 7. Muslim, kitab "an-Mkhh," bab "Fadhiatul I'thiqatihi
Amatahu Tsumma Yatazawwajuhai' jilid lI, hal: ro45, [86]. Ibnu Majah dalam Sunan Ibnu
Majah, kitab " an-Nikdhl' bab " ar-Rajulu Yu'tiqu Amatahu Tsumma YatazawwajuhA: jilid
I,hal:629, I1956]. Ahmad dalam Musnad Ahmad, iilid IV hal: 395, 4oz, dan 4t-4.
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Kafaah Merupakan Hak Pihak Perempuan dan Walinya
Mayoritas ulama fikih berpendapat bahwa kafaah merupakan hak bagi perempuan dan para wali. Seorang wali tidak diperbolehkan menikahkan seorang
perempuan yang berada di bawah perwaliannya dengan laki-laki yang tidak
sekufu dengannya, kecuali atas ridhanya dan ridha dari para wali yang lainJ"
Adapun menikahkannya dengan laki-laki yang tidak sekufu berarti menimpakan aib kepadanya dan para walinya sehingga hal itu tidak diperbolehkan,
kecuali atas ridha dari mereka semua. Tetapi, apabila dia ridha dan para walinya
juga ridha, maka wali diperbolehkan untuk menikahkannya dengan laki-laki
tersebut. Larangan ini ditetapkan demi memelihara hak mereka. Apabila mereka

ridha, maka larangan untuk menikahkan di antara keduanya tidak berlaku lagi.

Mazhab Syaf i berpendapat bahwa kafaah adalah hak orang yang memiliki
perwalian secara langsung.
Riwayat lain dari Ahmad menyatakan bahwa kafaah merupakan hak semua

wali, baik wali yang dekat maupun yang jauh. Siapapun di antara mereka yang
tidak berkenan, diperbolehkan membatalkan pernikahan.
fuga ada riwayat dari Ahmad yang menyebutkan bahwa kafaah merupakan
hak Allah. Seandainya para wali dan istri rela untuk menanggalkan kafaah, ma-

ka kerelaan mereka tidak sah. Riwayat

ini didasarkan pada pendapat bahwa

kafaah hanya berlaku hanya pada sisi agama, sebagaimana yang disebutkan
dalam salah satu riwayat Ahmad.

Waktu Penetapan Kafaah
Kafaah ditetapkan ketika akad akan segera diberlangsungkan- Apabila salah
satu dari tolak ukur kafaah tidak ada lagi setelah akad diberlangsungkan, maka

hal itu tidak berpengaruh, tidak mengubah apa yang sudah terjadi dan mengikat,
dan tidak membatalkan akad pernikahan karena syarat-syarat pernikahan hanya

berlaku ketika akad dilangsungkan. Iika ketika akad suami memiliki pekerjaan
mulia, mampu memberi nafkah, dan saleh, tapi keadaan berubah setelah dia

menikah; dia menekuni pekerjaan yang hina, tidak mampu memberi nafkah,
atau menyimpang dari perintah Allah swt., maka status akadnya tetap sah. Dunia

'

Apabila perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu denganlya tanPa
kdridhaan darinya dan ridha walinya. maka ada yang berpendapat bahwa pernikahannya
menjadi batal. Dan ada yang berpendapat bahwa pernikahan yang sudah dilaksanakannya
tetap sah dan di dalamnya ierdapat pemilihan. Pendapat ini merupakan pendapat ulama
mazhab Syaf i. Ulama mazhab Hanafi sudah menguraikan masalah ini dalam pembahasan
tentang perwalian.

I
,j
1

k
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akan terus mengalami perubahan dan manusia tidak berada pada kondisi yang
sama. Karenanya, seorang perempuan mestinya bisa menghadapi kenyataan,
bersabar, dan bertakwa. Sesungguhnya hal yang sedemikian merupakan sifat

yang mulia.

406

-

Fikih Sunnah III

HAK-HAK DALAIVT HUBUNGAN

S[#lIvll ISTRI

)ika akad nikah yang sah telah dilaksanakan, maka hal-hal yang
berkaitan dengannya telah berlaku dan hak-hak dalam hubungan suami
istri pun telah diberlakukan.
Hak-hak dalam hubungan suami istri ada tiga macam, yaitu:

1.
2.
3.

Hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami.
Hak-hak suami yang wajib ditunaikan istri.
Hak-hak bersama antara suami dan istri.

Pemenuhan masing-masing dari suami dan istri terhadap kewajibannya dan pengembanan tanggung jawab masing-masing merupakan faktor
yang akan mendatangkan ketenangan dan ketenteraman jiwa, yang pada

gilirannya akan menghantarkan pada kebahagiaan dalam hubungan
suami istri. Uraian selengkapnya mengenai hak-hak dalam hubungan
suami-istri sebagaimana berikut:

.

F@

Hak-hak Bersama
antara Suami dan lstri

\t4

Hak-hak bersama antara suami dan istri meliputi:

r.

Suami istri dan masing-masing dari keduanya diperkenankan untuk
bersenang-senang di antara mereka berdua. Kehalalan ini sama-sama
dimiliki oleh suami dan istri. Dengan demikian, dihalalkan bagi suami

dari istrinya apa yang dihalalkan bagi istri dari suaminya. Hak untuk

-407-

bersenang-senang ini

dimiliki suami dan istri yang tidak terpenuhi kecuali

dengan keikutsertaan keduanya secara bersama-sama, karena kesenangan

hubungan suarni istri tidak mungkin dapat diwujudkan oleh satu pihak
tanpa kesertaan pasangannya.
2.

Keharaman keluarga dari kedua belah pihak. Maksudnya, istri haram
(dinikahi) ayah suaminya, kakek, anak, dan anak keturunan dari anakanaknya, sebagaimana suami juga haram rnenikahi ibu istrinya, anak
perempuannya, dan anak keturunan dari anak-anaknya.

).

Keabsahan hak saling mewarisi antara keduanya karena telah terlaksananya
akad nikah. Jika salah satu dari keduanya meninggal dunia setelah akad
nikah dilaksanakan, maka pasangannya berhak mewarisinya, meskipun

belum terjadi hubungan badan diantara keduanya.
Keabsahan nasab anak dari suami sebagai pasangan yang sah dalam rumah
tangga.
5.

Pergaulan dengan cara yang baik. Masing-masing dari suami dan istri
harus memperlakukan pasangannya dengan carayangbaik agar tercipta
keharmonisan diantara keduanya dan kedamaian senantiasa menaunginya.

Ailah swt. berfirman,

,), +,:A\#rky,

a\

. )"2?( ij

"Dan pergaulilsh mereka dengan carn yang balk. " (An-NisA' [4]: 19)

Ad

.

Hak-hak lstri
yangWajib Ditunaikan Suami

bre

Di antara hak-hak istri yang wajib ditunaikan suami adalah:
1.

Hak-hak yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah.

,

Hak-hakyang tidakberkaitan dengan materi, seperti berlaku adil di antara
istri-istri jika suami menikahi lebih dari satu istri, dan tidak melakukan
tindakan yang berdampak buruk terhadap istri.
Uraian selengkapnya sebagaimana berikut.
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AdMaha"bzs
Di antara perlindungan yang baik dari Islam dan penghormatannya terhadap
perempuan adalah bahwa Islam memberinya hakkepemilikan. Sebab, pada masa
jahiliah, perempLran menjadi pihakyang tertindas haknya dan teraniaya dalam
pergaulannya, bahkan walinya bisa menggunakan harta yang murni sebagai

miliknya tanpa menyisakan baginya satu kesempatan pun untukmemilikinya,
dan tidak mernungkinkan baginya untuk memanfaatkan harta yang menjadi
miliknya sendiri. Dengan demikian, Islam telah melepaskan belenggu ini dari
perempuan, menetapkan nahar sebagai haknya, dan menjadikannya sebagai
kewajiban yang harus ditunaikan oleh laki-laki kepadanya. Ayahnya dan orang
yang paling dekat dengannya tidak boleh mengambil sedikit pun darinya kecuali

jika dia ridha dan atas keinginannya sendiri. Allah swt. berfirman,

"Berikanlah ilnhar kepada perempuqn (t1ang kamu nikahi) sebagai pemberian
dengan pentilt kerelsan. Kentudian jikn mereka menyernhkan kepadamu sebngian

dttri mnhar itu rlcngatr senong lmti, mnkn makanlalt (anrbillalt) pen'fuerian ittt
(sehagai maknnan) ynng sedap lagi baik nkibahrya," (An-NisA' [4]: 4)
Maksudnya, berikanlah mahar yang menjadi hak para perempuan sebagai
pemberian yang telah ditetapkan dan tidak dapat diganti dengan imbalan apapun.

jika mereka memberikan sebagian dari mahar setelah mereka memilikinya tanpa
paksaan, rasa malu, tidak pula penipuan, maka ambillah pemberian itu dengan
penuh kelegaan tanpa kendala, tidak pula dosa yang menyertainya. fika istri
memberikan sebagian dari hartanya karena malu, takut, atau penipuan, maka
pengambilannya tidak diperkenankan. Allah swt. berfirman,

\t&<)JYtlfti-"u+';:y#t;t*;<rr'.+q;|t'$r3:Jf tS
u*, ;;r,xrAu -15-r@
@ s"f 6t4

\#

ftL;

tt* fi,i''6"\x,4, &

rU4 C

iA; q-

Jy-;eA

"Dan jika kamu ingin menggnnti istrimu dengan istri yang lain sedang
karnu telah nemberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak,
maka janganlah karnu mengambil kernbali darinya sedikitpun. Apakah kamu
akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dustn dan dengan
(menanggung) dosa yang nyataT Bagainnna kamu akan mengambilnya kenfuali,

l
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padahal sebagian kamu telsh bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami

istri. Drm mereka (istri-istrimu) telah mengambil darimu perjanjian yang kuat."

(An-NisA' [a]:20-21\

Mahar yang ditetapkan bagi perempuan, sebagaimana makna yang
terkandung dalam kalimat ayat di atas, membuat hati pihak perempuan merasa
lega dan meridhainya sebagai penopangan pihak laki-laki terhadapnya. Allah
swt. berfirman,

:r\,,;\Wi j"- tp A-;,
v/

J

>-

v-S

K

j4

q Ja4i & 6;6

3Q;i

@ e,A
"Ksum laki-lnki itu od(iloh pemimpin (penopang) bagi kaum perempuan, oleh
kqrena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-Iaki) atas sebngian yang lain
(perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menaftahkan sebagian dari harta
merekz." (An-NisA' [a]: 3a)

Di samping itu, kewajiban memberikan dapat mempererat hubungan dan
mewujudkan sebab-sebab terwujudnya keharmonisan dan kasih sayang.

Batasan Mahar
Syariat tidak menetapkan batasan minimal, tidak pula maksimal atas mahar

(yang harus diberikan kepada pihak perempuan). Sebab, manusia memiliki
keberagaman dalam tingkat kekayaan dan kemiskinan. Manusia pun berbedabeda dari segi kondisi sulit dan lapang, serta masing-masing komunitas

kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda.

memiliki

Dari itu, syariat tidak memberi

batasan tertentu atas mahar, agar masing-masing memberi sesuai dengan kadar

kemampuannya dan sesuai dengan kondisi serta kebiasaan komunitasnya. Dari
semua teks syariat yang ada mensinyalir bahwasanya tidak ada syarat terkait
jenis mahar selain berupa sesuatu yang memiliki nilai tanpa memandang sedikit

maupun banyak. Dengan demikian, mahar boleh hanya berupa cincin dari besi,
atau berupa semangkuk korma, atau berupa jasa pengajaran kitab Allah, dan
semacamnya,

jika kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah saling

meridhainya.
Dari Amir bin Rabiah, bahwa seorang perempuan dari Bani Fazarah dinikahi
dengan mahar berupa sepasang sandal. Rasulullah saw. bertanya kepadanya,
'Apakah kamu ridha atas dirimu sendiri dengan sepasang sandal sebagai mqhar
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bagimu?" "Iya," jawabnya. Beliau pun memperkenankannya.' HR Ahmad, Ibnu
Majah, dan Tirmidzi yang menyatakan hadits ini shahih.

Dari sahal bin Sa'ad, bahwa Rasulullah saw. didatangi seorang perempuan
yang lantas berkata, wahai Rasulullah, aku menyerahkan diriku kepadamu.
Setelah perempuan itu berdiri cukup lama, seorang laki-laki berdiri dan berkata,

wahai Rasulullah, nikahkanlah aku dengannya jika engkau tidak berhasrat
kepadanya. Rasulullah saw. bertanya,'Apakah kamu mempunyai sesuatu untuk
kamu serahkan kepadanya sebagai mahar?" Aku tidak punya apa-apa selain
sarung ini, jawabnya. Beliau lantas bersabda,

,".:
u*

j--Ju ,5 ;\;l ) {-jJ;

.. ' "i
,!rt)tr_a}*-Li

"

1r

"lika kamu memberikan paknian sarungmu kepadanyn, mska ksmu durtuk
tanpa mengenakan pakaian sarung. Carilah sesuatu (yang lain)."

orang itu berkata, aku tidak mendapatkan apa-apa. Beliau bersabda,
"Carilah, sekalipun berupa cincin dari besi."
setelah berusaha, dia masih belum mendapatkan apa-apa. Rasulullah
saw. bertanya kepadanya, 'Apakah kamu mempunyai suatu (hafatan) dari

AI-Qurhn?"
Dia menjawab, Iya, surah ini dan itu. Dia menyebutkan surah-surah yang
dimaksud. Rasulullah saw. lantas bersabda,

alt 6. qsc="il i
",\"i E
"Aku telnh menikahksnmu dengannya dengan mahor berupa (hafnlan) AtQur'an yang adapadamu.", HR Bukhari dan Muslim.
Dalam sebuah riwayat yang shahih disebutkan bahwa beliau bersabda,
'Aj arkanlah AI- Qur'an kep adanya.'\

'
'

3

HR

Tr-tdrt

I"i ab 'hn-Nika\" bab "Md lhh

fi Muhnr

an-Nish'," Ir I

r

j ] jilid III, hal:

Ta'lim Qurhn, wa Khdtam Hadid, wa Ghair Dzhlik," IZ6l jilid II, hal: ro4o, ro4r. Abu Daud
tutab'hn-Nikhfo"bab "Ji at-Tazwij hlh al-Amal yu'mil,''l'zrr rl iitia II, hai: s8b. Nasai kitab
'an-Nikdh," bab "Hibah a.l;!tqr.g.h Nafsahh li Rajul
bi Ghair Shaddq," t:risl jilid VI, hal:
rz3. Tirmidzi kitab "an-Nikdh,")1b'fi Muhir dn-Nkd'," Irrra] jilid tiifiiti i,rz. eUu fia
mengatakan,,inihaditshasan shahih. Muwaththa' Matikfutab,An'-Nit<aL',VaU,'ftta taa fi ash_
s. ha$g wa al-flabd',"
J8^i, jilid II, hal: 5 26, Menu.rut Ibnu Hibban hadits shahih. RingL.ian,
kitab' b n - N ik db" b ab " s h a d h q a n - N i s h'," [ fi 8 9].
HR Muslim kttab 'hn-Nikab" bab 'hsh-shaddq wa lawdz Kaunihi ra'Iim eurhn, wa Khiltam
Hadtd," [tz) jilid II, hal: ro4r.
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Tirmidzi, penggtg.kqn. hadiLs hasan shahih.'tbnu Majah kitab 'an Nikhn"" bab "Sha'daq
gy:Yt4':' I18.88]jilid I, hal: 6o8. Ahmad dalam al-Muinad jilid lII,hal: a[5.
HR Bukhari kitab 'hn-Ntk 6L" bab 'ht-Tazwii hl6 al-eur'an,'wa bi chair sniaaq." iilia vil.
hal: 26, bab 'hs-sulthhn waliyy bi Qaul an-Nabiyy saw... iirid vrI, har: zz, au,"6i6 ;mt*ii
al-Musir" jilid VII, hal: a. Mlslim kitab 'hn-NikaL" ba6 'hsn-shadacl wa lawd,z Kauniii
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Dalam riwayat Abu Hurairah dinyatakan bahwa dia memperkirakan
jumlahnya dua puluh ayat.'

Dari Anas ra., bahwa Abu Thalhah meminang Ummu Sulaim. Kemudian
Ummu Sulaim berkata, demi Allah, orang seperti kamu tidak pantas ditolak,
tetapi kamu orang kafir sedangkan aku muslimah. Aku tidak diperbolehkan
menikah denganmu. |ika kamu masuk Islam, maka itu maharku, dan aku tidak
meminta selain itu darimu. Ummu Sulaim pun dinikahi dengan mahar berupa
keislaman Abu Thalhah.'
Hadits-hadits di atas menunjukkan dibolehkannya memberikan mahar
berupa sesuatu dengan jumlah yang sedikit, dan dibolehkan pula menjadikan
jasa yang bermanfaat sebagai mahar. Hadits di atas juga dapat dipahami bahwa
pengajaran Al-Qur'an termasuk jasa yang bermanfaat.
Penganut mazhab Hanafi menetapkan batas minimal mahar adalah sepuluh

dirham. Sementara penganut mazhab Maliki menetapkannya tiga dirham!! Tapi
penetapan ini tidak berdasar pada dalil yang layak dijadikan sebagai landasan,

tidak pula hujjah yang dapat diperhitungkan. Al-Hafizh Ibnu Hajar berkata,
terdapat sejumlah hadits terkait mahar dengan jumlah minimal namun haditshadits ini tidakvalid sama sekali. Sebagai penjelasan terkait hadits-hadits di atas,
Ibnu Qaprim mengatakan, inilah yang dipilih Ummu Sulaim. Dia lebih memilih
keislaman Abu Thalhah yang bermanfaat baginya dan menyerahkan dirinya
kepada Abu Thalhah jika Abu Thalhah masuk Islam. Ini yang lebih disukai
Ummu Sulaim dari pada harta yang diserahkan oleh suami. Sebab, pada dasarnya
mahar ditetapkan sebagai hakperempuan agar dapat dimanfaatkannya. Begitu
dia ridha menerima ilmu, agama, keislaman suami, dan bacaan Al-Qur'annya,
maka hal tersebut merupakan mahar yang paling utama, paling bermanfaat, dan
paling luhur. Dengan demikian, tidak ada akad nikah yang dilaksanakan tanpa
mahar. Lantas, adakah teks syariat yang menetapkan batasan mahar tiga dirham
atau sepuluh dirham?! Pertimbangan hukum terkait keabsahan adanya mahar

tersebut berdasarkan pada teks syariat dan qiyas, dan ini tidak berarti sama
antara perempuan yang menerima mahar tersebut dengan perempuan yang
menyerahkan diri. Yaitu dia menyerahkan dirinya kepada Rasulullah saw. sebagai

dimiliki oleh orang-orang beriman yang lain.
Sebab, dia menyerahkan diri sebagai hibah tanpa wali dan mahar, berbeda

kekhususan bagi beliau yang tidak

dengan apayangsedang kita bahas, yaitu pernikahan yang dilaksanakan dengan
adanya wali dan mahar. fika (pernikahan dengan jasa yang bermanfaat) tidak

'
'

fzrrr] jilid II, hat
HRNasaikttab"an-Nikh,hj'bab'at-Tazwii alhaI-IsIhm,"lll+rl iilidVI,hal: r14.
HR Abu Daud kitab 'bn -MkdU'bab'ht-Tazwij hlh al-AmalYumall'
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bernilai sebagai materi, maka pihak perempuan menjadikannya sebagai ganti
dari harta lantaran ada manfaat yang didapatkannya. Dia tidak menyerahkan

diri begitu saja kepada suami sebagaimana penyerahan sebagian dari hartanya.
Hal ini berbeda dengan perempuan yang menyerahkan diri dan ditegaskan oleh
Allah swt. bahwa itu sebagai kekhususan bagi rasul-Nya. Inilah makna yang
dimaksud dalam hadits-hadits di atas.
Sebagian kalangan tidaksependapat dengan kesimpulan ini dan mengatakan,

Mahar tidak diperkenankan kecuali berupa harta, tidak pula berupa manfaatmanfaat lain. Ilmu dan pengajarannya pun tidak dapat dijadikan sebagai mahar.
Pendapat ini dianut oleh Abu Hanifah dan Ahmad dalam satu riwayat darinya,
juga dianut oleh kalangan yang mengatakan bahwa mahar tidak diperkenankan
kurang dari tiga dirham, seperti pendapat imam Malik, dan sepuluh dirham,

seperti pendapat Abu Hanifah, dan pendapat-pendapat lainnya. Ini adalah
pendapat yang tidak tepat dan tanpa dalil dari Al-Quran, Sunnah, ijmal qiyas,
tidak pula perkataan sahabat Rasulullah saw.. Bagi yang mengklaim bahwa
hadits-hadits yang telah kami paparkan ini khusus berkaitan dengan Rasulullah
saw. dan bahwasanya hadits-hadits tersebut telah dihapus hukumnya, atau bahwa
pengamalan penduduk Madinah bertentangan dengannya, maka klaim yang

dikemukakannya tidak berdasar pada dalil, dan hukum yang pokok dalam hal

ini menolak klaim tersebut.
Tokoh terkemuka penduduk Madinah dari generasi tabi'in, Said bin
Musalyab, menikahkan putrinya dengan mahar dua dirham dan tidak ada seorang pun yang memungkirinya, bahkan hal ini dinyatakan sebagai salah satu
keutamaan dan kemuliaannya.

Abdurrahman bin Auf menikah dengan mahar sebanyaklima dirham dan
Rasulullah saw. pun menetapkan pernikahannya dengan mahar ini. Dengan
demikian, tidak ada ruang untuk menetapkan batasan-batasan kecuali dari
pengemban syariat, Rasulullah saw.
Adapun dari segi banyak sedikitnya, tidak ada batasan maksimal atas mahar
(yang harus diberikan). Dari Umar ra., bahwasanya saat berada di atas mimbar,

dia melarang adanya mahar dengan jumlah melebihi empat ratus dirham.
Begitu dia turun dari mimbar, seorang perempuan Quraisy menyanggahnya
dengan berkata, Tidakkah kamu mendengar Allah swt. berfirman, "sedang
kamu
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any ak..."

(An-Nisd l4]: zo-zr)? Umar menjawab, Ya Allah, maafl Semua orang lebih
paham dari pada Umar. Kemudian Umar kembali naik mimbar dan berkata,
tadi aku telah melarang kalian untuk memberi mahar perempuan lebih dari
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empat ratus dirham. Tapi, bagi yang berkehendak lain, dia boleh memberi
mahar sesukanya dari harta yang dimilikinya.' HR Said bin Manshur dan Abu
Ya la dengan sanad bagus.

Dari Abdullah bin Mushab, bahwa Umar mengatakan, janganlah kalian
memberi mahar perempuan melebihi empat puluh uqiyah perak (r uqiyah
perak = r 19 gram). Namun bagi yang menambahkan satu uqiyah, maka aku
menetapkan tambahan ini sebagai bagian dari kas negara. Seorang perempuan
berkata, kamu tidak berhak menetapkan demikian. Mengapa? tanya Umar.
Perempuan itu menjawab, karena Allah swt. berfirman, "Sedang kamu telah
memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yangbanyak..."

[4]

zo,

(An-Nisf

zr) Umar lantas berkata, Perempuan itu benar dan laki-laki salah.'

Hukum Mempermahal Mahar
Walau bagaimanapun, Islam tetap menaruh perhatian dengan memberi
kesempatan nikah seluas mungkin kepada kaum laki-laki dan perempuan, agar

masing-masing dapat menikmati kesenangan yang halal dan baik, dan itu tidak
dapat terwujud kecuali jika sarananya dilapangkan dan caranya dipermudah.
Yaitu dengan menetapkan ketentuan yang sesuai dengan kemampuan kalangan

miskin yang akan sangat keberatan jika harus dibebani harta dengan jumlah
banyak, lebih-lebih mereka adalah kalangan mayoritas. Islam tidak menyukai
sikap mempermahal mahar dan menyatakan bahwa semakin sedikit jumlah
mahar, maka pernikahan akan semakin berkah, dan bahwa minimnya mahar
termasukkeberkahan perempuan. Dari Aisyah ra., bahwasanya Rasulullah saw.
bersabda,
o-1o,

tt."t:-..

a'Y o'fit

,i"' .,'"i' jt
6; cry'
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"Sesungguhnya perniknhan yang paling besor berkahnya adalah pernikahan
yang paling sedikit maharnyn."3
Beliau juga bersabda,
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ini bagus dan kuat menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid I, hal 467.
Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya; dalam riwayat ini terdapat keterputusan, jilid I,
Sanad hadits

hal:467.
HR Imam Ahmad dalam al-Musnad jilid VI, hal: 82, r45. Hakim dalam al-Mustadrak

II, hal: rz8.
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jilid

" Keb
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ua

n (te rI e t nk p ada) ker inganan maharny a, kemu dahan
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nikahannya, dankebaiknn akhlaknya. Ketid{*beruntunganperempuan (tergantung
pada) mahalnya mnhar, kesulitnn pernikahannyn, dnn keburukon akhlaknya."l

Banyak orang tidak mengetahui norma,norma agama ini yang akibatnya
mereka menyimpang darinya dan lebih suka terikat dengan tradisi-tradisi jahiliah
berupa mempermahal mahar dan menolak pernikahan kecuali jika pihak suami
menyerahkan harta dalam jumlah yang relatif besar dan didapatkannya dengan
susah payah serta kesulitan. Seakan-akan perempuan merupakan barang yang

dapat ditawar dengan uang dan diperdagangkan. Hal ini tentu menimbulkan
banyak keluhan dan orang-orang pun harus merasakan krisis pernikahan yang
sama-sama membahayakan baik terhadap kaum laki-laki maupun perempuan.

Kondisi ini berakibat pada timbulnya berbagai kejahatan dan kerusakan, dan
ajang pernikahan pun mengalami kerugian, serta yang halal menjadi lebih sulit
didapatkan dari pada yang haram.

Menyegerakan dan Menangguhkan Mahar
Mahar boleh disegerakan (langsung diberikan kepada pihak perempuan
ketika akad) dan boleh pula ditangguhkan, atau sebagiannya disegerakan dan
sebagian yang lain ditangguhkan, sesuai dengan kebiasaan dan tradisi yang
dianut pihak perempuan. Namun demikian, ada mahar yang dianjurkan agar

ini berdasarkan pada riwayat Ibnu Abbas
yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. mencegah Ali agar tidak menemui
Fathimah sebelum menyerahkan sesuatu kepadanya. Aku tidak punya apadisegerakan penyerahannya. Hal

apa, kata

Ali. Beliau bertanya, "Di manabaju

besi

Huthami milikmu?", Ali pun

lantas menyerahkan baju besinya kepada Fathimah. HR Abu Daud, Nasai, dan

Hakim yang menyatakan hadits ini shahih.
Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Aisyah bahwa dia mengatakan,

Rasulullah saw. menyuruhku agar memasukkan seorang perempuan untuk
menemui suaminya sebelum suaminya memberikan sesuatu kepadanya.l

'

HRH.akim_{e1gan lafal, "Di antara keberkahan perempuan adalah bila peminangannya
. ." Hakim mengatakan, ini hadits slralrih berf asarlian syarat Muslim, namun Bukhiri
dan Muslim tidak menyampaikannya. Al-Mustadrak jilid II, hal z7 39. Lihat juga Shahifo
Ibnu Hibban lrz56).
HR Abu Daud kitab'hn-Nikill"bab 'fi ar-Rajul Yadkhulu bi Imralatihi Qabla an Yanqudahd
Syaihn." [ztz5-zr z8] jilid IL hal: 596. Nasai kitab 'hn-NikaL7" bab "Tahillah al-Khulwah,"
[33751 jilid V I, hal: r 29. Ahmad dalam al-Musnad jllid l, hal: 8o.
"Untuk tidak memasukkan.;'kitab "an-Nikdb"bab "fi ar-Rajul
!!R..,!bq laud dengan lafal,
Yadkhulu bi Imra'atihi Qabla an Yanqudahh Syaihn," [zrz8] jilid II, hal: 597. Ilinu Maph
lrltab "an-NikAfo" bab ' ar-Rajul Yadkhulu bi Ahlihi Qabla an Yu'thiyahd Syaihn," lrge zl jilid
I, hal: 64r.
mudah.
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Hadits ini menunjukkan bahwa perempuan boleh menemui suaminya sebelum
menerima mahar darinya. Hadits Ibnu Abbas menunjukkan bahwa pelarangan
tersebut hanya bersifat anjuran. Al-Auzai berkata, mereka memandang baik bila

suami tidak menemuinya hingga menyerahkan sesuatu kepadanya. Az-Zu,hri
berkata, dalam Sunnah yang disampaikan kepada kami, hendaknya dia tidak

menemui pihak perempuan hingga menyerahkan nafkah, atau memberikan
pakaian. Ini merupakan perkara yang diamalkan kaum Muslimin. Suami boleh
menemui istrinya dan istri harus menyerahkan diri kepadanya serta tidakboleh
menolaknya walaupun suaminya belum memberinya mahar yang disyaratkan
untuk diserahkan dengan segera, meskipun suami telah menetapkan mahar
itu baginya.
Ibnu Hazm berkata, siapa yang menikah lantas menyebutkan mahar atau
tidak menyebutkan, maka dia boleh menemui istrinya baik istrinya suka maupun

tidak suka, dan dia harus segera memberikan mahar yang telah disebutkan
kepada istrinya, baik dia (suami) suka maupun tidak suka. Hal ini tidak dapat
menghalanginya untuk menemui istrinya, tetapi kesempatan untuk menemui
istrinya diberikan kepadanya dengan segera dan dia pun harus memenuhi
maharnya dengan segera pula sesuai dengan mahar yang ada padanya. fika
dia tidak menyebutkan sesuatu kepada istrinya, maka yang harus dipenuhinya
adalah mahar yang setara bagi perempuan seperti istrinya, kecuali jika keduanya

saling meridhai, baik kurang maupun lebih.

Abu Hanifah berkata, suami boleh menemuinya baik sang istri suka
maupun tidak suka, jika maharnya ditangguhkan, karena istrilah yang meridhai
penangguhan, dan ini tidak menggugurkan hak suami. Jika mahar ditunaikan
seluruhnya atau sebagiannya dengan segera, maka dia tidak boleh menemui

istrinya hingga menunaikan mahar yang telah ditetapkan baginya untuk
diserahkan dengan segera, dan istri diperkenankan untuk menolak suami
dari dirinya hingga suami menunaikan mahar yang telah mereka sepakati
penyerahannya dengan segera.

Ibnu Mundzir berkata, setiap ulama yang menjadi rujukan sepakat bahwa
perempuan boleh menolak untuk tidak ditemui suami hingga suami menyerahkan
mahar kepadanya. Penuli

s

aI-MuhaIId membahas pendapat ini dan mengatakan,

tidak ada perbedaan pendapat di antara seorang pun dari kaum Muslimin
terkait bahwa sejak dilaksanakan akad nikah terhadap perempuan, maka dia
telah menjadi istri bagi suaminya, dan suaminya halal baginya, dia juga halal
bagi suaminya. Orang yang mencegah perempuan dari suaminya sebelum suami

menyerahkan mahar kepada istri, berarti orang itu telah menghalangi hubungan
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antara suami dengan istrinya tanpa berdasar pada ketetapan dari Allah swt.

tidak pula dari rasul-Nya. Yang benar adalah sebagaimana yang kami katakan,
hendaknya dia tidak dihalangi haknya untuk berhubungan dengan istrinya,
dan istri pun tidak boleh dihalangi haknya untuk mendapatkan maharnya,
tetapi dia boleh menemui istrinya baik istri suka maupun tidak suka, dan apa
yang ada padanya diambil sebagai maharnya baik itu dia suka maupun tidak
suka. Dalam hadits shahih dari Rasulullah saw. terdapat pembenaran terhadap

pernyataan orang yang mengatakan, "Berikan hak kepada setiap orang yang
berhak terhadapnya."'

Kapan Mahar yang Telah Disebutkan
Harus Diberikan Sepenuhnya
Mahar yang telah disebutkan harus segera diberikan sepenuhnya pada satu

dari tiga keadaan berikut:

1.

fika telah terjadi hubungan badan yang sebenarnya. Hal ini berdasarkan
pada firman Allah swt.,

rr\-Ei-Lb'i#\;i et 5t47 q, Jt'$r 3 :J oV
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ily,

"Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu
telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang bnnyak,
maka janganlah kamu mengambil kembali darinya sedikitpun. Apakah kamu
akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dustq dnn dengan

(menanggung) dosa yang nyata? Bagaimana kamu akan mengambilnya
kembali, padahal sebagian kamu tel{th bergaul (bercampur) dengan yang

lcin sebagai suttmi istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengnmbil dsrimu
p erj anj inn y ang kuat. " (An-NisA' pl: 20-21)
)

)ika salah satu dari pasangan suami istri meninggal dunia sebelum terjadi
hubungan badan. Ketentuan ini telah disepakati para ulama.

3.

'

I

i

$

Abu Hanifah berpendapat bahwa jika suami berduaan secara sah dengan
istrinya, maka mahar yang telah disebutkan harus diberikan. Maksudnya,
HR Bukhari, kitab 'bsh-Shaum," bab "Man Aqsama hld Akhthi li Yufthira fi at,Tathawwu'
wa lam Yara hlaihi Qadhd' idzd Khna Aufaqlahu," jilld III, hal: 49, 5o. Tirmidzi,kitab "azZuhd," bab "Haddatsanh Muhammad bin Basysyar.." [z+r f ] jilid IV hal: 6o8.
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pasangan suami istri menyendiri di suatu tempat yang aman dari jangkauan
pandangan siapa pun, dan salah satu dari keduanya tidak sedang mengalami

halangan yang dibenarkan syariat, seperti salah satu dari suami dan istri
sedang melakukan puasa wajib, atau istri mengalami haid, atau sedang
mengalami halangan fisik, seperti salah satu dari keduanya sedang menderita

sakit yang membuatnya tidak dapat melakukan hubungan badan yang
sebenarnya, atau halangan kewajaran, misalnya ada orang ketiga bersama

mereka berdua.

Abu Hanifah mengemukakan hujjah dengan riwayat yang disampaikan
oleh Abu Ubaidah dari Zararah bin Abu Aufa bahwa dia mengatakan, para
Khulafaurrasyidin yang mendapat petunjukmemutuskan bahwa jika dia menutup

pintu dan menurunkan tirai penutup, maka mahar harus ditunaikan.'
Waki' meriwayatkan dari Nafi' bin fubair bahwa dia mengatakan, para
sahabat Rasulullah mengatakan, jika dia telah menurunkan tirai dan menutup
pintu, maka mahar harus diberikan. Alasan lainnya adalah karena penyerahan
yang telah menjadi hak itu ada dari pihak istri, maka pengganti tetap berlaku
padanya. Pendapat ini disanggah oleh Syaf i, Malik, dan Daud. Lebih lanjut
mereka mengatakan, mahar seluruhnya tidak harus diberikan kecuali lantaran
adanya hubungan badan,' dan tidak ada yang diwajibkan lantaran tindakan
berduaan yang sah kecuali seperdua mahar. Sebagai dasarnya adalah firman
Allah swt.,

C'{i\1,i-"t ^A-r-Jt}Lti";;5 ",,}':-Ji iie}ifr U
"lika kamu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur
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seperdua dari malwr yang telah kamu tentukan

dengan

entukon mahor ny a, mak a b ay arl ah

itu." (Al-Baqarah l2l:237)

Maksudnya, separuh dari mahar yang telah ditentukan harus diberikan jika
telah terjadi perceraian sebelum bercampur yang maksudnya adalah hubungan

badan yang sesungguhnya. Sementara dalam keadaan berduaan tidak terjadi
hubungan badan, maka mahar tidak wajib ditunaikan seluruhnya.

Atsar ini dan setelahnya diriwayatkan oleh Abu Ubaidah dalam kitab 'hn-Nikhfo." Malik
dalam aI-Muwaththa', Abdurraziaq dalam bukunya , al-Mushannaf, dan Daraquthni dalam
bukunya, as-Sunan, iilid III, hal: 3o6, 3o7 bersama at-Ta'Iiqal-Mughniy.
Hanya saja Malik mengatakan, jika dia menjalin hubungan dengan istrinya dengan berduaan
dalam jangka waktu yang cukup lama, maka mahai harus ditunaikan meskipun tidak
terjadi hubungan badan. Salah seorang pengikutnya, Ibnu Qasim, memberi batas waktu
satu tahun.
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Spraih berkata, aku tidak pernah mendengar Allah swt. menyebutkan
pintu tidak pula tirai penutup dalam kitab-Nya. lika suami menyatakan bahwa
dia tidak berhubungan badan dengan istrinya (yang diceraikan), maka istri
berhak mendapatkan seperdua dari mahar yang semestinya diterima. Said
bin Manshur meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia mengatakan terkait
orang yang ditemui istrinya kemudian dia menceraikan istrinya tersebut dan
menyatakan bahwa dia belum berhubungan badan dengannya, maka dia harus
menunaikan seperdua mahar. Abdurrazzaq meriwayatkan darinya bahwa dia

mengatakan, mahar secara keseluruhan tidak wajib ditunaikan sampai dia
berhubungan badan dengan istrinya.

Kewaiiban Memberikan Mahar yang Telah Disebutkan sebab
Hubungan Badan dalam Pernikahan yang Tidak Sah
iika seorang laki-laki melaksanakan akad nikah dengan seorang perempuan dan dia melakukan hubungan badan dengannya, kemudian ternyata
pernikahannya rusak (tidak memenuhi ketentuan) karena suatu sebab, maka
mahar yang telah disebutkan (saat akad) harus diberikan seluruhnya. Hal ini
berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan Abu Daud, bahwa Bashrah bin Aktsam

menikahi seorang perempuan yang masih perawan dengan kain penutupnya.
Tapi, begitu dia berhubungan badan dengannya, ternyata perempuan itu sudah
hamil. Dia segera menyampaikan hal ini kepada Rasulullah saw.. Beliau lantas
bersabda,

j\t-C\ \4
"Baginya mahur lantaran farjinya (kemaluannya) yang telah dihslslkan
bagimu, dan anak sebagaibudakbagimu,lika dia telahmeltthirkan, mnknhendaknya

kalian mener apkan hukumsn cqmbuk terhadapny a."

1

Rasulullah saw. akhirnya memisahkan antara keduanya. Hadits ini mengan-

dung ketentuan wajibnya mahar yang telah disebutkan dalam pernikahan
yang rusak, sebagaimana dia (suami) menanggung kerusakan dan gugurnya
pernikahan jika dia telah menikahinya dan ternyata perempuan yang dinikahinya
sudah hamil karena zina.

'

HR Abu Daud kitab 'hn-Nikdh,"bab "ft ar-Rajul Yatazawwaj al-MarahfaYajiduhd

Izrrr] jilid II, hal: 599.

flubl^i
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Hukum Pernikahan Tanpa Menyebutkan Mahar
Pernikahan tanpa menyebutkan mahar yang disebut dengan istilah
"Pernikahan Tafwidh'hukumnya sah menurut pendapat ulama pada umumnya.
Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,

(@''{rJ
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"Tidsk ada kewajiban membayar (malnr) atns kamu, jika kamu menceraikan

istri-istri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum knmu
menentukan maharny a. " (Al-Baqarah [2]: 235)
Maksudnya, tidak ada dosa bagi orang yang menceraikan istrinya sebelum

terjadi hubungan badan dan sebelum dia menentukan mahar baginya.
|ika dia menikah tanpa menyebutkan mahar dan mensyaratkan tidak ada
kewajiban mahar baginya, ada yang berpendapat pernikahannya tidak sah.
Pernyataan ini sesuai dengan pendapat penganut mazhab Maliki dan Ibnu Hazm.
Dia mengatakan, Adapun jika dalam pernikahan ini dia mensyaratkan tidakada
mahar, maka pernikahannya gugur, berdasarkan sabda Rasulullah saw.,

"Setiap syarat yang tidak terdapat dalqm kitab Allah swt., maka syarat itu
gugur."1
Syarat

ini tidak terdapat dalam kitab Allah swt., maka syarat ini pun gugur,

bahkan dalam kitab Allah swt. terdapat penggugurannya. Allah swt. berfirman,

"Berikanlah mahar kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian
dengan penuh kerelaan."

(An-Nisf [+], +)

Jadi, syarat itu gugur dan pernikahan yang dilakukan tidak dapat dinyatakan

sah kecuali berdasarkan pembenaran terhadap apa yang tidak sah, yaitu
pernikahan yang tidak memiliki keabsahan. Penganut mazhab Hanafi lebih
mendukung pendapat yang membolehkannya. Sebab, mahar bukan termasuk
rukun tidak pula syarat dalam akad nikah.

'

Takhrijnya telah disebutkan dalam baftasar? tentang syarat-syarat yang mengandung manfaat
bagi perempuan.
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Kewajiban Mahar yang Setara karena Hubungan Badan
atau Kematian
|ika seorang suami berhubungan badan dengan istrinya atau dia wafat
sebelum berhubungan badan dengannya, dalam keadaan seperti ini, istri berhak
atas mahar yang setara dan juga warisan. Hal

ini

sesuai dengan riwayat Abu

Daud dari Abdullah bin Mas'ud bahwa dia mengatakan terkait masalah ini, aku
mengatakan sesuai dengan pendapatku. Jika benar maka itu dari Allah, dan jika
salah, maka itu dariku. Aku berpendapat, istri berhak atas mahar yang setara

dengan mahar perempuan seperti dia, tanpa dikurangi, tidak pula lebih, dia
harus menjalani masa iddah, dan dia pun berhak atas warisan. Saat itu, Maqil

bin Yasar langsung berdiri dan berkata, aku bersaksi bahwa kamu benar-benar
telah membuat keputusan sebagaimana keputusan Rasulullah saw. mengenai
Barwa' binti Wasyiq.' Pendapat ini juga didukung oleh Abu Hanifah, Ahmad,
Daud, dan yang paling shahih dari dua pendapat Syaf i.

Mahar Mitsil
Mahar mitsil adalah mahar yang menjadi hak perempuan dengan jumlah
seperti mahar yang diterima oleh perempuan yang sebaya dengannya dalam
usia, kecantikan, harta, akal, agama, keperawanan, kejandaan, negeri, saat
dilaksanakan akad nikah, dan semua yang menyebabkan adanya perbedaan
dalam mahar, seperti ada atau tidaknya anak. Sebab, nilai mahar bagi seorang

perempuan biasanya berbeda sesuai dengan perbedaan sifat-sifat ini. Yang
dijadikan acuan dalam kesetaraan dari segi kerabatnya adalah seperti saudaranya,

bibinya, dan anak-anak perempuan pamannya.
Imam Ahmad berkata, mahar mengacu pada kerabatnya yang tergabung

dalam kelompok ashabah dan orang-orang yang memiliki hubungan
kekeluargaan lainnya. Jika tidak ada perempuan di antara kerabatnya dari pihak
ayah yang sudah berstatus sebagai istri yang kita inginkan sebagai acuan untuk

menetapkan mahar yang setara baginya, maka yang dijadikan acuan adalah
mahar perempuan lain dari keluarga yang setara dengan keluarga ayahnya.

HR Abu Daud kitab "an-Nikhlt" bab "fiman Tazawwaja wa lam Yusammi Shaddqan hattd
Mdta," lzrr4-zr r 6l jilid II, hal: s88, 589. Nasai kitab 'hr-NikriL"bab "lbdbah at-Tazawwuj
bi Ghair Shaddq," Ij35a] jilid VI, hal: rzr, kitab "ath-Thaldq," bab "'Iddah al-Mutawafd
anhd Zaujuhd Qabla anYadkhulabih6," lzsz+)jilid VI, hal: r98. Tirmidzi kltab'hn-Nikdh,"
bab 'hr-Rajul Yatazawwaj al-Mar'ah fa YamAt 'anhd Qabla an Yafruclha lahd," futa,5) jilid
III, hal: 44'r.Tirmidzimengatakan, hadlts Abdullah bin Mas'ud hadrtshasan shahih.lbnu
Majah kitab 'hn-Nik6!t" bab "ar-Rajul Yatazawwaju wa la Yafrudhu lahd fa Yamht hli
Dzhlik," I r 89 r ]. Ahmad dalam al-Musnad jilid I, hal: 447 , jilid II, hal: z8o.
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Pernikahan Anak Perempuan yang Masih Kecil dengan Mahar
Kurang dari Mahar Mitsil
Syaf i, Daud, Ibnu Hazm, dan dua tokoh dari pengikut mazhab Hanafi,
berpendapat bahwa ayah tidak boleh menikahkan anak perempuannya yang

masih kecil dengan mahar kurang dari mahar yang semestinya, dan anak
perempuan ini tidak diharuskan mengikuti penentuan dari ayahnya; dia mesti
mendapatkan mahar yang semestinya. Sebab, mahar adalah haknya dan tidak
ada kewenangan bagi ayahnya terkait hartanya. Abu Hanifah berkata, jika ayah
menikahkan anak perempuannya yang masih kecil dan maharnya kurang dari
yang semestinya, maka itu boleh dilakukan terhadap anak perempuannya,
namun itu tidak dibolehkan bagi selain ayah dan kakek.

Pembagian Mahar
Suami harus memberikan seperdua dari mahar jika dia menceraikan
istrinya sebelum melakukan hubungan badan dengannya, yang sebelumnya
dia sudah menentukan jumlah mahar baginya. Hal ini berdasarkan pada firman

Allah swt.,

J

J
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"lika knmu menceraikan istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan
mereka, padahal sesungguhnya ksmu sudah menentukan maharnyn, mska
bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika istriistrimu itul memaaftan atau dimaaftan oleh orang yang memegang ikatan nikah,2
dan pemaafanmu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan
keutamaan di antars knmu. Sesungguhnya Allah Maha Melihst segala yang kamu
kerj akan.

'
'

" (Al-Baqarah

l2l

237)

Maksudnya perempuan-perempuan yang mukallaf (dibebani kewaiiban syariat).

Orang yang memegang ikatan _nikah yaitu suami. Pendapat lain mengatakan bahwa
pemegang ikatan nikah itu adalah wali.
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Kewajiban Mut'ah
|ika seorang laki-laki menceraikan istrinya sebelum terjadi hubungan badan
dan dia belum menentukan mahar baginya, maka dia harus memberi mut'ah

ini merupakan bentuk
perceraian yang santun dan perpisahan yang baik. Allah swt. berfirman,
sebagai imbalan baginya atas apa yang lewat darinya. Hal

@ I;;u"eii'), )re,t'!c,6
"Setelah

itu

holeh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atsu mencersikan

dengan cqra yang boik..." (Al-Baqarah l2l:229)
Para ulama sepakat bahwa perempuan yang belum ditentukan maharnya

dan belum disetubuhi tidak mendapatkan apa-apa selain mut'ah. Ketentuan
pemberian mut'ah berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tingkat kekayaan

laki-laki, dan tidak memiliki batasan tertentu. Allah swt. berfirman,

e J:ii" Jr;t;t$i :fr W5 it ii,,*' { c{:r(
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"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan

istri-istrimu sebelum kamu bercampur dengan mereks don sebelum kemu
menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian)
kepnda mereko. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang

miskinmenurutkemampunnnya (pula) sebagaipemberian sesuai dengankepatutan.
Yang dentikian itu merupaksn ketentuanbagi orang-orangyangberbuatkebajikan."

(Al-Baqarah [2]:236)

Gugurnya Mahar
Mahar gugur keseluruhannya dari suami hingga dia tidak dibebani tanggung-

an apapun kepada istri dalam semua perpisahan dari pihak perempuan yang

terjadi sebelum adanya persetubuhan. Misalnya, perempuan yang dinikahinya
murtad dari agama Islam, membatalkan akad nikah lantaran kesulitan suami,
cacat dari pihak suami, atau pembatalan suami sendiri disebabkan cacat dari
pihak istri, atau disebabkan keinginan sendiri setelah memasuki usia balig
(bagi yang menikah sebelum balig). Dalam kondisi semacam ini, istri tidak
berhak atas mut'ah, karena dia telah merusak pengganti sebelum diserahkan.
Dengan demikian, keseluruhan pengganti pun gugur, seperti penjual yang
merusak barang dagangan sebelum diserahkan. Demikian pula dengan mahar
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yang gugur jika istri telah membebaskannya sebelum dia disetubuhi, atau dia
menghibahkannya kepada suami. Pada kondisi semacam ini, mahar gugur
karena istri menggugurkan mahar yang merupakan haknya.

Kelebihan Mahar Setelah Akad Nikah
Abu Hanifah berkata, kelebihan mahar setelah akad nikah tetap dinyatakan
sebagai mahar jika istri telah disetubuhi atau suaminya meninggal dunia. Adapun

jika suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka kelebihan itu
tidak dapat ditetapkan keabsahannya dan istri hanya berhak atas seperdua dari
mahar yang telah disebutkan.'
Imam Malik berkata, kelebihan tetap sah jika istri telah disetubuhi. |ika
suami menceraikannya sebelum terjadi persetubuhan, maka istri berhak atas
seperduanya beserta seperdua dari mahar yang telah disebutkan. fika suami
meninggal dunia sebelum terjadi persetubuhan dan sebelum mahar diterima,

maka kelebihan itu gugur dan istri hanya berhak atas mahar yang telah
disebutkan lantaran akad nikah. Syaf i berkata, kelebihan mahar merupakan
hibah baru. Jika istri telah menerimanya, maka dibolehkan, dan jika istri belum
menerimanya, maka kelebihan itu gugur. Imam Ahmad berkata, hukumnya
adalah hukum pokok yang berlaku.

Mahar Rahasia dan Mahar Terbuka
|ika dua pihak yang melaksanakan akad nikah sepakat untuk merahasiakan
besarnya mahar kemudian keduanya melaksanakan akad nikah secara terbuka

dengan mahar lebih banyak dari yang dirahasiakannya, kemudian keduanya
berselisih di pengadilan, lantas mana yang dijadikan acuan oleh hakim?
Abu Yusuf berkata, yang ditetapkan adalah yang disepakati mereka berdua
secara rahasia, karena mahar menggambarkan keinginan yang sebenarnya dan

inilah yang dimaksud oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad nikah.
Ada yang berpendapat bahwa yang ditetapkan adalah mahar yang dinyata-

kan secara terbuka, karena mahar itulah yang disebutkan dalam akad nikah. Sedangkan yang disepakati secara rahasia, diserahkan kepada Allah, dan ketetapan

hukum mengikuti perkara yang tampak. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu
Hanifah dan Muhammad.

'

Inilah yang berlaku dalam pengamalan.
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Penerimaan Mahar
Jika istri masih berusia belia, maka ayahnya berhak menerima maharnya.

Karena ayah adalah pihak yang berwenang mengurusi hartanya, maka ayah
berhak untuk menerimanya, seperti uang hasil penjualan barang miliknya. )ika
dia tidak memiliki ayah, tidak pula kakek, maka wali yang mengurusi hartanya

boleh menerima maharnya dan menitipkannya di instansi pengadilan yang
berwenang serta tidak menggunakannya kecuali dengan izin dari pengadilan
khusus. Adapun rnahar janda yang sudah delasa, ayah tidak dibolehkan
menerima maharnya kecuali dengan izinnya,jika memang janda tersebut sudah
dewasa. Sebab, dialah,vang berwenang menggunakan hartanya, sedangkan

jika

ayah menerima maharnya dengan kehadirannya, maka itu dianggap sebagai
perkenanan darinya kepada a,vah untnk menerima jika dia diam, dan tanggungan
suami telah tertunaikan, karena izinnya dalam penerimaan maharnya seperti
uang pembayaran atas barangnya yang dijual.

Terkait status perarvan yang sudah balig dan berakal sehat, ayah tidak
boleh menerima naharnya kecuali dengan izinnya jika dia sudah dewasa,'
seperti janda. Ada yang berpendapat bahwa ayah boleh menerima maharnya
tanpa izin darrinya, karena dia terbiasa demikian dan karena dia serupa dengan
anak kecil.

Ad

Perabot Rumah Tangga

W,

Perabot adalah peralatan yang disediakan oleh istri dan keluarganya untuk

dibawa bersamarrya di rr.rrnah jika suami menemuinya. Dalam tradisi yang
berlaku, istri dan keluarganya menyediakan perabot dan peralatan rumah. Ini
rnerupakan salah satu bentuk tindakan yang dapat menjadikan hati istri merasa
gembira berkenaan dengan lrlolnen malam pertama pernikahan.
Imam Nasai meriwayatkan dari Ali ra. Dia berkata, Rasulullah saw. menye-

diakan perkakas Fathimah berupa pakaian yang halus dan indah (khamil),
cawan, dan bantal yang dibungkus dengan sarung dari tumbuhan berbau harum

(idzkhir).'Hal ini merupakan tradisi yang berlaku dalam satu komunitas.

',

Usia dewasa berdasarkan undang-undang Mesir irdalah dua puluh satu tahun ke atas.

Khamil; beludru, yairu setiap pikaian yang diberi beludru dan kulit dari berbagaijenis.
klzkhir: tumbuhari berbau hirum yang digunakan sci'agar irrhan sarung bantal' HR Nasai
kitab 'bn-Nikab" bab "lihdz ar-Ra1ul lbnitalru," [:-rsq]-jilid \/I' hal: t 3\. Musnad Ahmad
jilid I, hal: 84,93, ro4, ro6, ro8.
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Adapun tanggung jawab untuk menyediakan rumah yang layak dan berbagai
perabotan yang dibutuhkan berupa tempat tidur dan peralatan-peralatan
rumah tangga lainnya adalah tanggung jawab suami, sedangkan istri tidak
menanggung apapun dalan-r hal ini walau berapapun mahar yang diberikan
kepadanya, hingga sekalipun kelebihan rnahar diperuntukkan untuk keperluan

perkakas rumah tangga, karena mahar adalah hak istri secara penuh sebagai

imbalan atas kesenangan yang didapatkan darinya, bukan untuk kepentingan
menyediakan perabot rumah tangga. Dengan demikian, mahar adalah hak
murni istri bukan ayahnya, tidak pula suatninya, dan tidak ada seorang pun
yang berhak terhadapnya.

Pengikut mazhab Maliki berpendapat bahwa mahar bukan hak rnurni
istri. Karenanya, istri tidak boleh menggunakannya untuk dirinya sendiri dan
tidak boleh digunakannya untuk membayar hutangnya, meskipun bagi yang
membutuhkan boleh menggunakannya, memenuhi sedikit keperluan dengan
cara yang wajar, dan untuk membayar sedikit hutangnya, seperti dinaa jika

jumlah maharnya banyak. Istri tidak berhak sama sekali atasnya sebagaimana
yang telah kami sebutkan, tidak lain karena dia harus menyediakan perabot
untuk suaminya dengan cara sepatutnya. Maksudnya, sesuai dengan tradisi
yang berlaku terkait penyediaan perkakas bagi pasangan seperti rnereka berdua
dengan mahar yang diterimanya sebelum suami menemuinya. fika sebagian dari

mahar ditangguhkan hingga suaminya menernuinya, maka dia tidak dituntut

untuk menyediakan perkakas dengan biaya yang baru diterimanya kemudian,
kecuali jika itu termasuk dalarn persyaratan, atau berlaku sesuai tradisi.
Dalam kaitan dengan masalah ini, mereka yang merancang pembentukan

undang-undang perdata (Mesir) telah mengadopsi mazhab Imam Malik.
Pada butir nomor 66 dari undang-undang yang dimaksud dinyatakan bahwa
istri selayaknya menyediakan perkakas dirinya sesuai dengan kepatutan dan
dengan menggunakan mahar yang disegerakan penyerahannya sebelum suami

menemuinya selama suami tidak menyepakati yang selainnya. fika mahar tidak
disegerakan penyerahannya, maka istri tidak dituntut untuk menyediakan
perkakas kecuali jika sesuai dengan kesepakatan atau tradisi yang berlaku.'

Jika perkakas dibeli istri dengan uangnya atau ayahnya yang membeli
untuknya, maka perabotan yang dibelinya murni sebagai harta istri, sementara
suami ataupun orang lain tidak berhak terhadapnya. Meskipun demikian, istri
boleh memperkenankan suami dan tamunya untuk memanfaatkan perkakas
tersebut sebagaimana dia boleh melarang penggunaannya. fika istri melarang,

'
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maka dia tidak boleh dipaksa dalam penggunaannya. Imam Malik berkata,
suami boleh memanfaatkan perkakas istrinya dengan penggunaan sesuai dengan

tradisi yang berlakr-r.

"^G/Nafkah\}z=
Yang dimaksud dengan nafkah di sini adalah pernenuhan kebutuhan istri

berupa rnakanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun istri
berkecukupan. Nafkah merupakan kewajiban (yang harus ditunaikan oleh
suami) sesuai dengan ketentuan dalarn Al-Qur'an, Sunnah, dan ijrpai Adapun
landasan atas wajibnya memberi nafkah sebagaimana yang terdapat dalam AlQur an adalah:

*

Allah swt. berfirman,

(o W* *
t

"Dan kewniiban aqnh

# i'

ruenrhe

u-

s**\ irt.q"&i,\ rbWJ

ri msknn dnn pakaian kepada pnrn ibu dertgan cnrt

mn'ruf . Seseorarrg tidsk dibchstri nelnit*an tnetturut kndnr kesnttggu1)annVa."

(Al-Baqarah [2]:233)
Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam
ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup
aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umLlm

dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat tanpa berlebihan,
tidak pula kurang.

Allah swt. berfirman,

,FAi,K"b!i"W;$6\:;'{;:{$d}*t;r"};tt
,gtZ.;Sre-1,7;tj$S

*i

"Tempntknnlnh nereka (1tara

istri)

di ntnna kanru

herternTtat tinggal

menurut kemanrpunnrntt dan jangnnlnh kamu menyusahkon ntereka ttntuk
mcnyetnpitkan (lnti) tnerekn. Dart jiko mereka (istri-istri yntg sudah dicerai)

itu

sednrtg

lntnil, ntska lteriknnlsh

kepada rrrcreka tmftalmya

bersalin (nrclalirkan knndungnn)." (Ath-Thalaq [65]: 6)

Allah swt. juga berfinnan,

linggn ntereku

Xi,&-tl;jilr" tL ffi

i Jt 1;'-' d't'?},',*)(U3.,fG{d\W\gr"(Jg;
,!iz:2

){"t

./
"Hendnklah orang yang mampu mernberi naftalr rnenurut kemampuannya'
Dnn ornng qang disempitknn rezckinyn hentlnklnlr mernheri nnJkah dari
kepndnntla. AIIah tidsk nrcnthebonkon kepadn

lnrta yang diberikan Allnh
seseorang

mekinkan

sesuni dengarr ksLlnr npa yang

Allah

be

rikan kepadanyn."

(Ath-ThalAq [65]:7)
Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah yang bersumber dari
Sunnah Rasulullah saw. adalah:

.i.

Muslim meriwayatkan, Rasulullah

saw. bersabda pada saal

Hajjatul Woda',
-t,

'

ti

,"
;
.):,.
r.' "'"
r
- t,,
'
L*tii, i-.--3-ui: *(p,'u--Ji
#
i dlr r,*o;\-'
J*--'1; A)^:-t.."lt
t
,
)
,i
:.
".
' .
\yp\o
r.!u> J,i ip .if", r( '-i !C'i:L"; )i -,+J'-(J, ,";ur
-o)pL. j1'ls: *"r, €-t' A, ,r"; * e>
o

z'

"Takutlcrhkepada Allah terkoit kaum perentpuan. Sesunggulmyn knlian tekilt
rnenganrhil mcreks dengon

kalinnt (ikntnn perjnnjian) Allsh dan kemaluan

mereka diholalkan bagi kalian dengnn kalilnnt Allah. Hqk kalinn yang lmrus

penuli sdcrlah nrcreks tidak boleh mentpersilahknn seorong pLtil Llang
tidnk kalian sukai herodo di ranjang krtlinn. liko ntereka melttkukan itu, nnka
pukullnh merekn dengan pukulan yang tidak keras (sebngni pelajarnn). Dntt
lwk fttereko yang lnrus knlinn penuli adalah mentberi mereks makan dnn
rnereko

p

*

akaian dengan

sel ny akny a. "

I

Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah ra. bahwasanya Hindun
binti Utbah berkata, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah laki-laki yang
kikir. Dia tidak memberi nafkah kepadaku dan juga anakku selain apa yang
aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya. Beliau kemudian bersabda,

lr4t,ltr'r er<"6 e:
" Ambillnh

yang mencukupimu dsn ansktrtr dengnn sepntutnya.")

HR Muslim, kitat:'hl-flajj,"bab "Hajjah an-Nabiyy saw.."

lrzr8ljilid II, hal:886.

Abu

Daud, kitab "al-Mandsik."6ab "Shilah'Haiiah an-Nabiyy saw.'''Irqo5] jilid ll, hal:462. dan
'hl-Mana.sik"'ba6"fliij an
N.abiyy s.aw',"
saw.," ljo74l
an-Nabivv
lzoztl
Majah kit;b
kitlb 'al-ManA;ik."bab"Hiii
Ibnu Maiah
beberapa hahnsan
bahasan lain. Tbnu
di heherana

iilidl,hai:ro22-ro20.Darimi,k\ia6'al-Hajj," bab'!SunnahaI-ga11i' Ir857ljilidl,hal:
375. Ahmad dalam al-Musnad jilidY, hal: 23.

HR Bukhari, ki tab' hl - B uy i'," b ab " Man Ai r d Amr al - Am shhr'alh md Yat ahr afu n a B ai n ahum
fi al-Buyi.t' wa al-ljhrahi''dengan kalimat-, "Hendaknya kamu dan juga anakmu mengambil
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Hakim bin Muawil'ah al-Qusyairy ra. berkata, aku bertanya kepada
Rasuh.rllah saw., wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara
kami yang harus dipenuhinya? Beliau menjawab,
^-A)

!;.*,Jr ir-. !;.c**^:ff

"Hendaknya ktilrtu meftrberinyn nmken jika kamu maknn, rlan nrcmberinytt
pnkaian jika knmu mengenakan pnkaiart, dnn jangon nrctntrktrl utajslr, jnngut
utcnjelek-jelekko,, sertn j,ngan berstteru kecttali di dnlam rum,h."j

Adapun landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma'ularna

adalah, Ibnu Qudamah berkata, para ulama sepakat bahwa memberi
nafkah kepada istri merupakar-r kewajiban yang harus dipenuhi suami

jika suami sudah berusia balig kecuali terhadap istri yang membangkang.
Hal ini disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lain. Dia berkata, ini
mengandung satu bentuk pelajaran, yaitu bahwasanya perenpuan tertahan
pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan
mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan
memberikan nafkah.

Sebab Kewajiban Memberi Nafkah
Syariat mewajibkan suami memberi nafkah kepada istri tidak lain karena
berdasarkan akad nikah yang sah, istri telah menjadi pihak yang berkaitan er at
dengan suaminya dan terikat dengan hak suaminya lantaran suami berhak untuk
meniknati kesenangan dengan dirinya, wajib mematr.rhi suaminya, tinggal cli

rumahnya, mengurus rumahnya, mengasuh bayi, dan mendidikanak. Suami pun
memiliki kewajiban yang sama. Suami harus memenuhi kebutuhan istrinya dan
memberi nafkah kepadanya selatrra masih terjalin hubungan suami istri di antara
keduanya dan tidak ada pembangkangan atau sebab lain yang menghalangi

yang nttntuk.upilnu dtngun.s?pdt.utnyu," jilid IIl, h.ai: ro3. l\luslim, kitab'at-tJqdhivah."
'A(/.i& al-Qutlhah,"
I t 7 t 4 i. Nasai, kitab
6rb "eadha' al- flikin ht,) al Ghaib idzk 'Aralhhu:'
[5a zo,] iilid VI Il. hal: 24g. i47.rbnu Majah, kiiab 'd-ri1irar," uru ''nz,ili,i [:uirii ,,ii,, iiiit

'

Zaujihd,"lzzg3ljilidII,hal,:Ts6.Darimi,kitab'hn-NiidL"bab"fiwujabNafaqninri-nrjii
hlA Ahlihi," Izz6a] jilid II, hai: 8r, 82.
HR Abu Daud, kitab 'hn, Nrikrifi,".baP'Ji
al-Nlarah hlh Zaujihh," Izr4z] jilid II, hal:
(ro6. lbnu.frajah, kitab 'tut Nika.foaaa !q,l,t
"ynqq.at-Marhh iila az2auj,"'lts5,J1';iria
i, r,ri,
59.3' 594. M

u

ndz iri j.u8a men isbah kan nva
3 dan 5.

IV hal: 447. jilid V.'hil:

keoida Nasai dan Ahmad aitam

it

wiustjoi

jttt

a
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pemberian nafkah sebagai pengamalan terhadap ketentuan dasar secara umum'
yaitu setiap orang yang tertahan lantaran hak dan manfaat orang lain, maka
nafkahnya ditanggung oleh orang yang menyebabkannya tertahan.

Syarat-syarat Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah
Untuk memiliki hak atas nafkah, beberapa syarat berikut harus terpenuhi.

1.
z.
3.

Akad nikah dilaksanakan secara sah.

4.
5.

Istri tidak menolak untuk pindah sesuai dengan keinginan suami.'

Istri menyerahkan dirinya kepada suaminya.
Istri menyediakan diri bagi suami untuk menikmati kesenangan dengan
dirinya.
Keduanya termasuk orang yang layak untuk dapat menikmati kesenangan

dalam hubungan suami istri.
Jika tidak terpenuhi satu syarat dari syarat-syarat ini, maka nafkah menjadi
tidak wajib. Alasannya, jika akad nikah tidak sah bahkan rusak, maka pasangan

suami istri harus dipisah untuk menghindari dampak buruk. Demikian pula
jika istri tidak menyerahkan dirinya kepada suaminya, atau tidak memberi
kesempatan kepada suami untuk menikmati kesenangan hubungan dengannya,

atau dia menolak untuk pindah ke tempat yang dituju oleh suaminya, dalam
kondisi-kondisi ini nafkah menjadi tidak wajib. Sebab, faktor penahanan diri
yang merupakan sebab nafkah tidakterwujud, sebagaimana pembayaran harga
barang yang dijual menjadi tidak wajib ditunaikan jika penjual menolak untuk
menyerahkan barang, atau diserahkan di tempat yang tidak sesuai dengan

kesepakatan bersama. Alasan lainnya, Rasulullah saw menikahi Aisyah ra.
dan melakukan hubungan suami istri setelah dua tahun kemudian serta tidak
memberi nafkah kepadanya kecuali sejak beliau bercampur dengannya dan
nafkahnya sebelum itu tidak ditanggung oleh beliau'

|ika perempuan telah menyerahkan dirinya kepada suami' tapi dia masih berusia belia (belum balig, red), maka suami tidak diperkenankan menyetubuhinya. Menurut pengikut mazhab Maliki dan pendapat yang shahih dari
pengikut mazhab Syaf i, (dalam hal ini) nafkah tidak wajib, karena tidak ada
kesediaan secara penuh untuk bersenang-senang dengan istri, maka imbalan
berupa nafkah tidak layak diterima istri. Mereka berkata,

'

jika istri

sudah

suami menginginkan hal yang membahayakannya dalam perjalanan, atau tidak
dapat memberi rasa aman kepada diri atau hartanya.

t<*uutiilk"
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dewasa sementara suami masih belia, maka yang shahih adalah bahwa nafkah

wajib ditunaikan, karena kesediaannya ada pada pihrrk istri, sementara tidak
terpenuhinya kesempatan untuk bersenarlg-senang ada pada pihak suami, maka
nafkah wajib ditunaikan, sebagairnana rnisalnya istri menyerahkan dirinya
kepada suami 1'ang sudah tua lantas istri melarikan diri darinya.
Pendapat yang clikemukakan pengikut mazhab Hanafi adalah bahrva jika

suami mengher-rdaki istrinya yang rnasih belia tetap berada di rutnahnya dan

memberinya tempat tinggal agar dia merasa nyaman dengannya, rnaka nafkah
wajib diberikan kepada istri, lantaran kerelaan suami terhadap penahanan vang
kurang penuh ini. fika suanri tidak menampungnya di rumahnya, maka tidak
ada nafkah bagi istri.'

Jika istri menyerahkan dirinya dalam keadaan rnenderita penyakit yang
menyebabkan dia tidak dapat melakukan persetubuhan dengan suami, maka
nafkah wajib ditunaikan kepada istri. Bukanlah merupakan hubungan suami

istri yang baik, tidak pula merupakan kepatutan hubungan yang diperintahkan
oleh Allah swt. jika penyakit itu menghilangkan maksud yzrng menyebabkan
nafkah \\,ajib ditunaikan, seperti perempuan yang menderita penyakit berupa
tersumbatnya vagina, terlah"r kurus, dan rnengalami cacat yang menyebabkan

suami tidak dapat melakukan hubungan badan dengannya. Demikian pula
jika suami menderita impotensi, kernaluan atau biji pelirnva (testis) terpotong,
atau menderita penyakit yang menyebabkannya tidak dapat berhubungan
badan dengan perempuan> penahanan lantaran hutar.rg, atau lantarran tindak
kejahatan yang dilakukannya, karena kesediaan untuk mendapatkan kesenangan

hubungan badan ada pada pihak istri, sedangkan hilurbatannya terdapat pada
pihak suami. Ini merupakan sebab yang tidak dikaitkan dengan pengabaian,
tettrpi iebih dikaitkan dengan keterluputarn haknya atas dirinya.
Nafkah tidakwajib ditunaikan jika istri pindah dari rr-rmah vang diternpatinya
dengan suami ke rumah lain tanpa izin suami dan tanpa alasan yang dibenarkan
syariat, atau istri rnelakukan bepergian tanpa izin suami, atau melakukan ihram

untuk menunaikan ibadah haji tanpa izin suami. fika dia bepergian dengan izin
suan.ri, atau melakukan ihram dengan izin suami, atau suami keluar bersamallya,

maka nafl<ah tidak gugur (istri berhak menerima nafkah dari suami, red), karena

dia tidak keluar dari ketaatan dan kewenangan suarli.

'

Ini adalah rnazhab Abu Yusuf. Adapun mazhab Abu Hanilah seperti mazhab penganut
maz-hab S1.af i, karena penahanan istri sePerti ketiadaan suami lantaran tidak dapat
ruremenuhi tujuan yrng dinraksud rJali pernikahan (huburrgan badan antara suarni dan
istri), rn.rka natkah tidrk n ajib ditunaikan kepada istri.
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Demikian pula nafkah tidak wajib ditunaikan kepada istri jika istri menolak
untuk ditemui suaminya di rumah yang ditempati mereka berdua, dan tidak
meminta kepada suaminya untuk pindah ke tempat lain lantas suami menolak.
Jika istri memintanya untuk pindah, namun dia enggan lantas istri menolak
untuk ditemuinya, maka nafkah tidak gugur. Demikian pula nafkah tidakwajib
ditunaikan jika istri ditahan dalam kasus kejahatan atau terkait hutang, atau dia
ditahan lantaran kezaliman, kecuali jika suami sendiri yang menahannya terkait
hutangnya kepada suami, karena suamilah yang menyebabkan haknya sendiri
terluputkan. Demikian pula jika ada orang yang menculik istri dan suaminya

tidak dapat menemuinya, maka istri tidak berhak atas nafkah selama dia berada
dalam penculikan. Demikian pula istri yang keluar untuk menekuni profesinya,
jika suaminya melarangnya namun dia enggan, maka dia tidak berhak atas
nafkah dari suaminya. Demikian pula jika dia membuat halangan bagi dirinya
dengan melakukan puasa sunah atau i'tikaf sunah. Dalam semua kasus seperti
di atas, istri tidak berhak atas nafkah, karena dia telah membuat hak suami

untuk bersenang-senang dengan dirinya tidak terpenuhi tanpa alasan yang
dibenarkan syariat. Jika yang menyebabkan haknya tidak terpenuhi itu adalah
lantaran alasan yang dibenarkan syariat, maka nafkah tidak gugur. Sebagaimana

jika dia keluar dari kepatuhan terhadap suami karena tempat tinggal tidak
sesuai dengan ketentuan syariat, atau karena suami tidak dapat dipercaya untuk
menjaga diri atau hartanya.

lstri Masuk lslam sedang Suaminya Tidak Masuk Islam
Jika pasangan suami istri sama-sama kafir dan sang istri masuk Islam setelah

berhubungan badan dengan suaminya, tapi suaminya tetap pada kekafirannya,

maka kewajiban memberi nafkah bagi suami tidak gugua karena penyebab
suami tidak dapat bersenang-senang dengan istri terletak pada pihak suami
sendiri, padahal dia mampu untuk meniadakan hambatan tersebut (dengan
masuk Islam). Dengan demikian, hak istri untuk mendapatkan nafkah tidak
gugur, seperti seorang Muslim yang bepergian dan meninggalkan istrinya'

Kemurtadan Suami tidak Menghambat Kewaiiban
Memberi Nafkah
fika suami murtad setelah terjadi hubungan badan, maka hak istri untuk
mendapatkan nafkah tidak gugur, karena sebab terhalanginya hubungan badan
dari pihak suami, padahal suami mampu untuk meniadakan penghalang
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tersebut dengan kembali pada agama Islam. Lain halnya jika istri yang murtad.

Dalam kondisi seperti ini (istri nrurtad), maka kewajiban memberi nafkah
kepadanya menjadi gu€lur, karena dialah )rang menyebabkan htibungan badan
tidak terpenuhi lantaran kemaksiatan dari pihaknya (kernurtadan istri, red).
Dengan demikian, dia seperti perernpuan yang membangkang.

Pandangan Mazhab Zhahiri Berkenaan
dengan Kepemilikan Hak Terhadap Nafkah
Mazhab Zhahiri berpendapat lain berkenaan clengan kewajiban memberi
nafkah, yaitu hubungan suami istri. Manakala sudah terjadi hubungan suami

istri, maka nafkah wajib ditunaikan. Dari perspektif ini, rnereka memanclang
bahwa nafkah tetap wajib diberikan kepada istri yang belum berusia balig dan
istri yang membangkang tanpa mernperhatikan syartrt-syarat yang ditetapkan
oleh para ulama fikih selain rnereka. Ibnu Hazrn berkata, seorang laki-laki
memberikan nafkah kepada istrinya sejak melakukan akad nikah dengannya,
baik suami mengajak untuk bercampur (bersetubuh, red) maupun tidak, dan
walaupurr istri rnasih berada dalam ayunan (belum balig, red), membangkang
maupun tidak, kaya ataupull miskin, memiliki ayah ataupun berstatus sebagai
anak yatirn, masih perawan ataupun sudah menjanda, merdeka ataupun
berstatus sebagai budak, sesuai clengan keadaan suami.'

Ibnu Hazm berkata, Abu Sulaiman dan sahirbat-sahabatnya serta Sufyan
ats-Tsaury berkata, nafkah rvajib ditunaikan kepada istri yang masih kecii sejak
dilaksanakan akad nikah terhadapnya. Flakan bin Lltaibah mengemukakan
penilaian lrukum saat ditanya mengenai seorang perelnpuan yang keluar dari
rumah suirminya dalam keadaan rnarah, apakah masih berhak mendapatkan
nafkah? Dia rnenjawab, iya. Kemudian dia mcngirtakan, tidak ada ketentuan
yang didapat dari seorang sahabat pun vang menyatahan bahn'a.rajib mernberi
nafkah atas perempuan yang membangkang, tetapi pengguguran tersebut hanya

dari Nakhai, Sy,rbi, Hammad bin Abi Sulaiman, ffasan,
dan Zuhri. Dan kan-ri tidak menr,,,,l,rri hujjah mereka, hanya saja mereka
mengatakan, nafkah berkaitan erat dengan hubungan badan. jika hubungan
badan tidak terpenuhi, maka nafkah pun tidak wajib ditunaikan. Demikian
sebatas pendapat

redaksi yang ada dengan sedikit perubahan.

'

Lihar dalam kitab Al-Muhallk

iilidx.
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Besaran Nafkah dan Dasarnya
fika istri tinggal bersama suaminya dan suami memberinya nafkah serta
menanggung segala kebutuhannya berupa makanan, pakaian, dan lainnya, maka

istri tidak berhak untuk meminta nafkah melebihi dari yang sudah diterimanya
karena suami sudah menunaikan kewajiban yang ditanggungnya. |ika suami

kikir dan tidak mencukupi kebutuhan istrinya, atau membiarkannya

tanpa
nafkah dengan alasan yang tidak benar, maka istri boleh menuntut nafkah yang
seharusnya dia terima berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Hakim pun
berhak memberi keputusan untuk mewajibkan suami memberi kepada istri dan

suami harus menunaikannya jika dakwaan istri dibenarkannya. Sebagaimana

istri juga memiliki hak untuk mengambil harta suami secukupnya dengan
carayangwajar,' meskipun tanpa sepengetahuan suami, karena suami enggan
menunaikan kewajibannya sementara istri berhak untuk mendapatkannya
dan orang yang berhak boleh mengambil haknya dengan tangannya sendiri
kapanpun dia mampu melakukannya.
Dasar perspektif ini adalah hadits yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari,

Muslim, Abu Daud, dan Nasai, dari Aisyah ra. bahwasanya Hindun berkata,
wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah sosok orang yang kikir. Dia tidak
memberiku nafkah yang mencukupiku dan juga anakku selain yang aku ambil
darinya tanpa sepengetahuannya? Beliau kemudian bersabda, 'Ambillah yang
mencukupimu dan juga anakmu dengan sepatutnya."'
Dalam hadits ini terdapat indikasi dalil bahwa besaran nafkah disesuaikan
dengan kebutuhan istri dengan tetap mengacu pada asas kepatutan. Maksudnya,
sesuai dengan kepatutan yang umum yang diketahui di antara masing-masing

pihak dengan pertimbangan bahwa itulah yang terjadi secara umum dalam
keluarganya. Hal ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan zaman, tempat,
keadaan, dan masing-masing orang yang bersangkutan. penulis ar-Raudhah
an-Nadiyah berpendapat bahwa kecukupan dalam hal makanan mencakup
berbagai macam makanan yang dibutuhkan istri, termasuk buah-buahan, dan
pada perayaan-perayaan hari besar kebutuhan itu semakin bertambah, termasuk

berbagai kebutuhan yang biasa dikonsumsi secara berkelanjutan, dimana jika

tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak buruk, kebosanan, atau
kondisi yang tidak stabil. Lebih lanjut penulis buku tersebut mengatakan,
termasuk di dalamnya adalah obat-obatan dan yang semacamnya. Inilah yang
disinyalir dalam firman Allah swt., "Dan kewajiban ayah memberi makan dan

'
'

Jika istri sudah dewasa dan tidak berlebihan saat mengambilnya.
Thkhrijnya telah disebutkan.
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pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan

menurut kadar kesangguPannya." (Al-Baqarah [z]: 233)

Ini merupakan ketentuan terkait salah satu bentuk nafkah yang berarti
bahwa orang yang menanggung nafkah harus memenuhi kebutuhan pihak
yang ditanggung nafkahnya, dan makanan mencakup apa-apa yang telah kami
sebutkan sebelumnya.

Penulis ar-Raudhah an-Nadiyah juga menyebutkan pendapat sejumlah
ulama fikih terkait tidak adanya kewajiban untuk menanggung harga obat-obat
dan biaya dokter, karena itu dimaksudkan untuk menjaga kesehatan, sebagaimana

orang yang menyewa tidak diharuskan menanggung biaya perbaikan bagian

rumah yang rusak. Namun demikian, dia sependapat dengan dimasukkannya
pengobatan dalam nafkah dan hukumnya wajib. Dia mengatakan, dalam kitab
al-Ghaits disebutkan bahwa landasannya adalah untuk menjaga jiwa, maka
biaya ini lebih layak untuk dimasukkan dalam nafkah. Dia berkata, pendapat
ini benar, sebab biaya tersebut masuk dalam keumuman sabda Rasulullah
saw., "Yang mencukupimu." Di samping itu juga masuk dalam makna lirman

Allah swt., "Memberi makan dan pakaian kepada para ibu." Bentuk ungkapan
pertama bersifat umum dengan mengacu pada kata, "Md (yang))'Kata kedua
juga bersifat umum, karena kata rizquhunna adalah bentuk kata dasar yang
dikaitkan (disandarkan) dengan kata berikutnya, dan ini merupakan salah
satu bentuk ungkapan yang bersifat umum, di samping bahwa kekhususannya
pada sebagian orang yang memiliki hak untuk memenuhi kebutuhan ini tidak
dapat dijadikan sebagai alasan untuk tidak menggolongkannya dalam kriteria
nafkah.

Penulis ar-Raudhah an-Nadiyah juga mengatakan, dari keseluruhan
penjelasan yang telah kami sampaikan dapat dinyatakan kepada Anda bahwa
kewajiban orang yang menanggung nafkah terhadap orang yang ditanggung
nafkahnya adalah mencukupinya dengan sepatutnya. Namun demikian, ini
tidakberarti penentuan hal tersebut diserahkan kepada pihakyang ditanggung
nafkahnya dan dia mengambilnya sendiri hingga pada kondisi tertentu pemberi
nafkah menolak apa yang dikehen.ii,,.i;iya karena khawatir terhadap sikap
berlebihan. Akan tetapi, maksudnya adalah menyerahkan kebutuhan secukupnya

tanpa ada unsur berlebihan padanya setelah ada penjelasan mengenai besaran
kebutuhan yang mencukupi dari kalangan yang berkompeten dalam hal ini, atau

menurut pengalaman orang-orang yang berkecimpung di dalamnya. Ini adalah
makna sabda Rasulullah saw., "Dengan sepatutnya." Maksudnya, yang bukan
dengan cara sepatutnya adalah berlebih-lebihan dan pengurangan. Tentunya,jika
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suami tidak memberikan nafkah yang diwajibkan kepadanya, maka kita boleh
mengizinkan orang yang ditanggung nafkahnya untuk mengambil secukupnya

jika dia sudah dewasa dan yang berakal sehat. Hanya saja, jika dia tergolong
orang yang berlebih-lebihan dan menghambur-hamburkan harta, maka dia
tidak diperkenankan untuk mengambil sendiri harta orang yang menanggung
nafkahnya, karena Allah swt. berlirman,

vreits:(F4,JKtA:\&i\W{5
"Dan janganlah kamu serttltkan kepada orang-orang yang belum sempurnn
aknlnya,

lnrta

(mereka) yang ada dulom kekuasaanmu.

" (An-NisA' [4]: 5)

Kemudian dia berkata, akan tetapi jika orang yang menanggung nafkah
membangkang dan orang yang ditanggung nafkahnya belum sempurna akalnya,
maka kita wajib menetapkan pengambilan dilakukan oleh wali orang yang belum
sempurna akalnya, atau seorang yang adil.

Di antara nafkah yang ditanggung suami bagi istrinya adalah kebutuhannya
berupa sisir, sabun, minyak wangi, dan semua yang dibutuhkan untuk
pembersihan badan. Pengikut mazhab Syaf i mengatakan, adapun minyak
wangi, jika diperlukan untuk menghilangkan bau yang tidak sedap, maka suami
harus memenuhinya, karena kebutuhan ini dimaksudkan untukkebersihan. fika

dimaksudkan untuk bersenang-senang dan kenyamanan saja, maka memberi
minyak wangi bukan bagian dari keharusan yang harus ditunaikan suami,
karena kepentingan tersebut termasuk dalam hak suami, maka dia sebagai

pemilik hak tidak dapat dipaksa.
Pendapat Mazhab Hanafi Mengenai Besaran Nafkah
Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya tidak ada ketentuan syariat terkait

besaran nafkah, dan bahwasanya suami berkewajiban memenuhi kebutuhan
istri secukupnya yang terdiri dari makanan, lauk-pauk, daging, sayur mayur,
buah, minyak, mentega, dan semua yang dikonsumsi untuk menopang hidup
sesuai dengan ketentuan yang berlaku secara umum, dan bahwasanya itu
berbeda-beda sesuai dengan perbedaan tempat, zaman, dan keadaan. Suami
juga berkewajiban memenuhi kebutuhan sandang bagi istri baik pada musim
panas maupun pada musim dingin. Mereka berpendapat bahwa besaran nafkah
yang ditanggung suami disesuaikan dengan kondisi suami dari segi kelapangan
atau kesulitan, terlepas bagaimanapun keadaan istri. Sebagai dasarnya adalah

firman Allah swt.,
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\1:iXJ

59."7{:lilr"ti atll;,i;2 ,{"3}, J3:}t:" d{:-,},

g,

@fi-&G{i'iw\av(JY
"Hendaklalt orang yang mampu memberi naftah menurut kemampuannya.
Dan orang yang disempitkm rezekinya hendaklah memberi naftah dari harta yang
diberikan Allnhkepadanya. Allalt tidnk membebqnkan kepada seseorang melqinkan
sesuai dengan npa yang Allah berikan kepadanyn. Allah kelok okan memberikan
kelap

angan

sesu

dqh kesentpitan."

(Ath-ThalAq [65] : 7)

Dan juga firman Allah swt.,

'C' i{ne,;S<4n"i;KJ
"Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu hertempat tinggnl menurut
kematnpuanma. " (Ath-Thaldq [65]: 6)

Pendapat Mazhab Syaf i Mengenai Besaran Nafkah
Mazhab Syaf

i tidak mengaitkan penetapan besaran nafkah dengan batas

kecukupan. Mereka mengatakan, besaran nafkah ditetapkan berdasarkan ke-

tentuan syariat. Meskipun demikian, mereka sepakat dengan mazhab Hanafi
dalam mempertimbangkan keadaan suami dari segi kelapangan ataupun kesulitan,

dan bahwasanya suami yang mengalami kondisi lapang, yaitu yang mampu
memberikan nafkah dengan harta dan penghasilannya, harus menafkahi sebanyak

duamudsetiap hari (sattmudkuranglebih setara dengan 543 gram). Sedangkan
orang yang mengalami kesulitan, yaitu yang tidak mampu memberikan nafkah
dengan harta tidak pula penghasilan, harus menafkahi sebanyak satu mud setiap

hari. Adapun orang yang berada dalam kondisi pertengahan, maka dia harus
menafkahi sebanyak satu setengah mud. Sebagai dasarnya mereka berhujjah
dengan fi rman Allah swt., "Hendaklah orang yang mampu memberi naftah menurut

kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi naJkah

dari harta yang diberikan Allah kepadanyd'(Ath-ThalAq

l6sl

z)

Mereka mengatakan, terdapat perbedaan antara orang yang memiliki
kelapangan rezeki dengan orang yang mengalami kesulitan, dan masing-masing

dari keduanya dibebani kewajiban sesuai dengan keadaannya namun tidak
dijelaskan besarannya. Dengan demikian, penetapan besaran nafkah ditentukan

melalui ijtihad. Yang paling serupa untuk diqiyaskan dengan nafkah adalah
besaran makanan dalam kafarat, karena makanan dalam kafarat ini diwajibkan
berdasarkan ketentuan syariat untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang
kelaparan, dan batas maksimal yang diwajibkan dalam kafarat bagi orang miskin
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adalah dua mud dalam fidyah gangguan di kepala (saat menunaikan ibadah
haji). Sedangkan batas minimal yang diwajibkan adalah satu mud,yaitu dalam
kafarat hubungan badan pada siang hari di bulan Ramadhan. fika kondisinya
pertengahan, maka yang harus ditunaikan adalah satu setengah mud, karena

tidak mungkin dia dapat digolongkan sebagai orang yang memiliki kelapangan
rezeki sementara dia di bawah tarafnya, dan tidak dapat digolongkan sebagai
orang yang kesulitan sementara dia berada di atas tarafnya. Oleh karena itu,
orang yang berada dalam kondisi pertengahan dibebani satu setengah mud.
Mereka mengatakan, seandainya pintu kecukupan dibuka bagi kaum perem-

puan tanpa ada penentuan besarannya, tentu akan menimbulkan perselisihan
yang tiada ada ujungnya. OIeh karena itu, besaran yang sesuai dengan tingkat
kepatutan harus ditentukan. Hal ini berbeda dengan apa yang harus dipenuhi
dalam hal makanan; lauk-pauk, daging, dan buah. Mereka mengatakan, pakaian

harus diberikan kepada istri dengan memperhatikan keadaan suami dari
segi kelapangan dan kesulitan. Dengan demikian, istri orang yang memiliki
kelapangan rezeki berhak mendapatkan pakaian yang bagus yang biasa
dikenakan di negerinya. Sedangkan perempuan yang menjadi istri orang yang
kesulitan berhak mendapatkan pakaian dengan jenis yang kurang halus dari
bahan katun, linen, dan semacamnya. Sementara perempuan yang menjadi istri
orang yang berada dalam kondisi pertengahan berhak mendapatkan pakaian
dengan kualitas pertengahan antara dua jenis pakaian tersebut. Perempuan
berhakmendapatkan tempat tinggal sesuai dengan tingkat kelapangan, kesulitan,
dan kondisi pertengahan suaminya, disertai penyediaan perabot rumah tangga
yang sesuai dengan keadaan suami.
Mereka juga mengatakan, jika suami dalam kondisi kesulitan rezeki, maka
dia memberikan nafkah kepada istrinya dalam batas minimal yang mencukupinya berupa makanan dan lauk-pauk dengan sepatutnya, serta berupa pakaian

yang mencukupinya dengan mutu terendah baik pakaian untuk musim panas
maupun pakaian untuk musim dingin. Jika suami berada dalam kondisi pertengahan, maka suami memberikan nafkah yang lebih layak dari itu dengan
sepatutnya dan pakaian yang lebih bermutu dari itu, semuanya sesuai dengan

tingkat kepatutan. Tingkat kepatutan dalam nafkah dan pakaian ini dijadikan
acuan tidak lain karena untuk menghindarkan dampak buruk dari istri hukumnya wajib, dan kewajiban menentukan tingkat pertengahan dalam nafkah yang

mencukupi. Ini adalah penafsiran terhadap tingkat kepatutan (ma'rufl.
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Penerapan di Pengadilan Sekarang
Pendapat yang dikemukakan oleh pengikut mazhab Syaf i dan sebagian
penganut mazhab Hambali berkenaan dengan pertimbangan terhadap kondisi

suami dari segi materi saat kewajiban nafkah ditetapkan kepadanya, dan
pendapat inilah yang diterapkan sekarang di instansi-instansi pengadilan sebagai

implementasi terhadap butir r6 dari undang-undang nomor z5 tahun ry29yang
berbunyi: Besaran nafkah istri yang ditanggung suaminya ditetapkan sesuai
dengan keadaan suami dari segi kelapangan dan kesulitan, apapun keadaan
istri. Inilah yang mungkin lebih adil, karena mempertemukan kesesuaian makna
dalam dua ayat yang telah disebutkan sebelum ini.
Penetapan Nafkah Berupa Barang atau Uang

Nafkah yang harus diberikan bisa berupa roti, lauk-pauk, dan pakaian
dengan jenis-jenis tertentu. Pemberian nafkah juga bisa dilakukan dengan

tertentu dari mata uang yang kemudian dapat digunakan oleh istri untuk
membeli kebutuhannya. Nafkah juga boleh diberikan juga boleh diberikan
secara tahunan, bulanan, mingguan, atau harian, sesuai dengan kondisi yang
memungkinkan bagi suami. Yang diterapkan di instansi-instansi pengadilan
sekarang adalah bahwa biaya makan istri diberikan secara bulanan, dan biaya
pakaiannya diberikan dalam kurun waktu enam bulan, dengan pertimbangan
dalam satu tahun dia membutuhkan pakaian untuk musim panas dan kurun
waktu berikutnya untuk musim dingin. Sebagian hakim menetapkan biaya
bulanan untuk nafkah dengan tiga jenisnya tanpa perincian lebih detail, dengan
pertimbangan apa yang diberikan kepada istri itu sudah mencukupi untuk
makanan, pakaian, dan tempat tinggalnya sesuai dengan keadaan suami dari
segi kelapangan dan kesulitan.

Perubahan Harga dan Pengaruhnya Terhadap Pemberian Nafkah

fika harga mengalami perubahan dari waktu penetapan nafkah, atau
keadaan ekonomi suami mengalami perubahan, baik perubahan harga (barang)

menjadi lebih mahal ataupun perubahan (harga) menjadi lebih murah, atau
perubahan keadaan ekonomi suami menjadi lebih baik maupun perubahan
menjadi lebih buruk, maka harus ada pertimbangan terhadap masing-masing
dari keadaan-keadaan yang sedang terjadi. |ika perubahan harga dari waktu
penetapan nafkah menjadi lebih mahal, maka istri berhak meminta tambahan

nafkahnya. fika perubahan harga menjadi lebih murah, maka suami boleh
meminta pengurangan nafkah. fika keadaan ekonomi suami menjadi lebih
baik dibanding saat penetapan nafkah, maka istri boleh meminta tambahan
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nafkahnya. Tapi jika keadaan ekonomi suami berubah menjadi lebih buruk,
maka suami juga berhak untuk meminta pengurangan nafkah.
Kesalahan dalam Menetapkan Besaran Nafkah
Jika setelah penetapan besaran nafkah terdapat kesalahan dalam penetapannya, yaitu tidak mencukupi kebutuhan istri sesuai dengan keadaan suami dari
segi kesulitan atau kelapangan, maka istri berhak

untuk menyampaikan tuntutan
agar dilakukan peninjauan kembali terhadap penetapan nafkah, dan hakim
harus menetapkan baginya besaran nafkah yang mencukupi untuk kebutuhan
nakan dau pakaiannya dengan memperhatihan kondisi suami.

Hutang Nafkah Dianggap Sebagai Hutang yang Sah dalam
Tanggungan Suarni
Kami kataka', rnemberi nafkah kepada istri merupakan kewajiban
yang harus ditunaikan oleh suami ketika syarat-syarat yang telah disebutkan
sebelumnya sudah terpenuhi. Begitu nafkah diwajibkan kepada suami bagi
istrinya lantaran ada sebabnya dan terpenuhi syarat-syaratnya, kemudian suarni
menolak untuk menunaikannya, maka nafl<ah yang menjadi tanggungan suami
rnenjadi hutang baginva. Status nafl<ah dalam hal ini seperti status hutang-

hutang yang sah dan tidak gugur kecuali dengan adanya pelunasan atau
pembebasan. Inilah pendapat yang dianut oleh para mazhab Syaf i dan telah
menjadi peraturan yang diterapkan sejak dikeluarkan undang-undang nomor
z5 tahun ryzo yangberbr,rnyi:
Butir r: Nafkah istri yang rnenyerahkan dirinya kepada suaminya walaupun
penyerahan secara hukum (bukan fisik), dianggap sebagai hutang dalam
tanggungan suami sejak adanya penolakan suami untuk menunaikan nafkah
yang diwajibkan kepadanya, tanpa bergantung pada pelunasan orang yang
meiunasi atau saling merelakan di antara keduanya, dan hutangnya tidak gugur
kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.

Butir z: Perempuan yang diceraikan dan dia berhak atas nafkah (dari
suaminya), nafkahnya dianggap sebagai hutang sebagaimana dalam penjelasan
butir r sejak diputuskannya tanggal perceraian.

undang-undang ini disertai sejumlah keterangan tertulis dari instansi yang
mengeluarkannya,' yaitu:

1.
'

Nafkah istri atau istriyang diceraikan untukdinyatakan sebagaihutang dalam

Kementerian peradilan. Dulu bernama kementerian keHakiman.
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tanggungan suami tidak disyaratkan adanya pelunasan atau kerelaan, tapi
dinyatakan sebagai hutang sejak saat penolakan suami untuk memberikan
nafkah padahal memberi nafkah kepada istri bagi suami sifatnya wajib.
Hutang nafkah termasuk hutang-hutang yang sah, yaitu hutang yang tidak

gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan.
Dua peraturan hukum ini berimplikasi sebagai berikut:
1.

Istri atau mantan boleh menuntut penetapan nafkah baginya yang harus
ditanggung oleh suaminya sejak nafkah tidak diberikan, meskipun waktunya

sudah lebih dari satu bulan, jika istri menyampaikan dakwaan bahwa
suaminya membiarkannya tanpa nafkah padahal nafkah kepadanya wajib
dalam kurun waktu itu, baik lama maupun tidak lama. lika telah ditetapkan
melalui suatu jalur penetapan, walaupun berupa kesaksian pengungkapan
yang ditetapkan dalam butir r78 dari aturan tersebut, maka tuntutannya
dapat diterima.
)

Hutang nafkah tidak gugur atas kematian salah satu dari pasangan suami
istri, tidak pula karena ada perceraian. lika keduanya melakukan khulu',
maka perempuan yang dicerai gugur haknya terkait nafkah yang tidak
ditunaikan kepadanya saat menjalani kehidupan sebagai pasangan suami
istri, selama itu bukan sebagai pengganti baginya atas perceraian atau
khulu'.

3.

Pembangkangan yang terjadi secara sembunyi-sembunyi

tidak meng-

gugurkan nafkah yang tertunda. Akan tetapi pembangkangan yang dilakukan
dengan terang-terangan dapat menghalangi kewajiban nafkah, selama istri
atau perempuan yang menjalani masa iddah melakukan pembangkangan.
Setelah diberlakukan undang-undang ini, sejumlah istri memanfaatkannya

dengan tidak melakukan tuntutan nafkah hingga terkumpul tanggungan nafkah
dalam jumlah besar, kemudian mereka menuntut suami agar menunaikan seluruh
nafkah yang tertunda tersebut. Hal ini tentu membebani suami dan memberatkan
tanggungan ekonominya. Perkara ini pun cukup mendapatkan perhatian dan

dilakukan upaya untuk menghindarkan dampak buruk dari suami. Pada alenia 6
dari butir 99 undang-undang nomor 78 tahun r93r dengan tata tertib peradilan
berdasarkan syariat berbunyi: Dakwaan nafkah untuk kurun waktu yang sudah
berlalu tidak didengar bila lebih dari tiga tahun Masehi, batas akhirnya adalah
pada tanggal pengajuan dakwaan. Dalam aturan penjelasan terhadap undang-

undang

ini terkait alenia tersebut, dinyatakan: Adapun nafkah untuk kurun

waktu yang telah berlalu, dakwaannya dinyatakan -sebagai pengamalan kaidah
kekhususan peradilan- tidak didengar bila melebihi tiga tahun Masehi, batas
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akhirnya adalah tanggal penetapan dakwaan. Lantaran tuntutan terhadap nafkah
dalam kurun waktu beberapa tahun mengandung pemberatan terhadap pihak
yang harus menanggungnya, sebagai pertimbangan keadilan maka pihak yang
berhak terhadap nafkah harus mengajukan dakwaan nafkah secepat mungkin.

Dimana, dakwaan diajukan tidak boleh melebihi waktu tiga tahun, dan itu
ditetapkan melalui penolakan untuk mendengarkan dakwaan.
Dalam ketentuan hukum tersebut tidak mengandung dampak buruk bagi

pihak yang berhak terhadap nafkah. Sebab, dia dapat menuntut nafkahnya
sebelum lewat tiga tahun.' Pengamalan undang-undang ini tetap berlaku hingga
saat ini.

Pembebasan Hutang Nafkah dan Pemotongan Hutang
fika nafkah yang berhak diterima istri dari suaminya dinyatakan sebagai

hutang dalam tanggungan suami sejak waktu penolakan suami untuk
menunaikannya tanpa alasan yang benar berdasarkan syariat, maka istri
diperbolehkan untuk membebaskan suami dari hutang ini secara keseluruhan
atau sebagiannya. Seandainya istri telah membebaskannya dari nafkah yang
diperuntukkan di waktu yang akan datang, maka ini tidak diperkenankan,
karena belum dapat dinyatakan sebagai hutang kemudian. Pembebasan tidak
terjadi kecuali terkait hutang yang benar-benar telah dinyatakan ada. Dalam
pembebasan ini dikecualikan terkait hutang untuk satu bulan yang akan datang,
atau satu tahun, jika nafkah ditetapkan per bulan atau per tahun.

fika nafkah dinyatakan sebagai hutang yang sah, maka hutang tersebut tidak
gugur kecuali dengan pelunasan atau pembebasan, sementara istri juga memiliki
hutang kepada suami, dan salah satu dari keduanya meminta agar dilakukan
pemotongan hutang di antara dua hutang, maka permintaan ini diperkenankan,

lantaran dua hutang ini memiliki kekuatan yang sama. Mazhab Hambali
memiliki pendapat sendiri terkait pemotongan di antara dua hutang. Mereka
membedakan antara kondisi istri yang lapang atau sulit. fika suami termasuk
orang yang memiliki kelapangan rezeki, maka suami boleh memperhitungkan
hutangnya sebagai ganti nafkah untuk istri, karena orang yang menanggung

'

ini; bahwasanya pembatasan tiga tahun dari satu sisi
tidak diketahui urgensi hukumnya, dan di sisi lain tidak ada dalil yang dapat dijadikan
Sebagai catatan atas undang-undang

landasan baginya.
Dengan pertimbangan bahwa kurun waldu ini cukup lama dan dapat memberatkan suami,
maka dari itu dinyatakan dalam aturan undang-undang perdata butir nomor 8r, bahwasanya
dakwaan nafkah tidak didengar jika kurun waktunya melebihi satu tahun sebelum pengajuan
dalavaan.
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kewajiban membayar hutang boleh melunasinya dari hartanyayang mana saja
yang dia kehendaki, dan ini termasuk hartanya.
fika istri berada dalam kondisi kesulitan, maka itu tidak boleh dilakukan suami,
karena pelunasan hutang hanya diwajibkan pada orangyang memiliki kelebihan dari

kemampuannya, sementara hutangnya kepada suami yang harus ditanggungnya

tidak melebihi kemampuannya, dan karena Allah swt. memerintahkan untuk
menangguhkan bagi orang yang mengalami kesulitan. Allah berfirman, "Dan
jika (orangyangberhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tangguh sampai dia
berkelapangan." (Al-Baqarah Iz]: z8o) Dengan demikian, tanggungan hutang istri
yang mengalami kesulitan harus ditangguhkan.

Mendahulukan Pemberian Nafkah dan Akibatnya
|ika suami menyegerakan pembayaran nafkah kepada istri untuk kurun
waktu yang akan datang, misalnya untuk satu bulan atau satu tahun, kemudian
muncul hal lain di tengah kurun waktu tersebut yang menjadikannya tidak berhak

istri meninggal dunia, atau
istri melakukan pembangkangan, maka suami boleh meminta pengembalian
nafkah untuk waktu yang tersisa yang tidak lagi menjadi hak istri, karena istri
atas nafkah, lantaran salah satu dari pasangan suami

mengambilnya sebagai imbalan atas penahanannya terhadap haksuami, dan begitu
penahanan tidak terpenuhi lantaran kematian atau pembangkangan, maka istri
harus mengembalikan nafkah yang disegerakan kepadanya untuk kurun waku yang

tersisa. Pendapat ini yang dianut Imam Syaf i dan Muhammad bin Hasan.'

Nafkah Perempuan yang Menjalani Masa lddah
Perempuan yang menjalani masa iddah dan masih dapat rujuk dengan

suami, dan perempuan hamil yang menjalani iddah, berhak atas nafkah,
berdasarkan firman Allah terkait perempuan-perempuan yang masih dapat
rujuk suami, "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal

menurut kemampuanmu." (Ath-Thaldq [05]: 6) Dan juga berdasarkan firman
Allah swt. mengenai perempuan-perempuan hamil yang menjalani masa iddah,
"Dan jika mereka (istri-istri yang sudah dicerai) itu sedanghamil, maka berikan
naftah kepada mereka hingga mereka bersalin." (Ath-ThalAq [6S]: 6)

'

Imam Abu Hanifah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa suami tidak boleh meminta
pengembalian sedikitpun dari nafkah yang telah dibayarnya di muka, karena meskipun
nafkah itu sebagai imbalan penahanan, namun mengandung semacam pemberian, dan istri
telah menerimanya, sedangkan terkait pemberian antara suami istri tidak ada ketentuan
pengembalian padanya.
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Ayat ini menunjukkan bahwa nafkah bagi perempuan hamilyang menjalani
masa iddah hukumnya wajib, baik dia menjalani masa iddah perceraian yang

masih bisa rujuk maupun perceraian yang tidak dapat rujuk lagi, atau dia
menjalani masa iddah lantaran kematian suami. Namun terkait perempuan
yang menjalani masa iddah dalam perceraian yang tidak dapat rujuk, para
ulama likih berbeda pendapat mengenai kewajiban nafkah baginya jika dia
tidak hamil. Mereka berselisih dalam tiga pendapat:

1.

Istri berhak atas tempat tinggal tanpa nafkah. Pendapat ini dikemukakan
oleh Malik dan Syaf i. Mereka menyandarkan pendapatnya dengan firman
Allah swt., "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat
tinggal menurut kemampuanmu." (Ath-ThalAq [0s]: 0)

2.

Istri berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Pendapat ini dikemukakan oleh
Umar bin Khaththab, Umar bin Abdul Aziz, Tsauri, dan mazhab Hanafi.
Sebagai dasar atas pendapat mereka adalah keumuman firman Allah swt.,

"Tempatkanlah mereka (para istri) di manakamubertempat tinggal menurut

kemampuanmu." (Ath-Thalnq

[0

s]

: e)

Ayat ini berkaitan dengan kewajiban menyediakan tempat tinggal. Begitu

tempat tinggal wajib disediakan berdasarkan syariat, maka nafkah pun
diwajibkan, Iantaran nafkah mengikuti wajibnya menyediakan tempat
tinggal dalam perceraian yang masih dapat rujuk, perempuan yang hamil,
dan pada istri itu sendiri. Umar ra. dan Aisyah ra. tidak dapat menerima
hadits yang disampaikan oleh Fathimah binti Qais. Umar mengatakan; kami
tidak mengabaikan Kitab Allah' dan Sunnah nabi kita lantaran perkataan
seorang perempuan. Kami tidak tahu barangkali dia hafal atau lupa. Begitu
Fathimah binti Qais mengetahui hal ini, dia berkata, di antara aku dan
kalian ada Kitab Allah. Allah swt. berfirman,

fr 't#(r1 tS'v:* G:a "$j$ ;\:,:r\ H)s 6;fi\ (u;
4bi" *s. i * <*"*;.e-;1c 6;j {-"4,
'M
ays{7ft,'fL 1i $t'DL'G-or'Sir)L ,t\F; #
y-

@fi,^yt'^KU26i
'

Maksudnya adalah firman Allah swt., "Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu
bertempai tinggal menurut kemampuanmu." iRth-thalaq [65 ]: 6) H R Bukhari jilid IX. hal:
42r,422. Lihat dalam Shahih Muslim j+8o1.
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I

"Hai Nabi, apahila ksmu menceraiknn istri-istrimu, maka hendaklsh kamu
cereikan urcrekn padautaktu mereka dcpcrt Qnenglndapi) iddahnya (lmrgwajar;

litunglalt waktu iddah itu serta bertakwalnlt kepada
Allah Tulnnnru. larrganlnh kanu kelunrknn merekn dnri rurnsh rrtereka dsn
sebelum dicampuri) dan

janganlah mereka (diizittknn) keluar kecuali mercku mengerjnkan pterbuotan
keji yang terartg. Itulah lrukurn-hukurtt Allalr. Siapa ynng melanggnr lrukurrt-

Iuktun Allah, ntukn senttggulnryn dis telnlr berbuat zalim terludnp dirinya
sendiri. Kanru tidak nrengetahui bnrmgknli Allalt mengadakan sesudnlt itu
sesuotu lnl yang baru." (Ath-ThalAq [65]: 1)
Fathimah binti Qais merrgatakan, ketentuan ini berlaku bagi orang yang
berhak untuk melakukan rujuk. Lantas hal baru apa yang terjadi setelah
talak tiga? Bagaimana kalian mengatakan tidak ada nafkah baginya jika
tidak hamil, dan atas dasar apa kalian menahannya?!
J.

Bahwasanya tidak ada nafkah bagi istri, tidak pula tempat tinggal. Pendapat

ini dikemukakan oleh Ahmad, Daud, dan Abu Tsaur. Pendapat ini juga
disampaikan dari Ali, Ibnu Abbas, jabir, Hasan, Athal Syabi, Ibnu Abi
Laila, Auzai, dan mazhab Imamiyah. Mereka menyandarkan pendapatnya
pada hadits yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Fathirnah binti
Qais yang mengatakan; suamiku menceraikanku dengan talak tiga pada
masa Rasulullah saw., namun dia tidak menetapkan nafkah bagiku tidak
pula tempat tinggal.' Dalarn riwayat lain dinyatakan bahwa Rasulullah saw.
bersabda,

G), td' VD.;;.uAt, -KJr

u*;1

"Tempnt tinggnl dan naftnh lnnya bngi peremptrnn ynng xmnirrqa herhak

untuk

ru j

uk

)
kep adarty a. "

Ahmad, Muslim, Abu Daud, dan Nasai, meriwayatkan bahwa Rasulullah
saw. bersabda kepada Fathimah binti Qais, "Tidak ada naJkah bagimu,
kecuali bila kamu hamil."3

HR Muslim kitab'hth-Thalhq," bab'hl-Mutlnllaqah Tsalhtsan 16 Nafaqata lahk," L+2, +61
r r r7. Nasai kitab 'ath-Thal6q," brb 'hr-Rukhshah fi Khurnj al-Mabthtah min
Baitihnfi'Iddatihh Ii Suknhhd," Ij 5a8] jilid VI, hal: zo8, zoe. dan bab "Nafnqah al-Bdinahl'
[:ssr] jilid VI, hal: zro. Ahmad jilid VI, hal: 4r5, 4t.6.
HR Nasai kitab "ath-Thaldq,"bab'ar-Rukhshah.fi Dzdlika," lt+o+)jilid VI, hal: r44. Ahmad
jilid VI, hal: 3z]. 4t5, 4t7.
HR Muslim kitab'bth-Thalaq,"bab'hl-Muthallaqah TialiltsanldNafaqatalahh," [at) jilidll,
hal: r r r7. Abu Daud [zz9o]. Nasai kitab 'hth-Thalhq,"bab "Nafaqah al-fldmil al-Mabtitah,"

jilid Il, hal:

[3552]jilidVI.hal:2ro,2rr. Al-Muu,aththtr'kilab'l?lft-Tnlaq,"bab"MaldhliNufnqah
58 r. Ahmad dalant al-Musnad jilid Vl,hal: 4t4,4t5.

al-Muthallaqah," [68] jilid Il, hal:

Nafkah lstri yang Suaminya Bepergian
Dalam undang-undang nomor z5 tahun rgzo butir 5 dinyatakan: |ika
suami bepergian ke tempat yang dekat, jika dia memiliki harta yang tampak,
maka ditetapkan baginya secara hukum bahwa harta itu boleh diberikan sebagai
nafkah. fika dia tidak memiliki harta yang tampak, maka hakim memakluminya
dengan cara-carayang wajar, dan dia diberi tangguhan waktu tertentu. fika dia
tidak mengirim nafkah untuk istrinya yang harus ditanggungnya, maka hakim
dapat menjatuhkan talak terhadapnya setelah batas waktu yang ditetapkan habis.

]ika dia bepergian ke tempat yang jauh dan tidak mudah untuk dijangkau,
lantaran keberadaannya tidak diketahui atau dia hilang dan dinyatakan bahwa
dia tidak memiliki harta untuk dinafkahkan kepada istri, maka hakim dapat
menjatuhkan talak terhadapnya.

^d

yansridak

".lL*;ll[.npn

Materi

brs

Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa hak-hak istri yang harus

ditunaikan suaminya ada yang berkaitan dengan materi, yaitu mahar dan nafkah,
dan ada yang tidak berkaitan dengan materi, sebagaimana yang akan dijelaskan

berikut ini.

1.

Mempergauli lstri dengan Baik
Kewajiban pertama yang harus dipenuhi suami terhadap istrinya adalah

memuliakannya, mempergaulinya dengan baik, melakukan interaksi secara
wajar, dan memberikan apa yang dapat diberikan kepadanya untuk membuat
hatinya tenang. Lebih dari itu, suami harus menghadapi sikapnya dengan penuh
ketabahan dan kesabaran. Allah swt. berfirman,

j;4,\6":{;JXS;r'S;:q\\}iJ"€J31*i;t\t^i\i{i.

$#f o9'+'1a*v!$*vi4i6""'*Jfi yj#tiY
@ f*>,, G *.fr1'J:15 (4, ;K ;\#
\

"D

an ber gaullah den gnn mereka

se

car a p stu t. Kemudian bilo kamu tidak

menyukai

mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidsk menyukai sesuatu, pndnhnl

Allnh menjadikan padn sesuatu itu keboikan yang banyak." (An-NisA' [a]: 19)
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Di antara indikasi kesempurnaan akhlak dan bertambahnya iman seseorang adalah dia bersikap lemah lembut terhadap istrinya. Rasulullah saw
bersabda,
t

ilcu-.J

t

5:V S'rvi.t;r' j;:j'
t .

'r t

", . "i

i

,

r'

,,
" r:
u$l
;*:",rlr _;ri

"Yang paling setnpLrrna imanmln di antaro orang-orlng yang herirnttn odalnh
yang pnling baik akhlnhrya di entnra merekcr, dan yang paling bnik di sntnrn kslisn
adalah yang pcling baik terlndap istrinrla di nntttrn kslian."1

Pemuliaan terhadap peremplran merupakan indikasi kepribadian yang
memiliki integritas yarrg luhur. Sedangkan penghinaan terhadap perempuan
adalah tanda kenistaan dan kelaliman. Rasulullah saw bersabda,

"Tidnk nda ynng nrcmulikrm knum perenrpusn selqirr orang ylttg mulin, dan
tidnk nds yarrg tnerrylinskstt nrcreks selLtin ornng yang nistn."2

Di antara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan bersikap santun
dan bermesraan dengannya. Rasulullah saw. bersikap santun terhadap Aisyah

ra. hingga mengajaknya beradu kecepatan. Aisyah ra. berkata, Rasulullah

'

'

HR Abu Daud kitab 'hs-Sunnah,"bab "ad-Dalil alh Ziyadnh al-hndn wa NutTshinilti," l+68zl

jilid V hal: 6o. Tirmidzi kitab "ar-Radh,i'," bab "M;i h'a li Huqq al-Marhh hla Zaujiha"
Ir r6zljilid Ill. hal:4s;. Abu Isa mengatakrn, inihadits hisan stiihih. Dan kitab "al-im,ut,"
bab "Ma ft'aJi Istikmal nl Imott wa Ziyadatilti wn Nuqshanihl," lz6rzl jilid \, hal:9. Dia

mergatakan, hadits shahih. Darimi kirab'hr-RiqAq," bab )i Husni al,Khulur1," [zZSd ithd
II, hal: z3r. Ahmad dalarrt ol-Musnad jilid lI, hal z,5o, 72, 527,jilid VI, hal: 47,99.
Ithaf as Sadah al-Mutl,a.t1in jilid V hai: r64. Penulisnya mengatakan, diriw.rlatkan oleh
Thabrani. Dalam as-Sllsllah adh-Dha'ifaft jilid II [8a5 ] hal: z+u,.-Albani mengatakan, hadits
int ntaudltu', diriwalatkan oleh asy-Syarif Abu Qasim al-Husainy dalam al-Fawiid alMunta-khabah Ir8l jilid II, hal: r56, dan melalui jalur periwavatannya disanrpaikan oleh
al-Hafizh lbnu Asakir dalam bukunya at-Thrikh i+l jilid I, hil: zSz.'Albani mengatakan,
permulaan hadits yang ada pada mereka, "Yang terbaik di antara kalian adttlah yang terbaik
di arrtnra kalian terhndap istrin7,6, dan aku yang terbaik tli antarakalian terhadap iin-iku..."
Saya tidak memuat tambahan berikut ini, "Tidak ada yang memulikan kaum perentpuan
selain orang yttng mulia," dan seterusnya, lantaran tambahan ini diriwayatkan dari jalurjalur yalg sebagiannya slnltih dan sebagian yang lain hasan.Sal'atelah menyampaikinnya
dala.m Adab az-Za.frif hal: r 5 r, dank rrena hadits ini cukup popuier pada sekarang tanpa ada
tambahan. Dengan.dcmikian, penyampaian hadits ini tanpa tambahan lebih lipat untuk
memudahkan kecukupan pada batas itu. Suyuthi memuathya dalam d-lt)mi' aih-shaghir
secara lengkap dari riwayat Ibnu Asakir s_endiri dari Ali. Ini bertentangan dengan syaratnya
sendiri yang dipaparkan di permulaan buku, dinrana dia nrengatakan. sayi meniaganya
dari apa yang hanya disampaikan sendiri oleh seorang pendusia atau perekayasa hldiis.
Lantas bagaimarra dengan penyampaiannya ini, sedangkan di dalamnya terhimpun seorang
pe,ndusta dan sekaligus ada perekayasa hadits?l Anehirya, Manawi nrengosongkannya dan
iidak memberi kom"entar sedlkit pun terhadapnya. Dilam sanad haditi terse"but teidapat
nama Ibrahim al-Aslamy, dia seorang pendusta, dan terdapat nama Abdul Ghany al-Aidy
yang dicurigai telah m-erekayasa hadits (hembuat hadits rzaudhu). Ibnu Hibban m6ngatakan
tentang dia: dia merekayasa hadits pada orang-orang yang dipercaya. Bagaimanaprin tidak
boleh melakukan periwayatan darinya.
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saw. beradu kecepatan denganku dan kemudian aku berhasil mengungguli

beliau dalam kecepatan. Saat badanku berbobot (bertambah gemuk, red) aku
beradu kecepatan dengan beliau hingga beliau mampu mengalahkanku. Beliau
bersabda, "Yang ini (impas) dengan keunggulan sebelumnya."' HR Ahmad dan
Abu Daud. Ahmad dan para penulis as-sunan meriwayatkan bahwa Rasulullah
saw. bersabda,"segala sesuatu yangdijadikan sebagai permainon oleh anakAdam
(manusia), maka permainan itu sia-sia kecuali tiga; melesakkan panahnya dari
busurnya, melatih kudanya, dan percumbuannya dengan istrinya, maka ini semua
t er

ma suk y

ang dib enarkan."'

Di antara bentuk pemuliaan terhadap istri adalah dengan mengangkat
martabatnya dan menghindari tindakan-tindakan yang menyakitinya hingga
sekalipun dengan kata-kata yang kasar. Hakim bin Muawiyah ra. berkata' aku
bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang
harus ditunaikannya? Beliau menjawab, "Hendaknya kamu memberinya makan

jika kamu makan, dan memberinya pakaian jika kamu mengenakan pakaian,
dan jangan memukul wajah, jangan menjelek-jelekkan, serta iangan berseteru

kecuali di dalam rumah."'
Perempuan tidak bisa digambarkan memiliki kesempurnaan yang utuh,
dan orang harus menerimanya apa adanya. Rasulullah saw. bersabda,

*} iid ;ip' jp ,rr=,u-iJu, ,ir-,
:ilr, ,'i*.t .t;i i; I :*; ,t, 'i";^< *:tj -i, ;1y ,i>t'i

{A, €\; a;i

J}i .c ;i

"Nasiluttilnlr perempuan dengan kebaikan. Sesurggutrnyo prrrrr,ruoi diciptakan dari tulang rusukyangbengkok, dan yangbengkokpada tulung rusukitu bagian
atnsnya. lika kanru ftrcIakukon tindakrm untuk meluruskannya, maka (ttkibntnVa)
kwnu memqtahknnnya. likn kantu memhiarkonnya, maka ia tetap bengkok. Maka,
nosihatiloh perempuan (dengan kebaikan)."a HR

Bukhari dan Muslim.

HR Abu Daud kitab 'hl-lihad,"bab "[i as Sabaq hla ar-Rijl"'IzszSl jilid Ill' hal:6s' 66.
Ibnu Maiah kilab 'i?n-Nikril,'' bab "ilusn Muhiyarah an-Nisa'," Irgzgl jilid l, hal:636.

Pentahkii< menqatakan, dalam az-Zawriid dinyalakan bahwa isnadnya shahih berdasarkan
svarat Bukhari.balam al-Athraf, Muzzi menisbahkannya kepada Nasai, dan hadits ini tidak
t6rdapat dalam riwayat Ibnu Sinni. Mundziri menisbahkannya kepada Nasai. Ahmad dalam
al-Musnad jilid VI, hal: 39, t29, r8z, z6r, z8o.
'i7iHR Abu Daud kitab 'ht-lihad." bab "fi ar-Ramyi," lz5t jilid Ill' hal: u 8. Nasai kitab
'hl-lihad."
Khait," bab "Ta'dib ar-Rajul Farasahi," ti5Tsl jilid VI, hai: zzz.. Tirmidzi kitab
bab "Md ldh fi Fatlhl ar-Ramyi fi Sabilillah," Ir6:z]jilid IV hal: rz+- Ti1ry$zi Pgngatg\.?1,
hadits hasai shahih. tbn:u Maiah kitab 'hl,Jihad," bab 'hr-Ramyi fl Sabililldh," [z8r r] jilid
II, hal: 94o. Darimi kitab'hl lihad." bab /i Fadhl ar-Ramyi wa al-Amr biftl," lzaogl jilid ll,
hal:
Ahmad dalam al-Musnad jllidlY,hal: r44, dengan lafalnya, dan jilid IV hal: r+6,

jl

nj.

r48, dengan lafal-lafal yang memiliki kemiripan.
Takhrijnya telah disebutkan.
HR Bukhari kitab'hl-Anbiyh',"bab "Qaulullhh Tahlh, "Wa idzQdla Rabbukali al-Maldikah
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Dalam hadits ini disinyalir bahwa pada perilaku perempuan terdapat
kebengkokan yang sudah menjadi tabiat, dan bahwasanya usaha untuk memperbaikinya tidak memungkinkan, serta bahwa perilakunya itu seperti tulang
rusuk yang bengkok seperti busur yang tidak dapat diluruskan. Meskipun
demikian, perempuan harus tetap didampingi dengan kondisi apa adanya
dan memperlakukannya dengan perlakuan sebaik-baiknya. Namun itu tidak
boleh dijadikan sebagai penghalang dalam membimbing dan mengarahkannya
pada kebenaran jika dia mengalami kebengkokan (penyimpangan) dalam suatu
perkara.
Kadangkala orang mengabaikan keistimewaan-keistimewaan dan keutama-

dimiliki istri, dan justru lebih memperhatikan perilakuperilakunya yang tidak disukai. Maka dari itu, Islam mengharuskan adanya
an-keutamaan yang

perimbangan di antara kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukannya, dan
bahwasanya jika suami melihat sesuatu yang tidak disukainya pada istri, rnaka
dia masih melihat ada sesuatu yang disukainya. Rasulullah saw. bersabda,

;r

,A; q-

o,,

,ns; ,1-

;f it ,Li j"'i !; \

"langanlah seorang Inki-lski rlnng beriman mentltenci perempltan yntg beriman. lika dis tidak menqukni suatu perilaku darinya, trrskn sdn perilaku lain pndanya vong disukainrl a."'

2.

Mengayomi lstri

Suami harus mengayomi istrinya dan menjaganya dari semua perkara
yang mencemarkan kemuliaannya, menodai kehormatannya' merendahkan
harga dirinya, dan menjadikannya sebagai bahan gunjingan orang-orang
yang suka membicarakan keburukan. Kecemburuan semacam ini merupakan
kecemburuan yang disukai Allah. Imam Bukhari meriwayatkan dari Abu
Hurairah bahwa Rasulullah

"

Sesungguhny

a

saw. bersabda,

Allah cemburu dan

Allah yaitu bilo lurnba melnkukan

or ongberimanpun cemburu. Kecembu

apa yang

ruan

Allah lwramkan kepadnnya."z

Inni Ja'ilun fi al-Ardh Khalifah." iilid lV hal: r6r. Muslim dengan lafal yang hampir sama,
kitab "ar-Radha'," bab'hl Washiyyah bi an-Nisa'." [60] jilid ll, hal: t o9t.
HR Muslim kitab 'hr-Radhd'," bab 'hl-Washiyah bi an-Nish'," jilid X, hal: 58.
HR Bukhari secara ringkas kitab 'hn-NikAlt" bab 'hl-Ghairah," iili.d Vft, .h1!_+s Muslim
kttab'at-Taubah,"bab ''Ghairatulldh tahlh wa Tahrim al-Fawahisy," [:0] jilid IV hal: zr r4.
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Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Mas'udbahwasanya Rasulullah saw.
bersabda, "Tidak ada seorang pun yang lebih cemburu daripada Allah. Lantaran
kecemburuan-Ny a, Allah mengharamkan perbuatan

-p

erbuatan keji, y ang tamp ak

maupun yang tidak tampak. Tidok ada seorang pun yang lebih menyukai pujian

dari Allah. Oleh karena itu, Allah memuji diri-Nya sendiri. Dan tidak ada seorang
pun yanglebih menyukai maaf dari Allah. Lantaran itulah AIIoh mengutus para
rasul untuk menyampaikan berita gembira dan peringatan."'
Imam Bukhari juga n-reriwayatkan bahwa Said bin Ubadah berkata, seandai-

nya aku rnelihat seorang laki-laki bersama istriku, niscaya aku menebasnya
dengan pedang dengan ketajamannya. Rasulullah saw. bersabda,'Apakah kalian
kagum terhadap kecemburuen Saad. Sungguh aku lebih cemburu darinya dan Allah
Iebih cemburu dariku. Lantaran kecemburuan Allah, mako Allah mengharamkan

perbuatan-perbuatan keji yang tampak maupun yang tidak tampak."'

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda,

,>y--tt'r

rt\| i6i ti;i' j'l-^:"r it[

"Tiga rlang tidnk rrrttsuk surgo; ()rln5:

Vttrrg

durlmka keltatlo kcLlua orongtuanvq,

orlng ylttg
lnki."t HRNasai, Bazzar, dan Hakim. Dia menyatakan bahwa sanad hadits
ini shahih.

tidsk nrcntiliki rnsn ccrnburu, dan perernpu(ln rlang mentlcrupni lnki-

Ammar bin Yasir berkata, Rasulullah

saw. bersabda, "Tiga yang tidak masuk

surga selamanya; dayyitts, perempuan yang menyerupai lakiJaki, dan pecandu
khamer."

Mereka bertanya, wahai Rasulullah, mengenai pecandu khamer kami telah
Tirmidzi kitab 'hr Radhti""bab "Ma Iahft aI Ghoirah," Irr68] jilid III, hal: 46z.Tirmidzi
rnerrgatakan, h adits hasan gharlb. Ahmad dengan lalal-lirfal yang memiliki kemiripan,

II, ha1:343, 387,52o,536,

jilid

539.

HR. Bukhari kitab'at-Tauhid,"bab "Qaul an-Nabiyy saw., "Lii Syakhsha Aghyar min Allah.."
ringkas dalanr kilab 'ttn-Niknll" bab h/iilid lX, hal: r sr, .Jertgan lalirlnya.darr secirrrt
Chuiroh," iilid VIl, hrl: +s. Muslim kitrb 'Lt-Irrb,r/r."bab "Ghairah Allnh tahla wa Tahrim

al F'awdfoisy," [:+, :s] jilid IV, hal: zrr,1. Tirmidzi kitab "ad-Daawril,"bab "fladdatsand
Muhammid bin Basysyar.." [-:,S:,o]. Tirmidzi mengatakan, ini hadits hasan shahih gharib.
Jilid V hal: 543. Ahinad secara ringkas jilid I, hal: 38t,426,436. Darimi secara ringkas,
kitab 'hn-NlkAll"bab "fi al-Ghairah," Iu zrr] jilid II, hal: 72..
HR Bukhari secara ringkas kitab'hn-Nikiih," bab 'hl Ghairalt" jilid Vll, hal: ro7,. Dipaparkan
secara panjang lebar iialam kirab 'ht-'Ihuhid," ttab "Qaul an-Nabiyy tqw.. "Ld Syakhsha
Aghyar'mii Alldh. . ." jilid IX, hal: r 5 r. Muslim kitab 'hl-Lihn," bab "Haddatsani Ubaidullah
binLlmaral-Qawariiy.." Irz] jilidll,hal: rr36.Darimikitab'hn Nikhlt"bab"ftal Ghairah,"
Izz::] jilid II, hal: 73. Ahmad jilid IV hal: 248.
HRNasai kitab 'hz-Zakhh,"bab'sl-Mannhnbimh A'thA," Isz0z]jilidV hal: 8-r. Hakim dalarn
al-Mustadrakkitab 'hl-imhn,"bab "Tsaltitsah Ii Yadkhulilna aI-lsnnah; aI-Aqq li Wilidaihi,
wa ad-Dayyirts, wa Rajulah an-Nisd'," jilid I, hal: 72. Hakim mengatakan, shahih isnad,
namun Bukhari dan Muslim tidak rnenyampaikannya. Dzahabi menyetujui penilaian ini.

Ahmad dalam al-Musnad iilid II, hal: t t+.
45O
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mengetahuinya, lantas, apa yang dimaksud dengan dayytrts?. Beliau bersabda'
"Orang yang tidak memedulikan siapa yang menemui istrinya." Kami bertanya;

lalu apa yang dimaksud dengan perempuan kelaki-lakian? Beliau bersabda'
"Perempuan yang menyerupai laki-lakl."' HR Thabrani.

Mundziri mengatakan, para periwayatnya tidak perlu diperdebatkan
kredibilitasnya. Sebagaimana suami harus memiliki kecemburuan terhadap
istrinya, suami juga dituntut agar berlaku proporsional terkait kecemburuan
ini. Suami tidak boleh berprasangka buruk secara berlebihan kepada istri, dan
tidak boleh berlebihan pula dalam mengawasi setiap gerak-geriknya, serta
tidak menelisik semua aibnya. Hal ini akan merusak hubungan pernikahan
dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambung. Dalam
hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nasai, dan Ibnu Hibban dari fabir
bin Anbarah, Rasulullah saw. bersabda,'Ada kecemburuan yang disukzi Allah
dqn ada kecemburuan yang dimurkai Allah. Ada keangkuhan yang disukai
Allah dan ada keangkuhan yang dimurkai Allah. Adapun kecemburuqn yang
disukqi Allah odalah kecemburuan dolam keraguan, dan kecemburuan lang
dimurkai Allah adalah ke cemb ur uan dalam ketidakraguan.' Keangkuhan y ang
disukai Allah qdalah keangkuhan seseorang dengan dirinya sendiri saat perang
dan saat ditimpa musibah yang mengguncangiiwa. Sedangkan keangkuhan yang
dimurkai Allah adalah keangkuhan dalam kebatilan."3 AIi ra. berkata, "Jangan
sering cemburu kepada istrimu, akibatnya tuduhan buruk diarahkan kepadanya

lantaran kamul'

HR Thabrani dengan lafal serupa Ir:r8o] jilid rz, hal: 3oz. Majma' az-Zawdidbab-"Jiman
Yardhh li Ahtihi bi al-Khabats," jilid IV hal: 327 . Dzahabi menyetujuinya. Ahmad dalam
al-Musnad iilid II, hal: r:,+.
Kerasuan: kebimbansan dan dugaan. Kecembururn semacam itu dimurkai tidak lain karena
termisuk buruk sanfika, dan se-bagian dari dugaan itu dosa.
HR Abu Daud kitab-'h/ -lihad,"ba' "fi al-Khuyala' fi al-Harb," Iz6sq] iilid III, hal: 114' 115.
Nasai kitab 'hz-Zakah."bab'ht-lkhtivat fi ash-Shudmah." lzs r8]. lbnu Majah secara ringkas,
kitab 'hn-Nlkri !l'l:ab'hl-Ghairah," Lryg6l iilid L hal: 643. Dalam az-Zawaid:isnadnya dha'if.
diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam bukunya ash Shahih dari hadits Ubaid al-Anshary.
Darimi secara ringkas kitab 'hn-Nikalt" bab 'fi al-Ghairah," lz4zl jilid II, hal: 73. Ahmad

jilid V hal: 445,446.
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HUBUNGAN BADAN
STIIIIVII TSTRI

Ibnu Hazm berkata, seorang suami hanya diperbolehkan melakukan

hubungan badan dengan pasangannya yang tidak lain adalah istrinya.
Persetubuhan ini minimal dilakukan sekali pada setiap masa suci jika
dia mampu melakukannya. fika tidak, maka dia telah bermaksiat kepada
Allah swt.. Sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,
C

@ xi{'; 1b5b3\31;;r;($
'h-

"Apahiln rnerckn telnlt suci, nrakn conrpurilnh ntereka itu
y a n g dip e ri r t al tkn n Al nl r kep n d o n r u. " (AI-B aqarah l2l: 222)
t

di

tenrTtat

I

Mayoritas ulama berpendapat sebagaimana pendapat yang dikemuka-

kan oleh Ibnu Hazm, yaitu suami berkewajiban melakukan hubungan
tersebut jika tidak berhalangan. Syaf i berkata, suami tidak wajib
melakukannya, karena itu adalah haknya, maka dia tidak berkewajiban

melakukannya sebagaimana haknya yang lain. Ahmad menetapkan
bahwa batasan waktunya adalah empat bulan, karena Allah menetapkan
batasan waktu ini terkait orang yang melakukan i/a'(bersumpah untuk
tidak menyetubuhi istrinya, red). Begitu juga dengan hak lainnya. Jika
suami bepergian dan meninggalkan istrinya, apabila tidak ada halangan
yang menghambat kepulangannya, menurut Ahmad batasan waktunya
ditetapkan selama enam bulan. Begitu ditanya berapa lama batas waktu
seseorang meninggalkan istrinya? Ahmad menjawab, enam bulan dan
mengirim surat (memberi informasi, red). Jika dia enggan pulang, maka
hakim dapat memisahkan antara keduanya. Sebagai landasannya adalah

sebagaimana terdapat dalam riwayat Abu Hafsh dengan sanad dari

Zaidbin

Aslam, bahwa dia berkata, pada saat Umar bin Khaththab melakukan penjagaan

kota Madinah, dia melintas di dekat rumah seorang perempuan yang saat itu
sedang berada di rumah sambil melantunkan syair:
Mslam ini terssn snttgnt Iorrm dan setnskin gelnp kcndannntln
Cukttp Inrns nku tnnpn pudnrnpirrg yang trrcncunrbuiku
seperti biosnnyn
Demi Allcrlt scnntlninyn htrksn knrcnn tnkut kepndn Allnlr senurtn
Niscnrln slsi-sisi

rarjatg iri

oknrr hergorlurg okibntnyn

Tetnpi Tulnrtku dnn rnsn rttnlu tnence goltku lingga tidsk tnelnkttknnrryo

Dan sku rrrerrrulisksrr sustrriku ngar jnngnrr sttrrtpni adn
Vot

t

t

tt

I

L't I

oLlT

i p nst

r

t gnr

rr

r

Vn

Umar berusaha mencari tahu tentang perempuan ini. Ada yang mengatakan
kepadanya, dia fulanah yang ditinggal suaminya untuk berjihad di jalan Allah.

Umar segera menemuinya dan mengirim utusan kepada suaminya untuk
memulangkannya. Setelah itu, Umar menemui Hafshah dan bertanya, wahai
anakku, berapa larna perempuan mampu bersabar ditinggal suaminya? Hafshah

berkata, Maha Suci Allah! Orang sepertimu bertanya kepada orang sepertiku
tentang hal ini? Umar berkata, seandainya bukan lantaran aku hendak membuat

pertimbangan bagi kaum Muslimin, maka aku tidak akan bertanya kepadamu.
Hafshah kemudian menjawab, lima bulan hingga enam bulan. Umar pun
membuat batasan waktu enam bulan bagi kaum Muslimin yang ikut terlibat
dalam peperangan; satu bulan dalam perjalanan, empat bulan mukim, dan satu

bulan untuk perjalanan pulang.
Ghazali dari pengikut mazhab Syaf i berkata, hendaknya suami melakukan
hubungan badan dengan istrinya setiap empat malam sekali, inilah yang lebih adil,
karena jumlah istri (maksimal) empat orang, maka penangguhan yang dibolehkan

adalah sampai batas ini. Benar, hendaknya dia menambah atau rnengurangi sesuai
dengan kebutuhan istri terhadap pengayoman, karena pengayoman terhadap istri

merupakan kewajiban suami. ]ika tidak ada tuntutan untuk melakukan hubungan
badan, makainilantaran sulitnya menyampaikantuntutan dan memenuhinya. Dari

Muhammad bin Ma'an al-Ghifary, bahwa dia mengatakan, seorang perempuan
mendatangi Umar bin Khaththab ra. dan berkata, wahai Amirul Mukminin,
suamiku berpuasa di siang hari dan mengerjakan shalat di malam hari, sementara
aku tidak suka mengadukannya sedang dia melakukan perbuatan yang berkaitan
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i

dengan ketaatan kepada Allah swt.. Umar berkata kepadanya, sebaik-baik suami
adalah suamimu. Perempuan itu mengulangi lagi pernyataannya dan Umar pun
tetap menyampaikan tanggapan yang sama. Ka'ab al-Asady berkata kepada Umar,

wahai Amirul Mukminin, perempuan ini mengadukan suaminya yang enggan
mendekatinya di ranjang. Umar berkata, sebagaimana pemahamanmu terhadap
kata-katanya, maka berilah keputusan di antara keduanya. Kdab berkata, hadapkan

suaminya kepadaku. Setelah suaminya didatangkan, Ka'ab berkata kepadanya,
istrimu ini mengadukanmu. Apakah mengenai makanan atau minuman? tanyanya.
Bukan, jawab Kaab. Istrinya berkata,

Wnlni lnkirn yang bijnk

pe

tuttjttk lrukumntln

Pasangnnku rrrcngtthnikan tetnpat tidurku klrena sihuk dengarr tempat

ibadilmyn
Dia kurnng benninst untuk titlur hersnunku knrena lebilt suks beribsdnlt
kepndn-Nyn

Mskn berilnlr keputusnn yang ndil, unlni Ka'ab, dnn jangan rnenolnknya
Dia jarnng tidur boik di it,uktu rttalam tttlrrptru siartgrrya

Nnntutt terkait perkara L)erentpuan oku tenrmsuk orang qnng tidnk
rncnnLjinyn

Suaminya berkata,
Ynng membuntku kurang berminnt pada tirni penutup dan jugn perempuon

Aku adalnh orang yang terkagum pada npu ynng diturunkan-Nyn
Dslsnr sursh ln-Nuhl dan tujtilr surnlt qang panjnng aqat-atlatnya
Dnn dalnm Kitnh Alkth terdnpat peringntan besar yang nrcutbuat jera
Ka'ab berkata,

Sesunggulmyn istrintu merniliki lnk,

unlui ornng ini

Baginnnya dalarn empat lmri bagi orang ystrg mengerti

terpenili
Dnn tinggalknn olelunu nlnsan-nlasmr ini

Beriknnlah lnk itu kepndnnya linggn

Kemudian Kaab berkata, Allah telah menghalalkan perempuan bagimu
dengan jumlah dua, tiga, dan empat, maka bagimu tiga hari tiga malam untuk beribadah kepada Tuhanmu. Umar berkata, demi Allah, aku tidak tahu

dari dua perkaramu itu mana yang membuatku terkagum, apakah lantaran
pemahamanmu terhadap perkara mereka berdua, atau lantaran ketetapan

- Fikih Sunnah III

hukummu di antara rnereka berdua?! Pergilah, aku mengangkatmu sebagai
hakim di Bashrah.
Dalam Sunnah dinyatakan bahwa hubungan badan seorang suami dengan
istrinya termasuk sedekah yang diberi pahala oleh Allah. Muslim meriwayatkan
bahwa Rasulullah saw. bersabda,"..danbagimupahala terkaithubunganbadanmu
dengan istrimu." Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salah seorang
syahwatnya lantas dia mendapat pahala?
Rasulullah saw bersabda, "Bagaimana menurutmu seandainya dia memenuhi
syahwatnya pada yang haram, bukankah dio berdosa?! Demikian pula jika dia

di antara kami memenuhi hasrat

memenuhinya pada yang halal, maka dio mendapat pahqla."'

Di

samping itu, dianjurkan agar dilakukan percumbuan, bermesraan,
sikap lemah lembut, ciuman, dan memberi waktu bagi istri untuk memuaskan
hasratnya. Abu Ya'la meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah saw.
bersabda, "lika salah seorang di antara kalian berhubungan badan dengan istrinya,

hendaknya dia bersedekah kepada istrinya. Yaitu

jika dia teloh memuaskan

hasratnya sebelum istrinya dapat memuaskan hasratnya, hendaknya dia tidak
ter ge s a - ge s a m e ny ud ahiny a hingga i str iny a d ap at m e mu a skan

h a sr

atny a."'

Dalanr hadits yang telah disebutkan sebelum ini, "Mengapa bukan perawan,
(agar) kamu bisa mencumbuinya dan dia pun mencumbuimu."

Menutup Aurat ketika Melakukan Persetubuhan
Islam memerintahkan agar aurat ditutup pada setiap keadaan kecuali
jika ada tuntutan yang mengharuskannya dibuka. Dari Bahz bin Hakim dari
ayahnya dari kakeknya bahwa dia berkata, aku bertanya, wahai Nabiyullah,

'
'

HR Muslim kitab 'hz-Zakhh," batt "Baydn anna lsmtt ash-Shodaqah Yaqa'u alh Kulli Nau'in
min al-Ma'rif" Is:] jilid Ii, hal: 6qZ, 6q8. Abu Daud dengan maknanya kirab'hl-Adab,"bab
"Imhthah al-Adzh an ath-Thariq," [sz+l] jilid V, hal: a7. Ahmad jilid V hal: :-67, 168, t 54.
Majma' az-Zawhidbab'Adal, al-limi'." jilid IV, hal: 295. Per.rulisnya rnengatakan, diriwayatkan
oleh Abu Ya'la, dan di dalanr sanadnya terdapat periwal'at yang tidak disebutkan namanya.
Sementara para periwayat lainnya terpercayir . Al-Mathalib al Aliyah karya Ibnu Hajar Ir s6g]
jilid II, hal: 3o. Albani rnengatakan, felas bahwa Ibnu larir tidak mendengarnya dari Anas, dan
di antara keduanya terdapat seorang yang tidak disebutkan narnanya, maka ini merupakan
sisi yang mengurangi tingkat kevalidan hadits. Lantaran itu pula yang membuat Haitsami
menyatakan bahwa riwayat ini kurang valid. Haitsami memuatnya dalam riwayat Majma'
az-Zawdidkenudian mengatakan, hadits ini dimuat oleh Suluthi dalamal-lkmi'ash Shaghir
dengan laf-alnya. Dia menyarnpaikanr-rya secara ringkas. Terkait lafal pertama, Manawi menukil
perkataan Haitsami tersebut. Sedangkan terkait lafal kedua, dia mengatakan , sanadnyahasan.
Ini jelas merupakan kesalahan. Lalal pertama lebih layak untuk dinyatakan hasan seandainya
di dalamnya tidak terdapat hnhnah (ketidakjelasan asal riwayat) yang dilakukan oleh para
periwayat lainnya dan orang yang meriwayatkan darinya tidak dikenal, di samping adanya
kontradiksi dengan yang lain, sebagaimana yang telah kami jelaskan. trwa'al-Ghalilkarya
Albani jilid VII, hal: 72. Ad-Durr al-Mantsirkarya Suluthi jilid l,hal:276.
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aurat-aurat kami ada yang didatangi (untuk berhubungan intim) dan ada yang
kami biarkan? Rasulullah bersabda, "lagalah auratmu kecuali dari istrimu atau
budak yang kamu miliki." Wahai Rasulullah, jika orang-orang berkumpul di

suatu tempat? tanyaku. Beliau bersabda, "lika memungkinkan untuk tidak
dilihat oleh seorang pun, maka jangan sampai ada yang melihatnya." Periwayat
mengatakan, aku bertanya lagi, jika salah seorang di antara kami sendirian?
Beliau bersabda, 'Allah lebih berhak untuk membuot manusia malu terhadapN7ru."' HR

Tirmidzi yang mengatakan hadits hasan.

Dalam hadits ini, dibolehkan membuka aurat pada saat melakukan
persetubuhan. Meskipun demikian, hendaknya suami istri tidak membuka
aurat secara total tanpa penutup. Dari Utbah bin Abd as-Sullamy bahwasanya
dia berkata, Rasulullah saw. bersabda,
.

"

,j,J'
"likn

,:

.

t

"
)'.;-;
)'F,t"

satat'r seorang

);.];:iri

'

r

.

I

'

,r)
^lii if-t'-i .;,i
"

di arttnro katinn tirend,ttaugi (ltenyetubulti, rect) istritryn),

lrcndnknya dia nrcttgennknn penutup dnn tidsk nrcnrbuks seluruh
terbukanyn durt ekor keletlai."'] HR

turnt

seperti

Ibnu Majah.

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,--. SLri' *io
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l,':l :trd
) -- ;<-" ip +F, : !t-:
t
o', , ,;,
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"Hendakntla kslisn tidnk bertelnnjang, sebsb ada ynng tidak pernah beryisalt
dengnn kalian, kecunli Ttadn snnt buang oir besar drm saat seseorang memenuhi
hnsratnyn dengan istrinya, mnko trutluloh kepadanyo dnn muliakan dio."3 HR
Tirmidzi. Dia mengatakan bahwa hadits ini gharib. Aisyah berkata, Rasulullah
saw.

tidak melihat apa yang ada pada diriku dan aku tidak melihat apa yang ada

pada diri beliau

."a

HR Abu Daud kitab 'i?/ Hammam,"bab "Md ldh fi at-Thhrriy," [+orz] jllid IV hal: 3o+. Tirmidzi
l<1tab'bl-Adab,"bab "Mdlahfi Hifzh al-Aurah'," lz7e9, z79al jilid \{ hal: s7, tto. Tirmidzi
mengatakan, hadits hasan.Ibriu tvthlah kit ab 'hn-Nika!1," bab 'ht'-Tasattur 'inda al-limh'," lryzol
jilid I, hal 618. Mundziri juga menisbahkannya kepada Nasai. Ahmad jilid V, hal: 3, a.
HR_Ibnu Majah.kitab.'itl Nikdll"bab'at-Tasattur'inda al-limd'." Ir9zr]. Dalam Majma'
az- Zaw ki d; isnadnya dha'if , I antar an dua pe riwayat nya tidak dikenal.
HR Tirmidzi kitab 'hl-Adab," bab 'Mri lhh;t'i al-Isrithr 'inda al-limd," fz8oo] lilid V, hal:
r rz. Tirmidzi mengatakan, ini hadits gharib dan pada sanadnya terdapat Lairs bin Abi
Sulaim.. Belakanggr qF.meJafl+gn pengaburan sanad hadits dari hadits tidak dapat dijaga
kevalidannya. At TullJahjilid VIII, hal: 6g.
HR Ahmad dalam al-Musnad jilid VI, hal: 63. Ibnu Majah dengan lafal, 'Aku tidak melihar
kemaluan Rasulullah saw. :'futab'hn-Nikhlt"bab'bt-Taiattur'in-da al-limd'," lrgzzl. Bushairi
mengatakan, iniisnad dha'iflantaran orang yang meriwayatkan dari Aisyah tidak disebutkan
namanya. Tirmidzi dalary gsy Syqmail dari Mahmud bin Ghailan dari Waki'dengan lafal
yang sama. Lthat lrw6' al-Ghalil jllid VI, hal: r8rz.
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Membaca Basmalah Ketika akan Melakukan Hubungan Badan
Saat hendak melakukan hubungan badan, seseorang

dianjurkan mernbaca

basrnalah dan isti'adz-ah. Irlam Bukhari, Muslim, dan yang lain meriwa)'atkan

dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw bersabda,

t,.rGi:Jr .=..--').tGi:Jt

L! +l'

r-si jrr-"j.lr -,Jri'

;

..lr

:JU.+;i -,i

\r:

J-L-i si 'J

.g; -r., :J.'-ilr:.u: j t*jri rr rtr ,t':-))

"Seanrlninyn soot sLtlnlr seorlng tli nntars kalinn nentletubttli istrinyn, laltt
dia rrtetrgtrcLtTtknn, "Dattgnn nanra AIlnl4 tltr AIInlt, jauhkanlnlt kmni dnri setan, dnn
jaultknnlalt setnn dori ap{t yang Errgkau nnugernlrknn kepttdn kntni," jikn ditetnpkan

rli nrtsrs kedunnrlcr dnlatn lruburrgttrt ltndurt
nk

an

n rn

mp

u

n

rcn tb al t ny ak at

t anttk

t c r s eltu

t

s

iri

seorttng ttttuk, rnnka setnn tidsk

eln m n-l an r anq a, "

1

larangan Menceritakan Apa yang Teriadi
Ketika Berhubungan Badan
Menyebutkan tentang hubungan badan dan rnembicarakannya tidak sesuai
dengan kepribadian dan terrnasuk perbincangan yang tidak ada gunanya, jr,rga

tidak perlu dilakukan. Karenanya, selayaknya seorang tidak menceritakan apa
yang terjadi ketika berhubungan badan (kepada orang lain) selama tidak ada
faktor yang menyebabkan dia harus membicarakannya. Dalam hadits shahih,
Rasulullah saw. bersabda,

"Di antara

baikrnla keislanan saseorang ndnlnlt dia nrutittggnlkfin (tpl Vang

tidak b ersrti haginy

a. " )

Allah swt. memuji orang-oraug yang nrenjauhi perbincangan yang sia-sia.
Allah berfirman,

HR Bukhari kitab 'hn-NikAh," bab "Md Yaqirl ar-Rajul idzd Atd Ahlahu," jllid VII, hal: 29,
3o. Muslim kitab 'hn-Nikhlt" bab "Md Yustahabbu an YaqLlahu 'inda al-Jimh'," [r 16] jilid
II, hal: ro58. Abu Daud kitab 'hn-Mkrifu"bab "fi ldmi tul-Nikifu" [zr6r] iilid II, hal: 255.
Tirmidzi kitab 'hn-Nikdls" bab "Mn Yaqil ar-Rajul idzd Dakhala hlA Ahiihi," Iro9z] jilid
lll. hal: j9z. lbnu Majah kitab "an-NikaL" bab "Airi \qul ar-Rajul idzd Dakhulat aiaihi
Ahluhu," Irqrq] iilid I, hal: or8.
HR Tirmidzi kiiab'hz-Zuhd,"bab "Haddatsand Sulaiman bin Abdul Jabbar al-Baghdady.."
[23r7] jilid lV. hal: 557. Dia menga(akan, haditsgharib.Ibnu Majah kitab 'i,rl-Fi]ar,"bab
Llsinli al-Fitnah," I j976 ] tilid I I, hal: r 3 r 6. AI- Muwaththa'kitab ' Hlsn al-Khuluq,"
|K!f.ql
bab "Ma lah fi Husn al-Khuluq," ll I jilid II, hal: 9oj. Ahmad jilid l, hal: zor.
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6&1$i;vt$v
"Dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatsn dan perkatnan)
yang tinda bergunn."

(Al-Mu'minfrn [23]: 3)

fika ada hal yang menuntut perlunya membicarakannya dan memang
itu dibutuhkan, maka menceritakan atas persetubuhan yang sudah dilakukan
diperbolehkan. Ada seorang perempuan mengatakan bahwa suaminya lemah
syahwat sehingga tidak mampu melakukan hubungan badan dengannya.
Suaminya berkata, wahai Rasulullah, aku benar-benar sudah menggerakgerakkannya seperti menggerak-gerakkan lauk makanan."'
fika suami atau istri menyebarkan penyebutan detail-detail hubungan intim
dan menceritakan apa yang terjadi di antara keduanya, baik berupa perkataan
maupun perbuatan, maka hal semacam ini merupakan sesuatu yang dilarang.

Dari Abu Said ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,

,: "i.
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"sesunggulmya manusia yang paling buruk kedudukatmya

q.

il

6'-'A

ai ,iri

aUot,

pada hari kiamat adolqh orang yang memuoskan syahwntnya pada istrinya, dsn
istrinya pun memuaskan syahwatnya padanya, kemudian dia menyebarksn rslwsia

istrinya."2 HR Ahmad.

Dari Abu Hurairah ra. bahwa begitu Rasulullah

saw. memberi salam, beliau

menghadapkan wajah beliau kepada mereka, lantas bersabda, "Majelis-majelis
kalian. Adakah di antqra kalian orang yang jika melakukan hubungan badan
dengan istrinya, dia menutup pintunya dan menurunkan tirai penutupnya,
kemudian keluar lantas memperbincangkannya dengan mengatakan; aku

melakukan begini dan begitu pada istriku?" Mereka semua terdiam' Beliau
pun menghadap ke arah kaum perempuan dan bersabda,'Adakah di antara
kalian yang memperbincangkan?" Seorang gadis bersimpuh dengan bertumpu
pada salah satu lututnya dalam waktu yang cukup lama agar Rasulullah saw.
melihatnya dan kemudian mendengarkan perkataannya. Gadis itu berkata, iya,
demi Allah, mereka kaum laki-laki memperbincangkannya dan mereka kaum

'
'

HR Bukhari futab 'hl-Libas," bab "Tsiyab al-Khudhr." iilid Vll' hal: r 92.
HR Muslim kitab'hn-Nikilt"bab "Tahrim lfsya' Sirr a[-Marhh." l rz jljilid II, hal: r o6o. Abu
Daud dengan Iafa\,"Di antara amanah yaigialingbesar di sisi Allah.. "kitab'hl'Adab,"bab
"[i Naql of-Hadtts," [+8zol jilid V hal: isg]iqo. Ahmqd dengan lafal, "Dl antara amanah
yang pialing besar di sisi Al[ah pada hari Kamat. ' ." jilid III, hal: 69.
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perempuan pun memperbincangkannya. Beliau bersabda, "Tahukah kalian
apa perumpamqan orang yang melakukan itu? Sesungguhnya perumpamaan
orang yang melakukan itu seperti setan laki-Iaki dan setan perempuan, salah satu
keduanya menemui rekannya di lorong jalan, Iantas setan laki-laki memuaskan
syahwatnya pada setan perempuan, sedang orang-orang melihatnya."' HR Ahmad

dan Abu Daud.

Hukum Menyetubuhi lstri Melalui Dubur
Melakukan hubungan badan pada dubur perempuan adalah hal yang
dihindari fitrah manusia, tidak dikehendaki tabiatnya, dan dilarang syariat.
Allah swt. berfirman,

"&rif'"&i;U"&Uteq

\,1.

@

"Istri-istrinttt ndnlslr (seperti) tanalt tempnt kqmu hercocok tanam, maka
dntangilnlr tanalr tempat bercocoktrmqmnru ittt bagnimana saja kamu kehendnki."
(Al-Baqarah [2]:223)
Yang dimaksud dengan tempat bercocok tanam adalah area yang digunakan

untuk menanam dan menumbuhkan tanaman. Berkaitan dengan ayat ini,
maksudnya adalah tempat lahirnya anak, sebab itulah yang ditanami benih.
Dengan demikian, perintah mendatangi tempat bercocok tanam merupakan

perintah untuk melakukan hubungan badan khusus pada kemaluan.
Tsalab berkata,
Rahim itu tidak lain merupakon tonsh bagi kita

Di situlnh ditonam benih kita
Mqka

hen

d okny

a ki t n m e n emp a tk an t an am sn

p a d a nt1

a

Dan Allahlah yang nrcnumbuhkannya

Hal ini sebagaimana firman Allah swt.,

6'rttf;: I

i, (jl3:G (,jI;(g

"Apabila mereko telah suci, maka campurilcLh mereka
dip

e

rin t ahk an AII ah

kep

a d

amu.

itu di

tempat yang

" (Al-B aqarah [2]: 222)

Dan maksud firman Allah swt., "Bagaimana saja kamu kehendaki." adalah,
bagaimana pun cara yang kamu pergunakan. Awal mula turunnya ayat ini adalah

'

HR Abu Daud kitab 'bn-Nikdlt"bab "MhYukrah min Dzikr ar-Rajul MhYakAn min khdbatihi
lzrt+l jllidIl,haI: 627. Ahmad dalam al-Musnad jilid II, hal: 54r.

Ahlahu,"
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sebagaimana yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasanya kaum Yahudi

pada masa Rasulullah saw. mengatakan, jika seseorang menggauli istrinya
dari arah belakang, tapi tetap pada kemaluannya, maka anak yang dilahirkan
bermata juling. Pada saat itu kaum Anshar mengikuti pandangan semacam

ini. Lantas Allah swt. menurunkan, "Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat
kamu bercocok tanam, maka datangilah tanqh tempat bercocoktanammu itu
bagaimana saja kamu kehendaki."' (Al-Baqarah lzl: zz3)

Artinya, tidak ada larangan untuk menggauli istri dengan cara apapun
itu tertuju pada kemaluannya, dan selama maksud kalian adalah
menanam benih. Ada sejumlah hadits yang secara tegas melarang menyetubuhi
istri melalui duburnya. Ahmad, Tirmidzi, dan Ibnu Majah, meriwayatkan bahwa
selama

Rasulullah saw bersabda,

. ..
! Ft _, #"
;e;!il 3 lLJt ri-u'i.''.i
;

"surrggrirrvo atiot,

ti'dak malu

\

) ,irt it'

,ro, ,uoru krbrrrror, janganlah

kalian

menyetubuhi istri kalian melalui duburnya."2 Perawai hadits ini dapat dipercaya.

Amru bin Syuaib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya

bahwa

Rasulullah saw bersabda terkait orang yang menyetubuhi istrinya melalui
duburnya, "HaI yang sedemikian adalah Luthiyyah Shughra (tradisi penyimPangan
seksual kaum Luth dalam skala kecil).'t

Imam Ahmad, Nasai, Abu Daud, Ibnu Majah dan Tirmidzi meriwayatkan
hadits dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,
.

tt

J'e

o

r) ) a:\',,\ )\ '-"

LAJ'9Jt->\)

t"
JP'
1o

"Terkutuk orang ynng menggauli istri pada duburnya."n
Ibnu Taimilyah berkata, ketika ingin suami menyetubuhi istrinya melalui
HR Bukhari kitab'at-Tafsir Sirah al-Baqarah,"bab "Nisdukum Harts lakura," (Al-Baqarah
[+]: zzf ) jilid VI, hal: 35. Muslim dengan lafal serupa, kitab "an-Nikdh,"bab "lawdz Jimhihi
Imrahtahu fi Qubulihd min Qiddmihd wa min Warkihh, min Ghair Tahrrudh Ii ad-Dubur,"

Irrz] jilid iI, hal: ros8. Abu Daud kitab'hn-Nik'h,"bab "fi Iami'an-NikaL" Izr63l jilid
II, hal: 6rB. Tirmidzi kitab'ht-Tafsir,"bab "min SLrah al-Baqarah." lzgzSl jilid V, hal: zr5.
Ibnu Majah kitab 'an-Nikillt" bab "an-Nahy hn Itydn an-Nisd' min Adbhrihinna," lr9z5l
jilid I, hal: 6zo. Ahmad jilid VI, hal: 3o5. Darimi dengan lafal serupa, kitab'hn-Nikdb"bab
'hn-Nahy hn ltyan an-Nisa'fi Ajdzihinna," Izzzo] jilid Il, hal: 69, dan kitab 'hl-Wudhu',"

bab "Itydn an-Nisd'fi Adbdrihinna," Irrza] jilid I, hal: zo4.
HR Tirmidzi kttab 'hr-Radh6'," bab "MA IAh fi Karhhiyah ltyhn an-Nish' fi Adbdrihinna,"
Ir 16+] jilid III, hal: 549. Ahmad jilid I, hal: 86, jilid V, hal: zr3-2r5. Darimi kitab 'an-Nikhfo"
bab "an-Nahy'an Ityhn an-Nisd'fi Ajhzihinna," jllid I, hal: r45.
HR Ahmad dalam al-Musnad iilid ll, hal: r8.2,. zro.
HR Ibnu Majah dengan lafal-lafal serupa. kitab 'hn-Nikdh,"bab 'an-Nahy hn ltydn an-Nish'
fi Adbdrihinna," Irs2]ljilid I, hal: 619. Abu Daud kitab'hn-Nikah,"bab'fi ldmi'an-Nikdb"
Izr6z] jilid I, hal: 255, r56. Ahmad jilid II, hal: 444, 479.
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dubur, dan istri menuruti keinginannya, maka kedua-duanya dikenai sanksi
hukum. jika tidak, n'raka keduarrya dipisah sebagaimana orang yang durhaka
dipisah dengan orang yang diajak melakukan tindak kedurhakaan.

Azll dan Membatasi Kelahiran Anak2
Pada bagian sebelumnya sudah dijelaskan bahwa Islam meny'ukai banyaknya

keturunan, sebab banyaknya menjadi salah satu faktor kekuatan dan ketahanan
suatu umat dan bangsa. Kejayaan itu hanya terdapat pada yang banyak dan
itu dijadikan sebagai salah satu sebab disyariatkannya pernikahan. Rasulullah
saw bersabda,
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aku aknn membanggakan bnnyakny* jumlalt kalinn di lndapan umat-umat lain
pada

lnri

kiqmat."3

Meskipun demikian, pada kondisi-kondisi tertentu, Islam tidak melarang
adanya pembatasan kelahiran anak dengan mengkonsumsi obat pencegah
kehamilan, atau dengan menggunakan alat-alat kontrasepsi. Dengan demikian,
pembatasan keturunan diperbolehkan dalam kondisi misalnya seseorang me-

miliki anggota keluarga yang banyak dan tidak mampu memberikan pendidikan
yang selayaknya bagi anak-anaknya. Demikian pula jika fisik perempuan lemah
atau mengalami kehamilan yang berkelanjutan, atau suaminya miskin. Dalam
kondisi-kondisi seperti ini diperbolehkan adanya pembatasan keturunan,
bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa pembatasan keturunan dalam
kondisi-kondisi seperti ini tidak hanya diperbolehkan, bahkan dianjurkan.
Menurut Imam Ghazali, kondisi-kondisi ini mencakup jika seorang perempuan
khawatir terhadap kecantikannya. Dalam kondisi seperti ini, suami istri berhak
untuk mencegah adanya keturunan. Bahkan banyak ulama yang menyatakan
mubah (boleh) ini bersifat mutlak (tanpa dikaitkan dengan kondisi tertentu).
Pendapat yang mereka kemukakan berdasarkan pada beberapa dalil-dalil

berikut:

*
'
'

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Jabir bahwa dia berkata,

Mengeluarkan sperma di luar vagina.
Azl yaitu seorang laki-laki mencabut kemaluannya yang sudah masuk vagina istrinya agar
mengeluarkan sperma di luar vagina sebagai antisipasi agar tidak hamil.
Takhrijnya telah disebutkan dalam bahasan tentang hikmah pernikahan.
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dulu pada masa Rasulullah saw. kami melakukan azl, padahal Al-Qur'an
masih turun.'

{.

Imam Muslim meriwayatkan dari labir bahwa dia berkata, kami melakukan
azl pada masa Rasulullah saw.. Begitu Rasulullah saw. mengetahui hal ini,
beliau tidak melarang kami.'Imam Syaf i berkata, kami meriwayatkan dari
sejumlah sahabat Rasulullah saw. bahwasanya mereka memberi keringanan
dalam hal ini dan memandang tidak ada larangan. Baihaki berkata, kami
meriwayatkan adanya keringanan berkenaan dengan azl dari Sa'ad bin Abi
Waqqash, Abu Ayyub al-Anshary, Zaid bin Tsabit, Ibnu Abbas, dan lainnya.
Pendapat semacam ini juga dikemukakan oleh Malik dan Syaf i.

Umar ra. dan Ali ra. sepakat bahwa pembatasan keturunan tidak masuk
dalam kategori pengguguran janin yang hidup hingga sperma (yang dibuai)
memasuki tujuh fase pembentukan janin. Al-Qadhy Abu Ya'la dan yang
lain meriwayatkan dengan sanad dari Ubaid bin Rifa'ah dari ayahnya bahwa

dia berkata, Umar, Ali, Zubair, dan Sa'ad duduk bersama beberapa sahabat
Rasulullah saw.,lantas mereka menyebut-nyebut tentang azl. Mereka berakta, azl

tidak dilarang. Seorang berkata, namun mereka menyatakan azl sebagai bentuk
penguburan kecil terhadap janin. Ali ra. berkata, azl bukan sebagai penguburan

janin hingga memasuki tujuh fase pembentukan janin, yaitu hingga berupa
saripati dari tanah, kemudian menjadi air mani, kemudian menjadi segumpal
darah, kemudian menjadi segumpal daging, kemudian menjadi tulang belulang,

kemudian menjadi daging, kemudian menjadi makhluk dengan bentuk lain.
Umar ra. berkata, kamu benar, semoga Allah memanjangkan hidupmu. Mazhab
Zhahiri b erp endapat bahwa pencegahan kehamilan hukumnya haram. Mereka
menyandarkan pendapatnya dengan hadits yang diriwayatkan fudzamah binti
Wahb bahwasanya sejumlah orang bertanya kepada Rasulullah saw. tentang
azl? Beliau bersabda,

i;jrr ii;r :-l;
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Imam Ghazali menyanggah pendapat ini seraya berkata, dalam ash-Shabih
HR Bukhari kitab 'hn-NikaLt" bab 'hl-Azl," jilid VII, hal 42. Muslim kitab 'an-NikdL" bab
"Hukm al-Azl," Ir:6] jilid II, hal: ro65. Ibnu Majah kitab'hn-Nik'h,"bab'hI-AzI," lryzzl
jilid I, hal: 6zo. Ahmad jilid III, hal: 3o9.
HR Muslim kltab'hn-NikAb"bab'hl-Azl," [r38] jilid II, hal: ro65.
HRMuslimkitab'bn-NikdLl'bab "lawaz al-Ghilah, waHuwaWath'u al-Murdhi', waKarhhah
al-Azl," Irar] jiiid II, hal: ro67. Ibnu Majah kitab'hn-NikAb"bab'hl-Ghail," Izorr] jilid I,

hal:648.AhmadjilidVI,hal:36t,434.PerkataanBaihaqidiatasterdapatdalambukunya
as-Sunan jilid VII, hal: z3o, z3t . Zdd al-Mahd jilid V hal: r+5.
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terdapat hadits-hadits shahih yang membolehkan azl, dan sabda beliau, 'Tfn

adalah penguburan hidup-hidup secara terselubung," seperti sabda beliau,
"Syirik tersembunyi," dan ini berimplikasi pada hukum makruh, bukan haram.'
Yang dimaksud makruh adalah sesuatu yang tidak diutamakan. Sebagaimana
perkataan, makruh bagi orang yang duduk di masjid tanpa aktivitas apa-apa,

tidak berdzikir tidak pula mengerjakan shalat.
Sebagian ulama terkemuka seperti para penganut mazhab Hanafi berpen-

dapat bahwa azl dibolehkan jika istri mengizinkan, dan hukumnya makruh
jika istri tidak mengizinkan.

Hukum Menggugurkan Kehamilan
Setelah sperma masuk ke dalam rahim dan dibuai, maka tidak boleh menggugurkan janin setelah melewati seratus dua puluh hari, karena pada jangka
waktu ini tindakan pengguguran sudah tergolong sebagai kezaliman terhadap
jiwa yang layak mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat.'

Adapun menggugurkan janin atau merusak benih sperma sebelum
melampaui kurun waktu ini dibolehkan, jika ada hal yang menyebabkannya
pengguguran dilakukan. fika tidak ada faktor yang mengharuskan pengguguran,
maka hukumnya makruh. Ibnu Hajar dalam kitab Subulussaldm berkata, obatobatan yang dipergunakan oleh seorang perempuan guna menggugurkan benih
sperma sebelum peniupan ruh, hukum dibolehkan atau tidaknya berkaitan erat

dengan perbedaan pendapat mengenai azl. Kalangan yang membolehkan azl,
maka mengonsumsi obat-obatan yang dapat mencegah kehamilan hukumnya
boleh. Sedangkan kalangan yang mengharamkan azl, menyatakan bahwa
mengonsumsi obat-obatan yang dapat mencegah kehamilan hukumnya
hukumnya haram. Obat-obatan yang dimaksud di sini adalah obat-obatan yang
membuat rahimnya tidak bisa mengalami kehamilan.

'

'

HR Bukhari kitab "at-Tauhid," bab "Qauluhu tahld, "Huwalldh al-Khhliq al-Bhriu alMushawwir," jllid IX, hal: r48, dan kitab 'an-NikAb,"bab'hI- AzI," jilid VII, hal: 42. Muslim
kitab 'bn-Nikhb" bab "Hukm al-Azl," Ir32, r36-r j8] jilid II, hal: ro63-ro65. Nasai kitab
'hn-Nikah," bab'hl-'Azl." jrlid VI, hal: r o7. Abu Daud kitab 'hn-Nikdlt"bab "Md
ldh fi al- Azl,"
Izr7r] jilid II, hal: 623. ibnu Majah kitab "ctn-Nikilh,"bab "al- Azl," 119z6, 19z7l ;ilid I, hal:
6zo. Darimi kitab 'hn-NikAh," bab "fi al-Azl," lzzz9, z4ol iilid II, hal: 72. Al-Muwaththa'
kitab 'ath-Thaldq," bab "Md IA:a fi ai-Azl," [95, roo] jilid II,'hal: 5s4, 59s. Ahmad iilid III,

hal

22,

47, 49, 57.

Dari Abdullah bin Mas'ud, dia mengatakan, Rasulullah
bersabda kepadaku,

"

saw. yang benar dan dibenarkan
Sesungguhnya salah seorang di antara kalian telah terhimpun bentuknya

di perut ibunya empat puluh hari berupa air mani, kemudian menjadi segumlah darah,
kemudian menjadi segumlah daging seperti itu, kemudian ditiupkan ruh di dalamnya dan
diperintahkan empat ketetapan: ditetapkan rezekinya, ajalnya, amalnya, dan apakah dia
sengsara atau bahagia." HR Bukhari jilid VI, hal: zzo. Muslim [26+l].
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Lebih lanjut Imam Ghazali berpendapat bahwa pengguguran merupakan

tindak kejahatan terhadap wujud yang telah diupayakan. Dia berkata, kejahatan
ini memiliki beberapa tingkatan. Yaitu saat sperma masuk ke dalam rahim
dan bercampur dengan ovum, lantas masuk pada kesiapan untuk menerima
kehidupan, maka perusakan terhadap wujud ini merupakan tindak kejahatan.
lika telah menjadi gumpalan daging dan darah, maka ini sudah tergolong tindak
kejahatan berat. fika ruh telah ditiupkan ke dalamnya dan bentuk kejadiannya
sudah sempurna, maka tingkatan kejahatannya pun semakin berat.

Adl la''bzs
Definisi lla'
Dilihat dari sisi kebahasaan, ila' berarti penolakan yang disertai sumpah.
Sedangkan menurut istilah syariat, ila' adalah penolakan melakukan
persetubuhan dengan istri yang disertai dengan sumpah. Dalam hal ini tidak
ada perbedaan antara sumpah dengan menyebut nama Allah, puasa, sedekah,
haji, atau cerai. Pada rnasa jahiliah, seorang laki-laki bersumpah untuk tidak
mencaffrpuri istrinya selama satu tahun, dua tahun, atau lebih, dengan maksud
untuk menimbulkan danrpak negatif bagi istrinya karana dia pada posisi yang
terkatung-katung; tidak berstatus sebagai istri, tidak pula resmi diceraikan. Lalu
Allah swt. mensyariatkan batasan terkait perbuatan yang merugikan ini. Allah
menetapkan batas waktunya empat bulan agar suami membuat pertimbangan
secukupnya; barangkali dia akan menyadari tindakannya dan kembali pada
petunjuk yang benar. fika dia kembali (rujuk) dalam kurun waktu itu atau
di saat akhirnya, yaitu dengan melanggar sumpahnya, maka hendaknya dia
mendekati dan menggauli istrinya, lantas membayar kafarat sumpahnya. fika
tidak, dia harus menceraikan istrinya. Allah berfirman,

ij, '3*6i'og 'i6;'$*]A t:'fi:;i e4a"!it-+v.

@

@U.'U6i3g',fi\W3{,

"Kepada orang-orang yang melakukan

ikt' terhndap istrinya diberi tnngguh

empat bulan (Iamanya). Kemudinn jika merekakembali (kepada istri mereka), makn

sesunggulmya AIIah Mnha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika merekn

'

Asal katanya;
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tetap bersikttkuh untuk tolak, mako sesungguhnya AIIsh Maha Mendengar Ingi
Maha Mengetnhtri." (Al-Baqarah [2]: 226-227)

Batas Waktu lla'1
Para ulama fikih sepakat bahwa orang yang bersumpah untuk tidak
mencampuri istrinya lebih dari empat bulan, rnaka dia clisebut sebagai orang
yang melakukan ila'. Sedangkan kaitannya dengan orang yang bersumpah untuk

tidak mencampuri istrinya selama empat bulan, terdapat perbedaan pendapat
dari para ulama. Abu Hanifah dan para pengikut mazhabnya mengatakan,
hukum ila diberlakukan padanya. Mayoritas ulama termasuk tiga ulama
terkemuka berpendapat bahwa dia (suami) tidak dikenai hukum ilal karena
Allah swt. menetapkan baginya jangka waktu empat bulan, dan setelah jangka
waktu ini berakhir, maka dia dapat memilih untuk kembali kepada istrinya
atau menceraikannya.

Hukum lla'
|ika seseorang bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya, apabila dia
menyetubuhinya dalam kurun waktu empat bulan, maka ila' berakhir dan dia
harus membayar kafarat sumpah. fika lewat kurun waktu tersebut dan dia tidak
melakukan menyetubuhi istrinya, mayoritas ulama berpendapat bahwa istri boleh
menuntutnya agar menyetubuhinya atau menceraikannya. |ika suami menolak
atas dua tuntutan ini, Malik berpendapat bahwa hakim boleh menceraikan atas

nama istri sebagai tindakan antisipasi dampak buruk terhadapnya. Ahmad'
Syaf i, dan pengikut mazhab Zhahiri, berpendapat bahwa hakim tidak boleh
menceraikan, tetapi hendaknya hakim memberi tekanan terhadap suami dan
menahannya hingga menceraikannya sendiri. Adapun pengikut rnazhab Hanafi
berpandangan bahwa jika sudah lewat kurun waktu empat bulan dan suami

tidak menyetubuhi istrinya, maka status istri sudah menjadi perempuan yang
diceraikan dengan Ialakba'in hanvr i intaran telah terlewatinya kurun waktu

ini, dan suami tidak memiliki hak untuK rujuk kembali kepadanya, karena dia
telah berlaku buruk dalam menggunakan haknya dengan menolak meyetubuhi
istrinya tanpa ada halangan. Dengan demikian, dia telah mengabaikan hak
istrinya dan juga telah berlaku zalim terhadapnya. Imam Malik berpendapat
bahwa suami dikenaihukum ila jika diabermaksud untukmenimbulkan bahaya

'

Waktunya terhitung sejak saat sumpah disampaikan
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dengan tidak menyetubuhi istrinya meskipun dia tidak bersumpah untuk itu,

lantaran sudah adanya bahaya dalam kondisi ini, sebagaimana yang terjadi
pada kondisi adanya sumpah.

Perceraian yang Teriadi sebab

lla'

Perceraian yang terjadi karena ila'adalah talakba'in, sebab jika berstatus
sebagai talak raj'i, berarti suami dapat meminta istrinya untuk rujuk karena

rujuk

kembali, karena hal tersebut merupakan hak suami. Dengan demikian, tidak
terwujud kemaslahatan hubungan suami istri dan bahaya belum terhindarkan

dari istri. Inilah pendapat yang dikemukakan oleh mazhab Abu Hanifah.
Imam Malik, Syaf i, Said bin Musayyab, dan Abu Bakar bin Abdurrahman,
berpendapat bahwa hukum ila' adalah talak raj'i, karena tidak ada dalil yang
menetapkan statusnya sebagai talak ba'in, dan karena itu merupakan talak
terhadap istri yang telah melakukan hubungan badan (sebelum ila') tanpa
imbalan dan terpenuhinya status kembali dari ilal

lddah lstri yang Dikenai lla'
Mayoritas ulama berpendapat bahwa istri yang dikenai ila'harus menjalani
masa iddah seperti perempuan yang dicerai, karena dia pun dicerai. Jabir bin
Zaid berkata, tidak ada keharusan baginya untuk menjalani masa iddah jika dia
telah mengalami tiga kali masa haid selama kurun waktu empat bulan tersebut.

Ibnu Rusyd berkata, sejumlah kalangan sependapat dengannya. Pendapat ini
diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Hujjahnya adalah bahwa iddah ditetapkan hanya
untuk memastikan bebasnya rahim dari kehamilan, sedang perempuan yang

dikenai ilal sudah dapat dipastikan bahwa rahimnya bebas dari kehamilan.
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HAK S[#IIVTI YANG HARUS
DITUNAIKAN ISTRI

Di antara hak suami yang harus ditunaikan istrinya adalah hendaknya
istri mematuhi suami di luar kemaksiatan, menjaga dirinya, menjaga
hartanya, dan tidak boleh melakukan apapun yang membuat suami
kesal. Dengan demikian, istri tidak boleh bermuka masam di hadapan
suami dan tidak menunjukkan penampilan yang tidak disukainya. Ini
merupakan hak terbesar yang dimiliki suami.

Hakim meriwayatkan bahwa Aisyah berakta, aku bertanya kepada
Rasulullah, siapa yang paling besar haknya pada perempuan? Beliau
menjawab, "suaminya." Aisyah bertanya lagi, siapa yang paling besar
haknya pada laki-laki? Beliau menjawab, "Ibunya."' Rasulullah saw
menegaskan hak ini dengan bersabda,

W L e -r6"i;:

. "1-i'" '

i
ii;iliJi!',t)
-rij..;ir;i -";i ;

"seandainya nku (diperkenankan untuk) menyuruh seseorang bersu-

jud kepada orang lain, niscaya aku menyuruh perempuan bersujud kepada
suaminya lantsrsn besarnya hak susmi yang harus ditunaikannya."2
HR Abu Daud, Tirmidzi,Ibnu r'{"iiah, dan Ibnu Hibban.

HR Hakim dalam al-Mustadrakkitab"al-Birr wa ash-Shilah," bab 'A'zham an-Nhs flaqqan
'ala ar-RaiulLlmmuhu,"iilid lV, hal: rzl. Hakim mengatakan, ini hadits shahih isnad namun
Bukhari dan Muslim lidak menyampaikannya. Dzahabi tidak mengomentarinya.
HR Abu Daud kitab 'hn-Nikah,n bab "fi uaqq az-Zaui hla al-Mar'ah"' lzt4ol iilid II, hal:
z5o. Tirmidzi kitab'hr-Radhd'."bab "Mh lah'fi Hnqq"az Zaui hld al Mar'ah," Ir r59l jilid
tft, trat: +56. Ibnu Majah kitab 'hn-Nikah," Uub "Hoq4 az-Zai1 hld al-Mar.hh," Irssll ji!i{
l,hal: 595. el-tvlustadrakkitab'an-Nikdh," [2763] jilid II, hal: zo4. Musnad Ahmad jilid|Y,
hal; 38r, jilid V, hal: zz8, jilid VI, hal:76.

Allah swt. memaparkan tentang sifat-sifat istri yang saleh. Allah

swt.

berfirman,
(<
t9

diri

"Mska perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allnh lagi memelihrva
ketika suaminya tidsk ada, oleh ksrena Allah telqh memelihrtra (mereka)."

(An-NisA' [a]: 3a)
Taat kepada Allah maksudnya adalah perempuan yang patuh. Memelihara

diri ketika suaminya tidak ada maksudnya adalah bahwa mereka menjaga diri
saat suami mereka tidak ada bersamanya, yaitu dengan tidakmengkhianatinya
berkaitan dengan diri ataupun harta. Sifat ini merupakan kewajiban perempuan
yang paling luhur dan lantaran inilah hubungan suami istri dapat terjaga dan
membuahkan kebahagiaan. Dalam hadits dinyatakan bahwa Rasulullah saw.
bersabda, "Sebaik-baik perempuan adalah yang jika kamu memandangnya mqka
dia membuatmu gembira, jika kamu menyuruhnya maka dia mematuhimu, dan
jika kamu tidak ada maka dia menjagamu terkait dirinya dan hartamu."'
Penjagaan

istri terhadap perilaku ini dianggap

sebagai

jihad di jalan

Allah. Ibnu Abbas ra. meriwayatkan bahwa seorang perempuan datang kepada Rasulullah saw. lantas berkata, wahai Rasulullah, aku ini utusan kaum
perempuan untuk menemuimu. Ketentuan jihad ini ditetapkan oleh Allah swt.
bagi kaum laki-laki; jika mereka ditimpa musibah kekalahan maka mereka
mendapat pahala, dan jika mereka terbunuh maka mereka hidup di sisi Tuhan
mereka dengan mendapat rezeki, sementara kami para perempuan menopang
mereka, lantas apa bagian kami dari itu? Rasulullah saw. bersabda, "sampaikan

kepada perempuan yang kamu temui bahwa kepatuhan kepada suami dan
pengakuan terhadap haknya setara dengan itu, dan sedikit di antara kalian yang
melakukannya.""

Lantaran besarnya hak ini sampai Islam mendampingkan ketaatan terha-

dap suami dengan pelaksanaan berbagai kewajiban agama serta ketaatan
kepada Allah swt.. Dari Abdurrahman bin Aul bahwasanya Rasulullah saw.
bersabda,

Ibnu Majah kitab 'hn-Njkdh," bab 'Afdhal an-Nisd'," [:8sz] jilid I, hal: 596. Dalam azZawaid; dalam sanadnya terdapat Ali bin Yazid. Bukhari mengatakan, haditsnya munkar.
Nasai dari hadits Abu ilurairah. dan Nasai tidak mengomentiri status hadits ini, namun
hadits ini memiliki dalil pendukung dari hadits Abdullah bin Umar.
Haitsami,mengatakan, diriway-atkan oleh Bazzar dan dalam sanadnya terdapat Rusydin
bin Kuraib, difperiwayat dha'if. Majma' az-Zawhid jilid IV hal: 3oS. '
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lika perempuan mengerjakan shalat limu waktunya, berpuasa pada bulannya,
menjaga kemaluannya, dan mematuhi suaminya, maka dikatakan kepadanya;
masuklult surgn dari pintu mana saja yang kamu kehendaki di rmtara pintu-pintu
"

surga."l HR Ahmad dan Thabrani.
Ummu Salamah ra. berkata, Rasulullah saw bersabda'
o
'o ,

coJt
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apun
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g meninggal dunio don suominy a ridha terhadapny n,

m0k0 dia mssuk surgn."'

Kebanyakan faktor yang menyebabkan perempuan masuk neraka adalah
Iantaran penentangannya terhadap suaminya dan keingkarannya terhadap
kebaikan suami yang telah diberikan kepadanya. Dari Ibnu Abbas ra., Rasulullah
saw. bersabda,
',
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"Aku diperlihotkan ke dolam nernka, ternyata

kebanyakan penghuninya

adnlah kaum perempuan. Beliau ditanya apnkah karena mengingkari Allah? Beliau

menjawab, Mereka mengingkari suami, seandainya kamu berbuat baik kepnda
salah seorang dari para perempuan selama satu kurun waktu lantas din melihat
sesustu (yang tidnk menyenangkan hatinya) pndamu, maka dia mengntakan, aku
sama sekali tidak pernah melihat kebaikan pndamu."3

HR Bukhari.

Musnad Ahmad iilid I, hal: tsr. Maima' az-Zawaid karya Haitsami jilid IV hal: 3o6.
Haitsami mengaiakan, Thabrani meiiwayatkannya dan dalam sanadnya terdapat Ibnu
Lahihh, haditsirya hasan, dan Said bin Ufair; aku tidak mengenalnya, sementara para

oeriwavat lainnva adalah para periwayat shahih.
hR fir-iari ;i1hb "ar nadha',"bab "Mlt lah li Haqq az-Zaui hla al'Marhh"'Ir r6r]jilid II, hal:
'bn-Nikah;'bab "flaqq az Zduj hlA ai Marhh.:.'.Lr
j1]id I' hal: 595.
457. Ibnu Maiah kitab
Qs+l
riR sukhari de.rgatr lafal, "Neraka diperlihitkan kepadaku," l<:tab 'hl-imdnl'bab "Kufrd'n al'Asyir wa Ku[r bada Kufr," iilid I, hal: r 4, dan k]tab'hn-Nikih,"bab "KuJrkn al-Asyir w'a Huwa
azlzaui. *o' Hu*o at-knan* mirt al-Muhsyarah," jilid VII, hal: +o, dan kttab 'al-Kust$'bab
"shalah al-Kusuf Iamahtan," illid ll, hal: +6.'Muslirir kitab "shaldh al-Kusif,'bab "Md'Uridha
hta an-Nabiyy {aw. fi Shalhli at-Kusfif,' lt7l. Muwaththa' Malikktab "shalhh al-Kusif,'bab
"at-Amalfi Shalah hl-xuslf'[z] jilid-I, hal: r87. Musnad Ahmad jilid I, hal 298, 395.
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Abu Hurairah berkata, ra. Rasulullah saw. bersabda,

*-ai n;-> asi)'l.Jl l4d

JI "\'f\ S*1t Gi t:1

i-'

"lika seseorang ntengajak istrinya ke ranjnngnya lantas istrinyn menolak
sehingga suani melalui malamnyn drilam keadoort marah, maka para malaikat
melaknatnya (istri) hingga pagi."'HR Ahmad, Bukhari dan Muslim.
Kewajiban untuk mematuhi ini berkaitan dengan kebaikan, sebab beliau
bersabda,

4d,

#

€i"fuaoyt

"Tidak ada ketqatan terhadnp makhluk dalan kemaksistan terhndap Khaliq
(Pencipta)."
Seandainya suami menprruh istrinya berbuat maksiat, maka istri harus menentangnya. Di antara bentuk ketaatan istri kepada suaminya adalah hendaknya

dia tidak berpuasa sunah kecuali dengan izin suami, tidak menunaikan ibadah
haji sunah kecuali dengan izinnya, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali
dengan izinnya.
Abu Daud ath-Thayalisy meriwayatkan dari Abdullah bin Umar bahwasanya
Rasulullah saw. bersabda, "Hak suami yangharus ditunaikan istrinya; istri tidak

jika menginginkan dirinya meskipun suami berada di tandu
kecil di atas punggung unta, dan tidak berpuasa satu hari pun kecuali dengan
izinnya, kecuali puasa wajib, jika dia melakukan, maka dia berdosa dan tidak
diterima darinya, dan tidak boleh memberikan sesuatu dari rumahnya kecuali
dengan izinnya, jika dia melakukan maka bagi suaminya pahala dan baginya
dosa, dan tidak keluar dari rumahnya kecuali dengan izinnya, jika dia melakukan,
maka Allah dan para malaikat laknat mengutuknya, hingga dia bertobat atau
ke mb ali, m e skip un suaminy a z alim."'
boleh menolaksuami

HR Bukhari kitab "Bad'u al-Khalq," bgb 'lid7A QhIa Aftadukum; Amin, wa al-Maldikah ft
as-Samd'..." jilid IV, hal: r 4 r . Muslim kitab 'hn-Nikah." bab "Tahrim Imtina'ihd min Firaiy
ZyiynQ,". [.r.zzl jilid Il, hal: ro6o. Abu Daud kitab 'hn-Nikl1h,"bab '] Haqq az-Zauj hh
al-Marhh," Izrarl iilid Il. hal: z5r.
HR Ibnu Majah kitab 'bn-Nikhll'bab "flaqq az-Zauj hth al-Marah," Ir8Sr] jilid I, hal:
595. Musnad Ahmad jilid lV, hal: 38 r. Tandu unta yaitu seperti tempat duduk untuk orang
lain. Maksudnya adaiah anjuran untuk mematuhi suaminya, dan bahwasanya istri tidaf
boleh menolak dalam kondisi ini, lantas bagaimana dengan kondisi yang laini (lebih tidak
dibolehkan menolak).
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Tidak Mengizinkan Masuk RumahnYa,
Orang Lain yang Tidak Disukai Suaminya
Di antara hak suami yang harus dipenuhi istrinya adalah hendaknya istri
tidak memasukkan orang lain yang tidak disukai suaminya ke dalam rumahnya,
kecuali dengan izin suami. Dari Amru bin Ahwash al-fasyamy ra.' bahwasanya
dia mendengar Rasulullah saw. memanjatkan pujian dan sanjungan kepada
Allah swt. serta menyampaikan peringatan dan nasihat pada saat Hajjatul Wadai
kemudian beliau bersabda,
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otion *rnyikapi para perempuan tlengan kebaikan'

sesungguhnyn
"'xetatuilLt'att,mereka adalnh tahqnan yang ada pada kalian. Kalian tidak
berwenang sedikit pun selain itukecualibilamerekamelakuksnperbuatnnkejiyang
nyata. likn mereka melskukan, maka hendaknya kalian berpisah rnnjang dengan
mereka, dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidnk keras (sebagai pelajaran)

.

lika mereka memstuhi kslion, maka janganlah kalian mencsri-csri ialan untuk
menyusahkan merekn. Ketahuilah, sesungguhnya kqlian memiliki hak yang harus
ditunaiksn istri-istri kalian, dan istri-istri kslinn pun memiliki hak yang harus

kalian tunaiksn. Hak kalian yang hqrus mereka tunoikan sdalah mereka tidak boleh
memctsukksn orang ynng kalian tidak sukai ke tempnt tidur kalian, dan mereka
tidak boleh memperkenankan orang ynng tidak kalian sukai mssuk ke dalam rumtth
kalim. Ketahuilah, hak mereka yang harus kalisn tunsiknn adalah kalian harus
memberi makqn dan pakaian kepada merekn dengan boik."1 HR
Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits hasan shahih.

'

HR
I

Tir-ldzi kitab

Ibnu Majah dan

'hr-Radha'," 6ab "Ma lah fi Haqq al-Marhh 'ala Zauiiha," Ir r6rl jilid
baA "Ho4q al-Marhh bl6 az-Zauj," Ir8 r ] jilid I'

ll. hal: 4 5 8. Ibnu Majah kitab "an-NikaL"

hal: 594.
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Pelayanan lstri Terhadap Suaminya
Dasar hubungan antara suami dan istri adalah persamaan antara laki-laki dan
perempuan dalam hak dan kewajiban. sebagai dasarnya adalah firman Allah swt.,

-{.,; . 1. trz-,rzt. .,2?f 4
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"Dan para perentpuan menryunyni hak yang seitnbang dengan kewnjibannya
nrcntrrut cara yang ma'ruf. Aknn tetapi pnrn suami mempunyai satu tingkatan
kelebihan dari pada istrinyn.

" (Al-Baqar ah [2]: 228)

Ayat ini menyatakan bahwa perempuan memiliki hak sebagaimana hak
laki-laki yang harus ditunaikan perempuan. Begitu perempuan dituntut pada
sesuatu, laki-laki pun menghadapi tuntutan serupa. Dasar yang ditetapkan Islam

terkait interaksi antara suami dan istri serta penataan kehidupan di antara
keduanya adalah dasar yang lebih berkaitan dengan fitrah dan tabiat manusia.
sebab, laki-laki lebih mampu dalam melakukan aktivitas, kerja keras, dan usaha
untuk mendapatkan penghasilan di luar rumah. Sementara perempuan lebih
mampu dalam mengatur urusan rumah tangga, mendidik anak, menyediakan

berbagai faktor yang dapat menciptakan kenyamanan rumah tangga, dan
ketenteraman lingkungan keluarga. oleh karena itu, Iaki-laki dibebani hal-hal
yang sesuai dengannya, dan perempuan dibebani hal-hal yang sesuai dengan
tabiatnya. Dengan demikian, terciptalah keteraturan rumah tangga baik dari
sisi internal maupun eksternal sehingga masing-masing dari suami dan istri
tidak menemukan satu sebab pun di antara sebab-sebab terpecahnya kehidupan

rumah tangganya.
Rasulullah saw. pernah membuat ketentuan yang diberlakukan di antara Ali
ra. dan istrinya, Fathimah ra.. Beliau menetapkan Fathimah bertugas mengurus
pekerjaan rumah, sementara Ali yang bekerja dan mencari penghasilan. Imam
Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Fathimah ra. mendatangi Rasulullah
saw. untuk menyampaikan aduan kepada beliau. Fathimah ra. mengadukan

keadaan tangannya lantaran sering menggunakan alat pengolah makanan
sekaligus meminta seorang pembantu. Beliau bersabda,

br u#r Lt<, ; J:fri "rir;;ar..t;;i r:1 u,ri; \L b-L u<j;i li
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"Maukah kalian berdua aku tunjukkan pada apa yang lebih baik bagi kalian
berdua dari pada apa yang kalian pintaT saat kalian hendak berbaring di tempat

tidur kalian, maka bacalnh tasbih (subfoinallih) tiga puluh tiga kali, bacalah tahmid
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(albnmdulilllh) tiga puluh tiga kali, don bacalah takbir (AII6hu Akbnr) tign puluh
empat kali,

itu lebih baik bagi kalian berdua dnri pada seorang pembantu."r

Asma'binti Abu Bakar ra. berkata, aku membantu Zubair dalam mengurus
semua pekerjaan rumah. Dia memiliki kuda dan aku yang mengurusnya,
mencarikan rumput untuknya, dan memenuhi keperluannya. Asma memberi
makan kuda Zubair, memberi minum, membersihkan ember, membuat adonan,
dan membawa biji-bijian di atas kepalanya dari tanah milik Zubair yang jaraknya
dua pertiga farsakh (satu farsakh sekitar 8 Km).'

Dari dua hadits di atas dapat disimpulkan bahwa perempuan bertugas
mengurus pekerjaan rumahnya sementara laki-laki bekerja untuk menafkahi
istrinya. Salyidah Fathimah ra. mengadukan apa yang dialaminya lantaran
pekerjaan rumah yang dilakukannya, namun Rasulullah saw. tidak mengatakan
kepada Ali ra., tidak ada pekerjaan rumah yang harus dilakukan Fathimah,
tapi beliau mengatakan kepada Fathimah bahwa memang itulah tugasmu.
Demikian pula ketika beliau melihat pekerjaan yang dilakukan oleh Asma' untuk
membantu suarninya, beliau tidak mengatakan, tidak ada pekerjaan membantu
suami yang harus dilakukannya, tapi beliau menetapkan pekerjaan itu untuk
dilakukan oleh Asmal Seluruh sahabat beliau pun menetapkan adanya pekerjaan

istri dalam rangka membantu suami mereka, padahal beliau tahu bahwa di
antara mereka ada yang ridha dan ada yang keberatan.
Ibnu Qayyim berkata, ini adalah perkara yang tidak diragukan lagi dan tidak
boleh dibedakan antara perempuan yang terhormat dengan perempuan biasa,
yang miskin dan yang kaya. Fathimah ra. yang termasuk sebagai perempuan

termulia di antara para perempuan sedunia pun melakukan pekerjaan untuk
membantu suaminya. Begitu dia mendatangi Rasulullah saw. dan mengadukan
apa yang dilakukannya

ini, ternyata Rasulullah

saw.

tidak memperkenankan

pengaduannya.
Sebagian ulama mazhab Malikis berkata, istri bertugas melakukan pekerjaan

di tempat tinggalnya (rumah, red). |ika dia memiliki kedudukan yang terhormat,
lantaran orangtuanya berkecukupan atau sebagai konglomerat yang terpandang,

maka dia bertugas sebagai pengatur rumah dan mengkordinir pembantu. Jika
HR Bukhari kitab "an-Nafaqkt," bab "Amal al-Mar'ah fi Bait Zauiihd," dan bab "Khddim
al Mar ah,'.'. jilid VII, hal: S+, idtaU "Fadhdil ash-Shahdliah," bab "tiLanaqi& A/i," jilid V, hal:
24, kitab 'bd-Da'awht,"bab'ht-Takbir wa at-Tasbif inda al-Mandm,"'jilid VIII, hal:82.
Muslim kitab'hdz-Dzikr wa ad-Duh'wa at-Taubah wa al-Istighfdr,"bab'ht-Tasbih Awwal
an-Nahdr wa 'inda an-Nau.m," IBol jilid IV hal: zo9r. Abu Daud kitab 'hl-Adab," bab "Ji
at-Tasbih'inda an-Naum," ISo6z] jilid V hal: lo6. Ahmad jilid I, hal: 96, r36, r53.
HR Bukhari kitab'hn-Nikalt"bab'hl-Ghairah." jilid Vil, hal: 45,46. Ahmad jilid yI,hal:47,52.
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keadaannya pada tingkat pertengahan, maka dia harus mengurus tempat

tidur

dan semacamnya. lika tingkatannya di bawah itu, maka dia harus membersihkan
rumah, memasak, dan mencuci. Jika dia termasuk perempuan Kurdi (bangsa

pedalaman Asia Tengah, red) dan Dailam (suku pedalaman Azerbaizan,
red) serta mereka yang tinggal di wilayah pegunungan, maka dia dibebani
sebagaimana pekerjaan yang dibebankan kepada mereka. Hal ini berdasarkan
pada Allah swt. berfirm an, "Dan para Perempuan mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf." (Al-Baqarah fzl: zz9)

Dalam tradisi kaum Muslimin di negeri-negeri mereka pun berlaku
sebagaimana yang telah dijelaskan di atas baik, baik pada masa lalu maupun
pada masa kini. Bukankah para istri Rasulullah saw dan sahabat-sahabat beliau
melakukan pekerjaan sebagai pembuat tepung, roti, memasak, membuat alas
tidur, menyajikan makanan, dan semacamnya, dan kita mengetahui tidak ada
seorang perempuan pun yang menolak pekerjaan itu dan tidak diperkenankan
untuk menolak, bahkan mereka memukul istri-istri mereka jika mengabaikan
pekerjaan

itu dan mengarahkan mereka untuk melakukan pekerjaan untuk

membantu suami. Seandainya perempuan tidak layak melakukan pekerjaan
itu, niscaya mereka tidak menuntutnya. Inilah pandangan yang benar, namun
berbeda dengan pandangan Imam Malik, Abu Hanifah, dan Syaf i yang tidak
mewajibkan perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu suaminya.
Mereka menyanggah pandangan yang mewajibkan ini seraya berkata, akad nikah
hanya berimplikasi pada hubungan badan dan tidak dikaitkan dengan pelayanan

serta jasa-jasa bermanfaat lainnya. Beberapa hadits yang sudah disebutkan
menunjukkan bahwa pekerjaan-pekerjaan itu hanya sebagai anjuran dan termasuk
dalam perbuatan-perbuatan yang mulia (yang tidak diwajibkan, red).

Kapan Suami dan lstri Diperbolehkan Berbohong?
Menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dan memperkuat ikatan-ikatan

kekeluargaan adalah salah satu tujuan yang untuk menggapainya dibolehkan

untuk tidak berlaku jujur. Diriwayatkan bahwa Ibnu Abi Udzrah ad-Dualy
pada masa pemerintahan Umar ra., menceraikan istri-istri yang dinikahinya.
Lantaran kejadian ini, isu-isu yang tidak disukainya tersebar di antara kaum
perempuan. Setelah mengetahui hal ini, Ibnu Abi Udzrah mengajak Abdullah
bin Arqam untuk mendatangi rumahnya kemudian dia berkata kepada istrinya,
aku bertanya kepadamu dengan nama Allah, apakah kalian, para perempuan
marah kepadaku? Istrinya menjawab, jangan bertanya kepadaku dengan nama

Allah. Ibnu Abi Udzrah berkata, sungguh, aku bertanya kepadamu dengan
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nama Allah. Istrinya menjawab, Iya. Lalu Ibnu Abi Udzrah berkata kepada
Abdullah bin Arqam, bukankah kamu sudah mendengar? Kemudian keduanya
bergegas menemui Umar ra.. Ibnu Abi Udzrah berkata, kalian benar-benar
telah memperbincangkan bahwa aku menzalimi perempuan-perempuan yang
aku ceraikan, tanyakan saja kepada Abdullah bin Arqam. Setelah bertanya dan

diberitahu oleh Abdullah bin Arqam, Umar pun memanggil seorang istri Ibnu
Abi Udzrah yang kemudian datang bersama bibinya. Umar bertanya, apakah
kamu yang membicarakan tentang suamimu bahwa kamu marah kepadanya?
Istri Ibnu Abi Udzrah menjawab, aku adalah orang pertama yang insyaf dan
kembali pada ketentuan Allah swt.. Lantaran dia bertanya kepadaku dengan
nama Allah, aku merasa keberatan hingga aku berdusta. Apakah aku boleh
berdusta, wahai Amirul Mukminin? Umar menjawab, Iya, berdustalah. Jika salah
seorang di antara kalian tidak mencintai salah seorang di antara kami, maka
janganlah dia menyampaikan hal itu kepadanya. Sesungguhnya sangat jarang
rumah tangga yang benar-benar dibangun atas dasar cinta. Tetapi orang-orang
bisa saling berbaur lantaran Islam dan kedudukan.

Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ummu Kultsum

ra.

bahwasanya dia mendengar Rasulullah saw. bersabda,
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Ummu Kultsum berkata, aku tidak pernah mendengar bahwa beliau
memberi keringanan pada suatu hal yang dikatakan manusia kecuali dalam
tiga perkara, yaitu: perang, mendamaikan di antara manusia, dan perkataan
seseorang kepada istrinya serta seorang perempuan kepada suaminya. Ini adalah
hadits yang menegaskan atas diperbolehkannya berdusta demi kemaslahatan.

Penahanan lstri di Rumah yang Ditempatinya Bersama Suami
Suami boleh menahan istri di rumah yang ditempatinya bersama istri, dan

melarangnya keluar dari rumah kecuali dengan izinnya.'Rumah yang dijadikan
HR Bukhari kitab 'ash-Shullt" bab "laisa bi al-Kddzib Alladzi Yushlih baina an-Nhs," jilid,

III, hal: z4o. Muslim kitab 'hl-Birr wa ash-shilah wa al-Adab," bab "Tahrim al-Kadzib
wa Bayd al-Mubhh minhu," Iror] jilid IV hal: zorr. Abu Daud dengan lafal, "Bukanlah

pendusta orang yang mendamaikan di antara manusia, lantas mengalakan kebaikan atau
menyebarkan kebaikan."kitab'hl-Adab,"bab "fi lshlah Dzat al-Bain,'-l4gzol iilid V, hal: zr 9.
Tirmidzi dengan lafal, "Bukanlah orang yang berdusta," kitab 'hl-Birr wa ish-Shilah," bab
"Ma
JAh fi Ishlah Dzat al-Bain," Irq:s] jiitd IV hal: llr. Ahmad jilid VI, hal: 4o4.
Ini berbeda kunjungan kepada kedua orangtuanya; istri boleh mengunjungi kedua orangtuanya
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sebagai tempat tinggal ini disyaratkan harus layak dan memadai untuk menjalani

kehidupan suami istri. Tempat tinggal seperti ini dapat disebut sebagai tempat
tinggal yang sesuai dengan standar syariat. Jika tempat tinggal tidak layak baginya
dan tidak memungkinkan baginya untuk memenuhi hak-hak suami istri yang

dimaksudkan dalam pernikahan, maka istri tidak diharuskan menetap di tempat
tinggal ini, karena tempat seperti ini tidak memenuhi standar syariat. Misalnya,

di tempat tinggal itu terdapat sejumlah orang lain yang keberadaan mereka
bersamanya membuatnya tidak dapat melakukan hubungan suami istri, atau
dapat menimbulkan bahaya terhadapnya, atau membuatnya khawatir terhadap
barang-barangnya. Demikian pula jika tempat tinggal tersebut tidak memiliki
sarana-sarana penting yang dibutuhkan, atau kondisinya membuat istri ketakutan,
atau tetangganya terdiri dari orang-orang yang buruk perilakunya.

Pindah Tempat Tinggal
Suami berhak untuk pindah tempat tinggal bersama istrinya ke manapun

yang dikehendakinya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah swt.,
l,'\

NI

'"*i6@.#6\2'1;i{ne}seAn",};K;t

"Tempatkanlah nrereks (para istri) di monokamu bertentpat tinggal menurut
kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan

(hati) mereka. " (Ath-Thahq [65]: 6)
Larangan menyusahkan berimplikasi pada tidak diperbolehkannya perpin-

dahan dengan istri itu bertujuan untuk menyusahkannya, bahkan tujuannya
harus untuk merajut hubungan suami istri dan hal-hal yang berkaitan dengan

tujuan pernikahan. iika perpindahannya dimaksudkan untuk membahayakan
dan menyusahkan istri, yaitu terkait permintaan suami agar istrinya pindah,
seperti agar istrinya memberikan sebagian mahar kepadanya, atau meninggalkan

sebagian nafkah yang wajib ditunaikan suami kepadanya, atau suami tidak
amanah terhadapnya, maka istri berhak untuk menolak, dan hakim dapat
menetapkan bagi istri untuk tidak menerima ajakan suaminya.
Para ulama

fikih mengaitkan penggunaan hak untuk menolak ini juga

dengan ketentuan bahwa kepindahan tersebut tidak mengandung kekhawatiran
adanya bahaya terhadapnya, seperti jalannya tidak aman atau istri mengalami
setiap sepekan atau sesuai dengankebiasaanyangberlaku meskipun suami tidakmengizinkannya,

karena itu merupakan silaturrahim yang wajib. Istri juga boleh merawat_orangtuanya yang
sakit jika tidak ada orang yang merawatnya walaupun suami tidak meridhainya, karena itu
merupakan kewajiban yang tidak boleh bagi suami melarangnya melakukan kewajiban.
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kesulitan yang sangat memberatkan yang biasanya tidak mampu dihadapinya,
atau ada kekhawatiran terhadap serangan musuh. fika ada kekhawatiran istri
terhadap salah satu dari hal-hal ini, maka dia boleh menolak pergi.

Dalam salah satu buku tentang peradilan dinyatakan sebagai berikut:

Lantaran kemaslahatan suami istri dari ada dan tidak adanya
perpindahan tidak ditetapkan batasannya dan tidak dapat ditentukan
kriterianya, maka mereka memberi keleluasaan dalam hal ini tanpa ada
penjelasan bentuknya dengan mengandalkan kecerdikan, keadilan, dan

kebijaksanaan hakim. Cukup jelas bahwa hanya lantaran pribadi suami
dapat dipercaya terhadap istrinya, untuk mewujudkan kemaslahatan tidak

cukup hanya dengan memaksa pindah, tapi harus juga memperhatikan
hal-hal lain yang berkaitan dengan suami, istri, negeri yang akan
ditinggalkan, dan negeri vang akan dituju. Misalnya yang mendorong
perpindahan itu adalah suatu kemaslahatan yang menurut perhitungan
jarang sekali kemaslahatan tersebut bisa didapatkan tanpa melakukan

perantauan. Misal lainnya, suami mampu membiayai kepindahan
istrinya dengan biaya yang layak bagi perempuan seperti dia, sementara
suami masih memiliki kelebihan dana yang berdasarkan prediksi yang
meyakinkan dia akan meraup keuntungan setara dengan natkahnya dan
nafkah keluarganva jika dana itu digunakan untuk bisnis, atau untuk
menekuni suatu keahlian yang dapat menopang kebutuhan hidupnya dan
juga kebutuhan hidup mereka. Misal lainnya, jalan yang nrenghubungkan
antara dua negeri aman bagi jiwa, kehormatan, dan harta. Misal lainnya,

istri dinyatakan cukup kuat untuk menempuh perjalanan dari negerinya
ke tempat yang hendak ditujunya. Misal lainnya, tempat yang dituju
bukan tempat yang menurut tabiatnya merupakan sumber virus, wabah,
dan penyakit. Misal lainnya, tidak ada perbedaan di antara dua negeri
terkait kondisi panas dan dingin misalnya yang tidak bersahabat dengan
tabiat dan kondisi lisik. Misal lainnya, kehormatan istri di tempat yang

dituju dapat terjaga, sebagaimana kehormatannya saat berada di tempat
asalnya. Misal lainnya, tidak ada dampak buruk terhadap materi ataupun
moral istri lantaran perpindahan. Tentu banyak lagi pertimbangan yang
harus diperhatikan dalam kondisi-kondisi seperti ini yang akan berbedabeda sesuai perbedaan masing-masing individu dan tempat, dan ini tidak
luput dari pengetahuan hakim yang cerdik.
Pemaparan

di

atas termasuk penjelasan yang cukup bagus

pembahasan ini.
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Syarat lstri Tidak Boleh Pindah dari Rumahnya
menikahi seorang peremPuan dan mensyaratkan baginya untuk
tidakpindah dari rumahnya, atau dia tidakboleh membawa istrinya keluar dari
negeri selain negeri istrinya, maka dia harus memenuhi syarat ini, berdasarkan
Siapa yang

sabda Rasulullah saw.,

.",".1,
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"sesungguhnyn syarat ynng paling berhak untuk kslion penuhi adalnh yang
berkaitan dengan penghalalan kemnluan bagi kalian (pernikahan). "r HR Bukhari,

Muslim, dan lainnya, dari Uqbah bin Amir.Ini adalah pendapat Ahmad,
Ishak bin Rahawaih, dan Auzai.
Ulama fikih selain mereka berpendapat bahwa suami tidak diharuskan
memenuhi syarat ini, dan dia boleh membawa pindah istrinya dari rumahnya.
Mereka mengatakan terkait hadits di atas, syarat yang wajib dipenuhi adalah
yang secara khusus berkaitan dengan mahar dan hak-hak suami istri yang
menjadi implikasi dari akad nikah, bukan yang lainnya yang tidak termasuk
sebagai implikasi akad nikah. Dalam pembahasan sebelumnya dalam buku ini
telah dipaparkan secara jelas mengenai syarat-syarat dalam pernikahan dan
perbedaan pendapat ulama di dalamnya.

Larangan Bekeria bagi lstri
Para ulama memberi klasifikasi antara pekerjaan istri yang menyebabkan

pengurangan hak suami atau berdampakburukterhadapnya atauyang menyebabkan istri keluar dari rumah suami, dengan pekerjaan istri yang tidak mengandung
dampak buruk. Mereka melarang kriteria yang pertama dan membolehkan yang

kedua. Ibnu Abidin dari kalangan ulama fikih mazhab Hanafi mengatakan,
yang selayaknya ditetapkan adalah bahwa larangan terhadap istri untuk bekerja

itu berkaitan dengan setiap pekerjaan yang menyebabkan pengurangan hak
suami atau menimbulkan dampak buruk terhadapnya atau menyebabkan istri
keluar dari rumah suami. Adapun pekerjaan yang tidak menimbulkan dampak
buruk terhadap hak suami, maka tidak ada alasan untuk melarang istri bekerja.

Demikian pula suami tidak boleh melarang istrinya keluar jika istri memiliki
keahlian dalam pekerjaan tertentu yang termasuk dalam fardhu kifayah khusus
bagi perempuan, seperti pekerjaan sebagai bidan'

'

Lth"t t"ktr"l h"dits sebelumnya dalambahasantentang syarat-syarat yang bermanfaat bagi
perempuan.
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lstri Keluar Rumah untuk Mencari llmu
fika ilmu yang dicari oleh seorang istri termasuk ilmu yang diwajibkan'
kepadanya, maka suami harus mengajarkan ilmu tersebut kepadanya jika suami

mampu mengajar. fika suami tidak melakukan itu, maka istri harus keluar ke
tempat ulama berada dan majelis-majelis ilmu untuk mempelajari hukum-hukum
agamanya, meskipun tanpa izin dari suaminya. Adapun jika istri termasuk orang
yang memiliki pengetahuan mengenai hukum-hukum yang diwajibkan Allah swt.
kepadanya, atau suami memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang agama

Allah swt. dan mengajarkannya kepada istrinya, maka istri tidak diperkenankan
keluar untuk mencari ilmu kecuali dengan izin suaminya.

Penyadaran Terhadap Istri Saat Membangkang
Allah swt. berfirman,

"r\it"$;';\'

e\4i e'"6)H,^i', ( 3 w 6K,f,.&6 6V

"Peren4ttLan-perempuan

llang kamu

kltttzucrtirksn pemhnngkartgarurya

(nusyuz; nrcninggnlkan keuajiban sehngai istri), maka nssihatilnlt merekn dsn
pisahkntrlah rnercka di tetrtpnt titlur ntcrekn, dan Ttukullnlt merekn. Kemudisn
jika mereka mentaatimtr, tnnko jttnganlolt klmu mencori-cari jalan untuk
rneny u sahktnny 0." (An-NisA' [a]: 3a)
Pembangkangan yang dilakukan istri bisa berbentuk menentang suami,
tidak menaatinya, atau menolak saat suami mengajak tidur bersama, atau istri
keluar dari rumah suami tanpa izin darinya. Nasihatbagi istri meliputi mengingat-

kannya kepada Allah swt., mengarahkannya agar takr.rt kepada Allah swt., dan
menyadarkannya terhadap kewajibannya berupa kepatuhan, hak suaminya yang
harus ditunaikannya, mengingatkannya pada dosa yang diterimanya lantaran
penentangan dan pembangkangan, dan juga mengingatkannya pada hak-haknya

berupa nafkah dan pakaian yang menjadi gugur lantaran pembangkangan.
Berpisah di tempat tidur maksudnya berpisah ranjang.
Adapun berseteru dengan tidak berbicara dengan istri, tidak boleh dilakukan
melebihi tiga hari. Hal ini berdasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abu

Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. bersabda,

'

ll_qu yilg djrvajibkan adalah ilmu yang berkaitan dengan amalan-arnalan yang diwajibkan
oleh Allah, karena semua yang diwajibkan oleh Allah untuk diamalkan wajitdiketahui.
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"seorang Muslirrt tidak bolelt berseteru airgon saurlaranya melebihi tiga
hari."1

Istri tidak boleh dipukul saat melakukan pembangkangan kali pertama.
Dalam ayat di atas terdapat kata ganti orang dan kalimat yang tersirat
(tidak tertulis), yaitu, "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan
pembangkangannya, maka nasihatilah mereka," (An-Nisd l+lt z4 fika mereka
benar-benar melakukan pembangkangan, "Dan pisahkanlah mereka di tempat
tidur mereka," (An-Nisf [+],ld fika mereka tetap melakukan pembangkangan,

(An-Nisf [+]: z+)
Maksudnya, jika istri yang membangkang tidak mengindahkan nasihat

"Dan pukullah mereka."

yang disampaikan kepadanya dan tidak jera dengan pisah ranjang, maka suami

boleh memukulnya. Rasulullah saw. bersabda,

. .a ,)'. r! ..,.r 1, li
t !,t '.: ',,: .',.'. l.: t." '.) l-b*l
' .'.. .); ll:,
pt; ; ::b y" 1 lt ;gte
\"y. ;-^-' gt guj -J; lF +;..,t,$
#
'

t."

,rt'

'"'

lnk kalian yang h{uus merekn penuli adaloh mereka tidnk
holeh menrpersilahksn seorang pun yang tidnk kalian sukai beradn di ranjang
"sesunggultnyn

kalisn. lika nrcreka melnkukan itu, maka pukrillnh merekn dengan pululan yang
tid 0k ker ns (seb agai

p

elaj ar an).

"

2

Pada saat memukul, suami harus menghindari wajah dan organ-organ
vital, karena yang dimaksudkan dari pukulan sebagaimana hadits di atas adalah
hanya untuk memberi pelajaran bukan pencederaan. Abu Daud meriwayatkan

dari Hakim bin Muawiyah al-Qusyairy dari ayahnya bahwa dia mengatakan,

HR Bukhari kitab'hl-Adab,"bab "MaYunhdhn at-Tahhsud wa at-Taddbur" jilid VIII' hal:
23, dan kitab "al-IsilAzdn," denganlafal, "Tsal6ts," (bukan tsaldtsah) bab "as-Salkm li alMa'rifah wa Ghair al-Ma'rifah,"jllid VIli. hal: 65. Muslim kitab "al-Birr wa ash-Shilah wa
aLAAA\,"bab "Tahrim al-Hair Fauq TsalAB bilA'Udzr Syar'iy." [25, z6l dengan lafal serupa,
"fiman Yahjur Akhdhu al'Muslim." l+gt tl
iilid IV, hal: r98+. Abu Daud kitab hl-Adab,"bab
"Ma lahfi Karahiyah al'Hajr
wa
ash-Shilah,"ba6
kitab'hl-Birr
zr4.
Tirmidzi
hal,
iilid
'li V
jlid
hadits hasan shahih. Dan
mengatakan,
IV, hal: 3zT.Tirmidzi
al-Muslim," Irg:z]
kttab 'al-Birr wa ash-Shilah," bab "Mh lha fi al-flasad|' Irsrs] jilid IV hal: 329. Tirmidzi
mengatakan, hadits hasan shahih. Ibnu Majah dari mukadimatr. _bab "Ijtinab al-Bida' wa
al-laial," [46] jilid I, hal: r8. Ahmad dalari al-Musnad jih'd I, hal: r76, r83, jilid III, hal:
rro, r65, r99.
HR Muslim l<ltab'al-Hajj," bab "flajjah an-Nabiyy saw.," ltzfil jilid II, hal: 886. Abu
Daud kitab 'hl-Manasik,"'6ab "Shifah'-Hajjah an-N'abiyy saw.," lryo5l jilid lI, hal: 462, dan
di beberapa bahasan lain. Ibnu Miiah kitib 'al-Manaifk,"bab "Hiii an-Nabiyy saw.," lloz +l
iilid l, hai: to2z-1o2o. Darimi kitab'hl-Hajj," bab '! Sunnah al-Haijl'Irsiz] jilid I, hal:
375. Ahmad dalam al-Musnad jllid V hal: 73.
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aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang

harus dipenuhinya? Beliau bersabda,

!;
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"Hendnkntla ksnru memberirtyn nskan jikn karru ntsknn, dnn tnemberinyn
pakaian

jika karnu rttertgenakan pakainn, dnn jangan rnemukul wnjalL jangan

menjelek-jelekkan, sertn jangan berseteru kecu{tli di dnkm rumah."l

lstri Bersolek untuk Suaminya
Adalah suatu kebaikan jika istri berdandan untuk suaminya dengan
menggunakan celak mata, pewarna kuku, minyak wangi, dan hiasan-hiasan
yang lain. Imam Ahmad meriwayatkan dari Karimah binti Hamam bahwasanya
dia bertanya kepada Aisyah ra., wahai Ummul Mukminin, apa pendapatmu
mengenai pewarna kuku? Aisyah ra. menjawab, kekasihku, Muhammad saw.
mengagumi warnanya dan tidak rnenlukai baunya, namun beliau tidak melarang
bagi kalian di antara dua masa haid, atau pada setiap kali haid.'

Takhrijnya teiah disebutkan.
HR Ahmad dalam nl-Musrrad jilid VI, hal
Pernikahan
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TABARRUI

Definisi Tabarruj
Tabarruj adalah upaya untuk menampakkan apa yang harus
disembunyikan. Asal mula makna tabarruj bermakna keluar dari menara,
maksudnya istana. Kemudian digunakan terkait keluarnya perempuan

dari rasa malu, menampakkan sisi-sisi yang menarik dari dirinya, dan
memperlihatkan keelokan-keelokan pada tubuhnya.

Tabarruj dalam Pandangan Al-Qur'an
Tabarruj disebutkan di dua ayat dalam Al-Qur'an. Ayat pertama
terdapat dalam surah An-Nirr. Dalam ayat ini Allah swt. berfirman,

€x*6Lq6;i\6iiliiLi$(,

7a#*.
@

6A3t1<,f;.JLe
"6i:Tr<,r;:*;;5

"Dan perentpuan-perempuan tua yang telah terhenti (dari haid dan
mengandunil yang tiada ingin kawin (lagi), tiadalalr atns mereka dosa
menanggalkan pakaian (luar) mereka (tanpa membuka aurnt) dengan

tidak (bermaksud) mennmpakkan perliasan, dan berlnku sopan adalah
lebih b aik bagi nter eka." (An-NOr \2al 60)
Ayat kedua terkait larangan tabarruj dan teguran keras terhadap perilaku
tabarruj, yaitu dalam surah Al-AhzAb, Allah swt. berfirman,

442

"Dan janganlahkamtL berlias tlnn bertittgknltlaku seperti ortng-orang jahiliah
yang dahulu."

(Al-Ahzdb [33]:33)

Tabarruj Bertentangan dengan Norma-norma Agama dan
Peradaban
Di antara sisi terpentingyangrnembedakan antara manusia dengan hewan
adalah penggunaan pakaian dan alat-alat perhiasan. Allah swt. berfirman,

e,

3Vt'6 it:; a;di ;AtW

&i;

6r,;6q,-K2b6j'1 ft\; -di.

ry'tFi;{a;'t*t;u

"Hsi anok Adam (umat manusia), sesungguhnya Knmi telah menuruttkon
kepadLtmu Ttttkaian urttuk ntenutup aurnhnu dan Ttaknian itdnh untuk pcrhinsan.
Dan pakniarr taktt,n itulalt ynng paling baik. Ynng demikian itu adnlah sebagian dari

tsnda-tanda kekuosaln Allnh, mudsh-ntudalun merekn selalu ingat." (Al-A'rAf

l7l

261

Pakaian dan perhiasan merupakan salah satu indikasi di antara indikasi-

indikasi peradaban dan kebudayaan yang beretika. Keterlepasan dari pakaian
dan perhiasan hanya akan mengarahkan pada keterpurukan dan perilaku

hewani serta kembali pada kehidupan belantara. Kehidupan yang berjalan
secara wajar tidak mungkin akan kernbali ke belakang, kecuali jika padanya
terjadi kemunduran yang menyebabkan pandangan-pandangan dan pemikiranpemikiran yang berkaitan dengan kehidupan mengalami pergantian dan
menjadikannya kembali ke belakang seraya melupakan atau pura-pura lupa
terhadap kemajuan peradaban dan keluhuran nilai kemanusiaan yang telah
dicapainya.
]ika pakaian digunakan sebagai salah satu ketentuan luhur yang ditekankan
pada rnanusia, maka pengenaan bagi perempuan menjadi lebih ditekankan,
karena pakaian merupakan penjagaan yang dapat melindungi agama, kemuliaan,

kehormatan, dan rasa malunya. Sifat-sifat ini lebih melekat pada perempuan
dibanding pada laki-laki. Dengan dernikian, rasa malu lebih diutamakan dan
lebih ditekankan pada perempuan.

Di antara apa yang dimiliki perempuan, sesungguhnya yang paling mulia
adalah kehormatan, rasa malu, dan penjagaan diri. Perhatian terhadap nilai-
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nilai keutamaan ini sebagai penjagaan terhadap kemanusiaan perempuan dalam
bentuknya yang paling luhur. Bukanlah merupakan kemaslahatan perempuan

tidak pula kemaslahatan masyarakat bila seorang perempuan alergi terhadap
penjagaan diri dan sikap malu. Lebih-lebih hasrat seksual merupakan hasrat yang
paling kuat dan paling keras tuntutannya secara mutlak, sementara kevulgaran
merupakan perangsang hasrat ini dan pelepas ikatan-ikatan yang menahannya.

Di sisi lain,

pembuatan batas-batas, ikatan-ikatan, dan langkah-langkah
antisipatif di hadapannya termasuk salah satu faktor yang dapat meredakan
gejolak hasrat seksual, memadamkan kobarannya, dan mengarahkannya pada
pengarahan yang selaras dengan diri manusia dan kemuliaannya. oleh karena
itu, Islam menaruh perhatian khusus terkait pakaian perempuan, dan Al-eurhn
memaparkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pakaian perempuan
disertai penjelasan mengenai batas-batasnya. Ini di luar kebiasaan Al-eur'an
yang jarang memaparkan masalah-masalah parsial dengan penjelasan yang
cukup terperinci. Dalam Al-Qur'an dinyatakan,

q ",* <r;,4*35i Jli 16i q3 S' [xi ttr6.
'J3. j o:;
SrXTXi <,6
'C'
A:
""ti;fi
"Hai Ntfui, kataknnlsh kepada istri-istrinru, onak-anok perempuanntu, dan

q

istri-istri orang mukrtin, "Hendsklelr tnereka ntenjulurkan jitbabnya (baju kurung
beserta kerudung) ke seluruh tubuh nrcreka." Yang demikian itu supaya mereka
Iebih mudsh untuk dikenal, kqrena itu merekct tidak diganggu. Dsn AUnh adalah
Maha Pengarnpun lagi Maln Penyayang." (Al-AhzAb [33]: 59)
Pengarahan pembicaraan dalam ayat

ini kepada istri-istri nabi, anak-anak

perempuan beliau, dan istri-istri orang Mukmin, merupakan dalil bahwa seluruh
perempuan dituntut untuk melaksanakan perintah ini tanpa ada seorang perempuan

pun yang dikecualikan meski bagaimanapun tingkat kesuciannya, meskipun dia
sesuci anak-anak perempuan Rasulullah saw dan sesuci istri-istri beliau.
Al-Qur'an menaruh perhatianyangoptimal terhadap hal ini dan menjelaskannya secara terperinci. AI-Qur'an menjelaskan bagian yang boleh dibuka dan
bagian yang harus ditutupi. Allah swt. berlirman,

;6CJ tO*{J'frt;}Lfn4'Ufi b&r&r ++A.$;

@ 4A1!+;6"fi:{;:WgW3,tjJti,
"Katakanlah kepada pcrcilryuan-pe retnpuan qang beriman, "HendnklnJr merekn
menalnn pandangan merekn dan ntenjngn kenmluan mereka, dan janganlah mereka
444
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menampakkanperliasanmereka,kecualiyong (biasa) nampak darinyn.Danhendaklah
mereka menutupkan knin kerudung ke dada ntereka, dan janganlah menanrpakkan
perhiasan merekq kecuali kepnda suani mereka.

..

" (An-Nfrr [24]: 31)

Hingga meskipun perempuan itu sudah lanjut usia yang tidak menarik,
tidak pula menimbulkan ketertarikan padanya. Allah swt. berfirman,

6-tlt\tQi';tJ4( ;/'ri rtL.4(t
4-(A?6il#.iv7"'#fr*62t4
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"Dnn perentlluon-pereiltpuun tun ynng telalr terlrcnti (dari lnid dan mengnndung) yang tiada inginkawin (lagi), tiadalalt crtssmereka dosa menanggalkan pakni'
nn (Iuar) mereks (tanpa membuks nurnt) dengan tidak (bermnksud) ntenatnpakkan
perltiasan, dan berlsku sopan adalah lebilt bsik bagi mereka."

(An-Nfrr

pal

60\

Islam sangat memperhatikan masalah ini hingga menetapkan batasan usia
perempuan yang harus mulai memiliki sikap malu ini. Rasulullah saw. bersabda,

.r l: jJ-a;
,l-;i.,rj.o. rj-i !l Q Sl-;i "i.: |", -d:-jr :;1,

t-:t
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;i,Jr r!
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"Wahei Asma', jika perenryunn sutlnlt mengalami hnid, makn tidak selayaknya
ada (bagian tuhuh) ynng terlilmt darinya kecusli

ini dan ini." Beliau menunjuk

wajah dan dua telapak tangan beliau.r
Perempuan adalah sosokyang dijadikan sebagai ujian lantaran daya tariknya.

Tidak ada yang lebih membahayakan bagi laki-laki dari pada perempuan.
Rasulullah saw. bersabda,
$ '-.

JutJ

, ,ti
qi': -'iJ
,-,r!i ril; .-rUa*; q;: jt+i ,-^L!i \)l ;i"ll ir

"Sesunggulmyl perentpuan itu jika datang, maka dia dntang disertsi setnn,
dan jika berbalik ke belakang, makn dia berbalik ke belakang disertni setan."2
Jika seorang perempuan menanggalkan pakaian-pakaiannya dan menampak-

kan bagian-bagian tubuhnya yang menarik, maka keistimewaan yang paling

'
'

HR Abu Daud kitab 'al'Libds," bab 'fimd Tubdi al-Marhh min Zinatihhl' l+ro+l jilid IV
hal:357,358.
HR Muslim dengan lafal serupa, kitab 'hn-Nikdlt"bab "Nadb Man Rak Imrahtanfa Waqaat
Nafsihi ila an Ya'tiya Imraatahu au ldriyatahh fa Yuwdqi'uh6," [9] jilid II, hal: rozr. Abu
fi'Daud
kitab 'hn-NikaL"bab "MdYu'mar bihi min Ghadhdh al-Bashar," Izr5r] jilid II, hal:
6r r.

fa

Tirmidzi dengan lafal berbeda, kitab'ar-Radhd',"bab "Md ldafi ar-Rajul

Tu'jibuhi." Irr58]

jilid III, hal: 455. Tirmidzi

Ahmad jilid III, hal:33o.

Yard al-Mar'ah
mengatakan, hadits shahih hasan gharib.
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utama berupa rasa malu dan kehormatan yang ada padanya telah tercerabut
dan membuatnya terpuruk dari martabat kemanusiaannya dan tidak ada yang
dapat mensucikan dirinya dari kenistaan yang telah melekat pada dirinya kecuali

neraka Jahanam. Rasulullah saw. bersabda,
4 ,.
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"Dua golongan dari penghuni neraka yang helum pernah aku lihnt;knum lokilaki yang di tangan mereko terdapat combuk seperti ekor sapi, yang dia pergunnkan
untuk mencambuk orang lain dsn knum perempuan yang mengenakan pnkainn, tapi
telanjang, terpikat, menikat, mereka tidsk masuk surga tidak puln mendapatkan
aromanya, dan sesunggulmya aroma surgn benar-benar dapat dicium dnri jarak
sekisn dan sekictn."l

Pada masa kenabian, Rasulullah saw. pernah melihat beberapa tampilan

tabarruj. Kemudian beliau mengarahkan pandangan kaum perempuan bahwa
ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap perintah Allah, dan menuntun
mereka ke jalan yang lurus, mengaitkan penyimpangan ini dengan tanggung jawab

para wali mereka dan suami, serta mengingatkan mereka pada azab Allah.
Musa bin Yasar ra. berkata, seorang perempuan dengan bau minyakwangi

yang sangat menyengat lewat di dekat Abu Hurairah. Kamu hendak ke mana,
wahai makhluk dan hamba Tuhan Yang Maha Perkasa? tanya Abu Hurairah.
Ke masjid, jawab perempuan itu. Abu Hurairah bertanya lagi, apakah kamu

memakai minyak wangi? Iya, jawabnya. Abu Hurairah kemudian berkata
kepadanya, kembalilah dan mandilah, sebab aku mendengar Rasulullah saw.
bersabda,

qu.-j'

c rii:Gl 3,: -- -*i'

"fiaot anrrima shatatnr, ,rorrnf
(saat pergi) ke masjid

,^i) J-+,;i;;v i:,u- _G1'

pe':rempuan

yorg *r*ot

ini snmpai dia pulnng l(ilu mandi

o,i

*inyot

wangi

sebagaimnna dis mandi

ketika junub."2
HR Muslim kfiab'hl-Jannah wa Shifah Na'imihd wa Ahlihh," bab 'hn-Nhr Yadkhuluhh aIIabbdrirn, wg al-lannahYadkhuluhd adh-Dhuhfh'," l5zl jilid IV, hal: zr9z, dan kitab "al-Libds
wa az-Ztnah,"bab'hn-Nisii' al-Khsiydt al-Arij,dt al-MdilAt al-Mumildt," Irz5] jilid III, hal:
r68o. Ahmad dengan lafal serupa, jilid Il, hal: 356,44o. Muwaththa' Malik secara ringkas,
kiLab 'hl-Libds," bab "Ma Yukrah Ii an-Nisd' Labsuhu min ats-Tsiyab," f 6l jilid II, hal: {r 3.
HR Abu Daud kitab ht-Tarajjul,"bab "Mdldhfi al-Marah Tatathayyabli al-KhurLj," latTal
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Perintah untukmandi di sini tidaklain untukmenghilangkan bau minyak
wanginya.

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

,., 1.,6...

it-^ilt uL ira-:;
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"siapnpun pere':nlpuan yang fltentokai wewatrgian,' hendaknya dia tidak
mengikuti slmlat isya' bersamakani."2 Maksudnya shalat isya' yang dikerjakan

di akhir waktu. HR Abu Daud dan Nasai.
Aisyah ra. berkata, ketika Rasulullah saw. duduk di masjid, ada seorang
perempuan dari Muzainah yang masuk ke dalam masjid dengan sikap angkuh
saat berjalan dengan mengenakan perhiasan. Lantas beliau bersabda,
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"Wahai umat manusia, Iarnnglah kaurn perempunn kalian memnksi perhiasnn
dan wewangian di masjid. Sesungguhnya Bnni Israel tidsk dilaknat lingga kaum

perempuan mereka memakai perliasan dan mereka mengenakan wewangian di

masjid.": HR Ibnu Majah.
Umar ra. mengkhawatirkan fitnah yang dahsyat ini. Umar ra. melakukan
upaya pencegahan sebelum fitnah ini terjadi, berdasarkan pada kaidah, "Mencegah lebih baik dari pada mengobatii' Diriwayatkan dari Umar ra. bahwasanya

dia melakukan patroli pada suatu malam. Saat itu dia mendengar seorang
perempuan berkata,
Adnkalr jalan untuk mendapatkan klwmer lnntns aku rneminunmya

Atau adsksh jnlan untuk menemui Naslr hin Hajjaj yang didamba

IrlidIV,h"l 4or. IbnuMajahkitab'hl-Fitan,"bab"Fitnahan-Nisd',"[aooz] iilidll,hal:

'
'

3

r 326- Ibnu Khuzaimah dalam bukunya Shahifu lbnu Khuzaimah. Al-Hafizh mengatakan,
isnadnya bersambung dan para periwayatnya terpercaya.
BukhLr; batang kayu yang mengeluarkan bau wangi saat dibakar.
HR Muslim dengan lafal, "Hendaknya dia mengikuti shalat bersama kami," kilab 'hshShalah,"bab "Khurij an-Nisa' ila al-Masajid idzd lam Yurattib hlaihi Fitnah, wa annaha la
Takhruj Mutathayyibaft," Ir+t] jilid I, hal: jz8. Abu Daud kitab 'ht-Tarajjul,"bab "Mh Jd:a
fi al-Marhh Tataihayyab li al-Khurij." latT 5l jilid IV, hal: 4o r, 4oz. Nasai'kitab 'hz-Zinah,"
bab'hn-Nahy li al-Marhh an Tasyhad ash Shalah idzd Ashabat min al.Bukhir," f 5 r z8l jilid
VIII, hal: r54. Ahmad jilid II, hal: 3o4.
HR Ibnu Majah kitab 'hl-Fitanl'bab "Fitnah an-Nish'j'[+oor] jilid II, hal r3u 6. Pentahkik dalam
Majryq' az-Zawdid meng,atakan, dalam isnadnya terdapat Daud bin Mudrik yang menurut
ozihabi dalam buku athlThabaqdt misterius, tiiiak dikenal, dan Musa bin Ubailah"dhaif.
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Umar menyahut, adapun pada masa Umar, tidak ada.
Pada pagi harinya, Umar memanggil Nashr

bin Hajjaj. Setelah meng-

hadapnya, ternyata Umar baru tahu bahwa Nashr bin Hajjaj termasuk orang
yang paling tampan wajahnya. Umar menyuruhnya agar memotong rambutnya
dan ternyata dia tampak semakin tampan. Kemudian Umar mengasingkannya
ke Syam (Syria).

Sebab Munculnya Tabarruj
Kebodohan dan taklid buta adalah sebab penyimpangan dari jalan yang
Iurus ini. Ditambah lagi dengan adanya pendudukan bangsa asing yang
mempropagandakannya dan mengantarkannya pada tujuan dan puncaknya.
Akibatnya, adalah hal biasa bila seorang Muslim bertemu dengan perempuan

Muslimah dengan penampilan yang vulgar, menampakkan bagian-bagian
tubuhnya yang menarik perhatian, keluar dengan mengenakan perhiasannya,
menyingkap bagian dada,leher, punggung, lengan, dan betisnya. Anda tidak
menemukan sebagai aib apapun terkait pemotongan rambutnya, bahkan anda
menemukan pandangan; adalah penting bagi perempuan untuk mengenakan
pewarna, bedak, minyak wangi, dan memilih pakaian-pakaian yang memikat
perhatian. Momentum pemilihan model pakaian sudah menjadi musim-musim
yang istimewa. Saat itu, setiap warna yang menarik dan memiliki daya pikat
dipamerkan. Anda pun mendapati perempuan yang di antara kebanggaan dan
kemajuan tampilannya adalah sering mendatangi tempat-tempat kemaksiatan,
kefasikan, dansa, hiburan, teater, bioskop, tempat permainan, tempat ngobrol,
dan kafe. Budaya ini akan mencapai puncak keterpurukannya saat masuk musim
panas dan diadakan pesta pora.

Adalah hal biasa bila diadakan lomba-lomba kecantikan yang membuat

perempuan berpose di hadapan kaum laki-laki, setiap lekuk tubuhnya
mendapatkan penilaian, dan setiap organ di antara organ-organ tubuhnya
diukur di hadapan dan disimak oleh para undangan yang datang baik lakilaki maupun perempuan yang merasa sangat terhibur dan bergembira. Korankoran dan media informasi lainnya menyediakan ruang yang cukup luas dalam
rangka mendorong perilaku-perilaku yang nista dan peruntuhan moralitas
melalui perempuan ini, untuk mencapai taraf kehidupan hewani yang murahan.
Sebagaimana para pengusaha pakaian pun memiliki peran yang sangat penting
dalam menyuburkan keterpurukan moral ini.

Akibat dari Tabarrui
Di antara akibat yang ditimbulkan penyimpangan ini berupa banyaknya
kefasikan, tersebarnya pelacuran, runtuhnya sendi-sendi kehidupan keluarga,
kewajiban-kewajiban agama diabaikan, perhatian terhadap anak ditinggalkan,

krisis pernikahan semakin parah, dan yang haram menjadi lebih mudah
didapatkan dari pada yang halal. Singkatnya, penyimpangan ini telah
menimbulkan keterpurukan moral dan kehancuran etika-etika kemanusiaan
yang dianut manusia di seluruh pandangan hidup dan agama.

ini

sungguh telah mencapai batas yang belum pernah
dibayangkan oleh seorang Muslim. Berbagai cara ditempuh oleh pihak-pihak
yang menyerukan kebebasan dan keleluasaan berekspresi, membuat berbagai
metode untuk kecantikan dan penggunaan perhiasan, membuatkan acuanPenyimpangan

acuan tertentu padanya, dan menyediakan lembaga-lembaga pengajaran
metode-metode

inill

Surat kabar al-Ahram memuat berita dengan judul utamanya, "Bersama
Perempuanj' dan berita-beritanya sebagai berikut,

"Lembaga pertama yang mengajarkan penataan rambut para
perempuan, di Iskandaria. 'Seorang pakar dari |erman sudah sebulan
mengajar di lembaga inil Untuk pertama kalinya himpunan para
perempuan penata rambut mendirikan sebuah lembaga di Iskandaria.
Yaitu setelah mereka menyewa satu pertokoan kecil bagi lembaga tersebut

dan diharapkan menjadi cikal bakal lembaga yang besar di masa yang
akan datang!l Himpunan bernama Amr Taklif telah mengeluarkan

pengumuman kepada seluruh anggotanya, para penata rambut, untuk
menghadiri pertemuan guna mendengarkan presentasi, praktek
percobaan, dan mendengarkan pelajaran-pelajaran praktis di hadapan
para pelajar di lembaga!!
Lembaga tersebut telah diresmikan kemarin pagi di pusat himpunan

para penata rambut di Kleopatra. Salah seorang anggota himpunan
menyampaikan seminar tentang cara memotong rambut dan sejumlah
metode terkait pemotongan rambut. Kemudian dia melakukan penyisiran

rambut dengan metode baru yang diberi nama 'Metode Nyala Api' sebagai
salah satu model rambut. Dia menerangkan cara penyisiran tersebut dan

mempraktekkannya. Di lembaga ini juga akan diajarkan cara menata
rambut, mewarnai, mengecat, memotong rambut, memotong kuku,
pemijatan, dan urut. Ketua Himpunan Penata Rambut di Kairo yang saat

itu sebagai tamu mereka di Iskandaria mengatakan bahwa dia mendirikan
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lembaga seperti ini di Kairo sejak lima bulan yang lalu. Meskipun usianya

masih relatif mudah, namun lembaga telah melakukan pencapaian
yang membanggakan! Yaitu para peserta didik baik laki-laki maupun
perempuan benar-benar dapat mengambil manfaat dari pertukaran ide
di antara anggota-anggota himpunan.
Dengan adanya pemaparan dan praktek percontohan berbagai cara
penataan rambut di hadapan mereka, maka keahlian mereka pun semakin
meningkat. Sebagaimana mereka juga memanfaatkan kehadiran sejumlah
pakar dari ]erman, seminar ilmiah, dan teori yang dijelaskan di hadapan
mereka. Seorang pakar dari |erman akan hadir di lembaga Iskandaria
pada bulan depan, sebagaimana Himpunan Penata Rambut juga akan
mengadakan lomba pada bulan yang sama untuk mendapatkan hadiah
tingkat nasional berkaitan dengan keahlian menata rambut. pendidikan

di

lembaga

ini

berlangsung setiap pekan dengan metodologi yang

sistematik."

Demikian berita yang dipublikasikan surat kabar al-Ahram.

Di samping itu, dana yang dikeluarkan untuk membeli berbagai peralatan
kecantikan cukup besar. Jumlah salon kecantikan di Kairo saja mencapai seribu
salon kecantikan untuk menata dan memperindah rambut. Pada setiap tahun,
ada pembagian ro juta pensil rias, minyak wangi, dan bedakll Keterpurukan
ini tidak terbatas pada satu sisi saja tanpa sisi yang lain, tapi sudah merebak
ke pusat-pusat ilmu, lembaga-lembaga pendidikan, dan perguruan tinggi.
seharusnya institusi-institusi ini terjaga dari keterpurukan moral agar
kehormatan dan eksistensinya yang mulia tetap terlindungi. Di surat kabar
Akhbarul Yaum tanggal z9 September 1962, dinyatakan sebagai berikut,
"Seorang mahasiswi tidak membedakan antara ruang kuliah dengan ruang
untuk pemajangan pakaian." Pada hari-hari seperti sekarang ini di setiap tahun,
ketika perguruan tinggi mengumumkan adanya pendaftaran mahasiswa baru,
berbagai surat kabar dan majalah mulai memuat tulisan tentang mahasiswi
lengkap dengan perbincangan seputar pakaian dan aksesorisnya. Ada yang
meminta agar pakaiannya diseragamkan dan ada yang melarang mahasiswi
mengenakan aksesoris. Penulis berita mengatakan, saya tidak mendukung
pendapat-pendapat ini, karena saya percaya bahwa pilihan perempuan terhadap
pakaian-pakaiannya akan membentuk kepribadiannya dan membantu dalam
pembentukan bakatnya. Di kebanyakan universitas luar, perempuan tidak
mengenakan pakaian seragam dan mereka tidak dilarang mengenakan aksesoris.

Meskipun demikian,
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saya

tidak banyak mengecam orang-orang yang memiliki

pandangan ekstrin-r semacam

ini

(yang melarirng mengenakan aksesoris)!!

Mahasiswi sendiri, rnenurut kanti, memang mendorong mereka untuk nrenuntut
itu, karena dia tidak tahu bagaimana rnemilih pakaian dan aksesoris yang sesuai
dengannya sebagai mahasisrvi, dan dia tidak berusaha secara memaclar ciiilanr
hal ini. Dia sering tidak bisa membedakan antara ruang kuliah dengan tempat
pemajangan pakaian atau bahkan karnaval. Dia pergi ke universitas cli 'pagi
yang cerii dengan pakaian yang ketat hingga lantaran ketatnya membuat dia
nyaris tidak bisa bergerak, dar-r rnengenakan sepatu 1'ang tinggi (sepatu ha,ck,
red) ! I Ketika rnerubah penampilan, clia pun mengenakan pakaian longgar yang

di bawahnya terdapat lebih dari satu saku

)/a.ng menyebabkan gerakan orang

yang mengenakernnya tidak tantpak jelas dan menjadikannya lebih mirip clengan

badut besar yang bergerak. Lebih dari itu, jika clia lupa terhadap buku-bukuny'a
dan catatau--catatan kuliatrnya, nAmun ternyata sama sekali dia ticlek lu,pa untlrk

potong rambut, mengikatnya, rnemakai gelang, dan aksesoris yang menghiasi
telinga dirn dadanya,

jr.rga

lengan dan rantbutnya tan;ra ada keselarasan ataupun

kepantasan!

Penulis berita tnelanjutkan, rnenunrt saya, ini semlta bermnara bahrva
mahasiswi kita ticlak mengambil pelajaran di universitas dengan slrnggnh-

I)ia mengenakan perhiasan dan aksesoris di kepalanya padahal
seharusnya yang tepat tidak demikian, karena saat itu wilw?s?rr1 perempuan
sungguh.

sedang menerima penghornratan yang paling tinggi benrpa pelajaran. Narnun

ini tidak berarti

say.r rnenurltut mahasisrvi agar nrengabaikan pakaian clarr

perhiasaannya. Saya hanya rneminta adanya perhatian terlebih dahulu terhaclap
pelajaran-pelajartrnnya. Kemudian meringankarr berbagai kosrnetik di wajahnya.
Jika ticlak acla perhatian terhadap kernuliaan institusi r.rniversitas, maka

minintal
acia perhatian terhaclap kulitnya yang nrenjacli rlrsalc akibat terkena bany'ak
kosmetik di usiir yirng bagi keceriaan \^rajahn)/a saat itu masih jauh lebih cantik
dari pacla kosmetik-kosrnetik buatan. Setelah itu, saya berharap dia bisa nremberi
birtasan clalam mengenakan perhiasan dan memakai pa.kaian-pakaian sederhana

yang sesnai bagi seorang mahasisrvi. Seperti paka-ian

,,iziyt

dan tayir dengan

corak yang sederhana, dan pakairrj \/,1,1{ r-nenjulur hingga menutupi tubuh
bagian bawah clengan sedikit longgar agar ticlak mengharnbat gerak tubuh,
kemeja dan blus, kerrreja clan rok panjang, atau kerneja dan jaket. I{endaknya

dia juga memperhatikan pemilihan pakaiannya dengan warna-warna yang
teduh dan tidak menjadi bahan penrbicaraan di antara teman-temannya sesarna
mahasiswi.
Saya berharap rnahasiswi mengikuti anjuran

irri.

Saya

juga berharap

Pernikcthan

para orangtua melakukan pengawasan yang optimal terhadap pakaian yang
dikenakan putri-putri mereka. Pada era baru, perempuan muda memiliki
tujuan dalam hidupnya tidak hanya agar dirinya tampil menarik perhatian
melalui penampilan dan keelokan fisik. Pada era sekarang ini, perempuan harus
mendapatkan pencerahan wawasan, ilmu, dan kecenderungan yang benar. Dia

tidak lagi mendambakan pekerjaan sebagai sekretaris yang tugasnya hanya
menjawab telepon direktur, tetapi kesempatan untuk berkarya telah dibuka
luas di depannya hingga dapat menduduki kursi kementerian. Inilah yang
dikatakan oleh seorang perempuan penulis berita. Dia mengecam kaumnya
dan menyampaikan keprihatinannya terhadap perilaku yang tercela ini. Kondisi
ini ternyata menarik perhatian perempuan-perempuan asing yang berkunjung
ke Kairo. Sebab, perempuan Barat tidak berpikir bahwa keterpurukan moral
perempuan Timur sudah sejauh ini. Dalam surat kabar Ahram tanggal z7 Maret
1962, di rubrik Bersama Perempuan, terdapat judul seperti ini, "Perempuan
Barat tidak rela perempuan Timur mengikutinya." Di bawah judul ini dinyatakan,
"Perhatian perempuan Arab terhadap model-model perempuan Barat, dan
kegemaran perempuan Arab mengikuti perempuan Barat dalam perilaku dan
pembawaan dirinya, hal ini sulit diterima oleh perempuan-perempuan asing
yang berwisata di Kairo, dan kondisinya sungguh berbeda dari perkiraan orang

yang didengarnya di luari'

ini

dipaparkan seorang jurnalis perempuan Inggris yang
mengunjungi Kairo. Dia menulis makalah di majalahnya sebagai berikut, "Saya
benar-benar terkejut saat menginjakkan kaki di Bandara. Sebelumnya, saya
membayangkan akan bertemu dengan perempuan Timur dengan makna yang
sebenarnya. Yang saya maksud di sini bukan perempuan yang mengenakan
Pendapat

hijab dan kerudung, tetapi perempuan Timur yang modern dengan mengenakan
pakaian kerjayangsesuai dengan tabiat-tabiat ketimuran dan berperilaku secara

ketimuran. Tetapi, sama sekali saya tidak menemukan hal ini! Perempuan di
sana ternyata sama saja dengan perempuan yang anda temui saat turun di
bandara mana pun di Eropa. Pakaian yang mereka kenakan sama dengan
pakaian yang dikenakan perempuan Eropa, model rambut pun sama, dan
aksesoris yang mereka kenakan pun sama, bahkan sampai pada cara berbicara
dan berjalan. Kadang, bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Perancis
atau Inggris!!! Yang juga mengejutkan saya, perempuan Timur membayangkan
bahwa mondernitas dan peradaban itu dengan mengikuti perempuan Barat.
Dia lupa bahwa dia bisa berkembang dan meraih kemajuan sebagaimana yang
dia kehendaki dengan tetap menjaga tabiat-tabiat ketimurannya yang bagus.
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Dalam surat kabar |umhuriyah yang terbit pada hari Sabtu, 9 Juni t'962,
memuat berita dengan judul, "Seorang penulis dari Amerika mengatakan;
laranglah perbauran laki-laki dan perempuan dalam pergaulan dan batasilah
kebebasan perempuani'
Dengan judul ini, surat kabar tersebut menukil ulasan yang sangat berharga
dan jelas. Penulis berkebangsaan Amerika itu memulai tulisannya dengan sebuah

pengantar. Dia berkata, jurnalis perempuan asal Amerika, Helsiyan Stanspry,
meninggalkan Kairo setelah selama beberapa pekan berada di sana. Selama
kurun waktu itu, dia mengunjungi sejumlah sekolah, universitas, organisasi

kepemudaan, yayasan sosial, dan pusat-pusat kegiatan berbagai kalangan
termasuk perempuan, anak-anak, dan beberapa keluarga di daerah yang berbedabeda. Semua itu dia lakukan dalam rangka melakukan kajian tentang berbagai

permasalahan pemuda dan keluarga dalam masyarakat Arab. Helsiyan adalah
jurnalis yang sering meliput ke berbagai tempat dan melakukan korespondensi
dengan lebih dari 25o surat kabar Amerika. Dia memiliki tulisan yang dimuat
setiap hari dan dibaca oleh jutaan orang. Tulisannya seputar permasalahan
pemuda di bawah usia dua puluh tahun. Dia bekerja di bidang penyiaran dan

televisi serta jurnalistik lebih dari dua puluh tahun, dan telah mengunjungi
berbagai negara sedunia hingga dia berusia lima puluh lima tahun.
Setelah berada di negara Arab selama satu bulan dan setelah surat
kabar tersebut memberi pendahuluan ini, jurnalis Amerika itu mengatakan,
masyarakat Arab adalah masyarakat yang utuh dan normal. Adalah hal
yang layak bila masyarakat ini berpegang teguh pada tradisi-tradisinya yang
membatasi pergaulan muda mudi dalam batas-batas yang logis. Masyarakat
Arab berbeda dengan masyarakat Eropa dan Amerika. Kalian memiliki tradisitradisi turun temurun yang menegaskan pembatasan interaksi perempuan dan
mengharuskan penghormatan terhadap ayah dan ibu. Lebih dari itu, tradisitradisi kalian menetapkan tidak adanya pergaulan bebas model Barat yang
saat ini mengancam masyarakat dan keluarga di Eropa dan Amerika. Maka
dari itu, batasan-batasan pergaulan yang ditetapkan masyarakat Arab semacam

ini terhadap anak-anak perempuan yang masih berusia belia -maksud

saya

yang berusia di bawah dua puluh tahun- adalah batasan-batasan yang baik
dan bermanfaat. Untuk itu, saya menyarankan agar kalian tetap berpegang
pada tradisi-tradisi dan moralitas kalian, serta jangan sampai kalian melakukan

pergaulan bebas. Berilah batasan-batasan terhadap kebebasan remaja-remaja
putri, bahkan kembalikan ke masa hijab, sebab ini lebih baik bagi kalian daripada
pergaulan bebas, ketiadaan kendali, dan hura-hura seperti yang terjadi di Eropa

dan Amerika. Laranglah perbauran laki-laki dan perempuan dalarl pergaulan
sebelum usia dua puluh tahun, sebab kanri telah banyak merasakan dampaknya

di Amelika.
Nlasyarakat Arnerika telah inenjirdi masyarakat yang kompleks, penuh
dengan berbagai bentuk pergaulan bebas dan kevulgaran penalrpilan. Korban-

korban dari adanya perbauran pergaulan dan kebebasan sebelum usia dua
puluh tahun telah memcnuhi penjara, telnpat hiburan, bar, dan rumah-rumah
rahasia! Kebebasan yang kami berikan kepada remaja-rernaja karni dan anakanak kecil kami telah mcnjadikan di antara mereka terdapat kelompok rernaja
yang lneresahkan urasyarakat, kclornpok yang suka berpesta pora, kelompok
yang suka nrellgonsulllsi obat-obat terlarang, dan kelornpok yang tertindas.
Perbauran dalam pergar,rian, keleluasaan, dan kebebasan dalam masyarakat
Eropa dan Amerika telah tnengancam kehidupan keluarga dan merusak norrna-

norma serta moralitas nrereka. Remaja putri yang ntasih berusia di bawah dua
puluh tahun pada masyarakat modern berbaur dengan anak r-nuda, berclansa,

minum minunran yang llremabr"rkkan, merokok, dan nlengonsumsi obat-obat
terlarang atas nama zanran modcrn, kebebasan, dan liberalisme. Anehnya,
di Eropa dan Amerika remaja ptrtri yang berusia di bawah dua puluh tahun
bermain, tnenikrnati hiburan, dan bcrgaul dengan siapa saja yang dikehendakinya
<lengan didengar dan dilihat olel-r keluilrganyir. Bahkan clia nrenantang keclua

orangtuanya, para pengajanrya, dtrn para pembimbingnya. Dia mcnautang
rnereka atas nama kebebasan. Dia menirntang ntereka atas nama liberalisme,
keleluasaan tanpa keterikatan; dia rnenikah dalam beberapa menit, dan setelah
bcberapa jarn kemudian ceraill Ser.trua ini dilakukannya tanpa terbebani lebih

dari satu kali sesi, dua puluh kcping uang, dan menjadi pengganti dalam satu
nlrllatr, atau beberapa tttalam, dan setelah itu cerai. Barangkali menikah lantas
cerai lagi.

Upaya Mengatasi Kondisi yang Menyimpang
Harus ada langkah tegas untuk mengatasi kondisi-kondisi yang sangat
merusak ini. Yaitu dengan melakukan hal-l-ral berikut:

l.

Mensosialisasikan kesaclaran beragama dan penyadaran masyarakat
terhadap bahaya mengikuti arus modernitas.

z.

Menuntut pembuatan undang-undang yang melindungi etika dan moral,
serta menjatuhkan huknman yang keras dan tegas terhadap orang yang
menentangnya.
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Melarang surat kabar dan seluruh media informasi menyebarkan gambar-gambar

porno, dan rnelakukan pengau?san terhadap para perancang busana.
4.

5.

Melarang lomba-lomba kecantikap, tirrian erotis, dan mengucilkan semua
yang berkaitan dengannya.

Memilih pakaian yang sesuai rneskipun rnirip dengan pakaian biarawati
dan membebankan kepada setiap orang yang bekerja di instansi resmi
untuk memakainya.
Hendaknya setiap orang memulai dari dirinya sendiri kemudian mengajak
orang lain.

7.

Mernbangun keutamaan, etika, perlindungan, dan ketertutupan penarnpilan

(tidak vulgar).
8.

Memanfaatkan waktu luang (dengan aktifitas yang bermanfaat) sehingga
tidak ada waktu yang tersisa untuk menekuni perkara yang sia-sia.

9.

Mempertimbangkan bahwa waktu adalah bagian dari penyelesaian. Sebab,
mengatasi kondisi semacaln ini rnembutuhkan waktu yang cukup larna.

Menghilangkan Pandangan yang Keliru
Sebagian kalangan merasa nyaman bila mengikuti arus yang berkembang
dan bergabung dengan orang-orang yang telah rnengikuti gala hidup modern.

Dengan alasan, bahwa semua itu merupakan perkembangan yang tidak dapat
dielakkan dan sudah rnenjadi tuntutan peradaban rnodern. Kami tidak melarang
perkembangan meniti jalannya dan mencapai tujuan yang dikehendaki. Tapi
karni khawatir perkernbangan ditafsirkan dengan penafsiran yang merugikan
norma-norma agama, akhlak, dan etika. Agama dengan berbagai ajaran moral
dan etika yang menyertainya, semata-mata merupakan

wa\u

dari Allah swt.

yang ditetapkan untuk sepanjang masa, setiap zaman,dan paci.r semua tempat.

fika perkembangan dibolehkan terkait urusan-urusan dunia dan hal-hal yang
berkaitan dengan kehidupan, maka itu tidak diperkenankari terjadi dalam
urusan agama. Agama sendiri justru yang membuka berbagai wawasan tentang
alam bagi akal manusia untuk diperhatikan dan untuk diambil manfaatnya,

baik itu berupa energi maupun kekayaan alam, serta agar manusia mampu
mengembangkan kehidupannya hingga mencapai puncak tertinggi yang dapat
diraihnya berupa kemajuan dan kemakmuran. Ada perbedaan besar antara apa
yang dapat dikembangkan dan apa yang tidak dapat dikembangkan. Agama

bukanlah permainan yang tunduk kepada hawa nafsu, dikendalikan
keinginan syahwat, dan diatur oleh kecenderungan hasrat manusia.'

Ad

Suami Merias Diri untuk lstrinya

Suami dianjurkan merias

bzs

diri untuk istrinya. Ibnu Abbas saw. berkata,

sesungguhnya aku merias diri untuk istriku, sebagaimana istriku merias dirinya

untukku. Aku tidakingin mengambil semua hakkuyang menjadi ker,vajibannya,
sehingga haknya yang menjadi kewajibanku terhadapnya terpenuhi, karena

Allah swt. berfirman, "Dan para perempuan mempunyai hak yang seimbang
dengan kewajibannya ntenurut cara yang makruf'(Al-Baqarah fzl: zz8)
Terkait perkataan Ibnu Abbas ini, Qurthubi berkata, para ulama menyatakan
bahwaperhiasan kaum laki-laki disesuaikan dengankeadaan mereka, sebab mereka

melakukan itu harus berdasarkan pada kepatutan dan keselarasan. Barangkali
satu perhiasan sesuai di satu waktu, namun tidak sesuai di waktu yang lain. Dan

barangkali ada perhiasan yang sesuai dengan kalangan muda, namun tidak sesuai
bagi kalangan tua. Sebaliknya, ada perhiasan yang sesuai dengan kalangan tua,

namun tidak sesuai dengan kalangan muda. Dia mengatakan, demikian pula
dalam hal pakaian. Dalam semua keadaan semacam ini yang dijadikan sebagai
acuan adalah pemenuhan hak. Adanya ketentuan kesesuaian dan keselarasan tidak

lain agar perhiasan yang dikenakan suami benar-benar dapat membuat istrinya
senang dan menjaga dirinya dari laki-laki lain. Dia mengatakan, sedangkan
minyak wangi, sikat gigi, sisir, membersihkan kotoran di badan, memotong
rambut yang sudah panjang, bersuci, dan memotong kuku, ini jelas sesuai dengan
semua kalangan. Pewarna bagi kalangan tua dan cincin bagi semua kalangan, tua

maupun muda. Semuanya merupakan perhiasan kaum laki-laki.

Di samping itu, suami harus mengetahui waktu-waktu istri membutuhkan
dirinya hingga dapat menjaganya dan mencukupinya agar tidak melirik laki-laki
lain. ]ika seorang laki-laki memandang bahwa dirinya tidak mampu menunaikan
kewajibannya terhadap istri terkait masalah hubungan di atas ranjang dengan

istri, hendaknya dia berusaha dengan mengonsumsi obat-obat yang dapat
menambah gairahnya dan memperkuat syahwatnya agar mampu memenuhi
kebutuhan biologis istrinya.'
Kamimemaparkanbahasan ini secara panjang lebar mengingat urgensinya, dan karena ini
merupakan salah satu masalah sosial yang membutuhkan pErhatian intensif.
Ada kalangan yang membolehkan penggunaan narkotika seperti ganja, opium, dan lainnya.
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Ad

Hadits Ummu ?ar'i'

bra

Aisyah berkata, sebelas perempuan duduk bersama lantas menetapkan janji
dan kesepakatan untuk tidak menyembunyikan sesuatu tentang suami mereka.
Perempuan pertama berkata, suamiku seperti daging unta yang kurus di atas

puncak gunung,' tidak datarr hingga dapat didakia dan tidak gemuk hingga
dapat dipindahkan.5
Perempuan kedua berkata, suamiku tidakperlu aku menyebarkanu beritanya.

Aku khawatir tidak ada yang aku tinggalkan.T fika aku mengingatnya maka aku
teringat pada benjolan' dan lekukane pada tubuhnya.

I
9

Lalu mereka membius istri hingga tidak sadarkan diri. Pada hakikatnya mereka adalah
pelaku tindak kejahatan terhadap diri mereka sendiri da_n juga \eluarga mereka dengan
kejahatan yang tiada taranya. Yang memprihatinkan, mereka memberi keringanan ini demi
memenuhl keluasan syahwat dan menuruti hawa nafsu mereka. Para ulama berpendapat
bahwa ganja hukumnya haram untuk dikonsumsi dan orang yang menggunakannya layak
untuk irenerima sanksi hukum sebagaimana orang yang meminum khamer, dan orarrg
yang menyatakan ganja halal, berarti-dia telah kafii yang murtad dari agama lslam' dan
istrinya dipisahkan darinya. lni di samping adanya dampak lain, yaitu menyebabkan lisik
menjadi lemah hingga kehilangan gairah dan kekuatannya.
Nasai menyebutkan sebab hadits ini adalah bahwasanya Aisyah berkata,'Aku bang g1{enga.n
,a oengan
'Diamlah,
Rasulullah saw. bersabda,
uqiyahi'Rasulullah
harta ayahku pada masa jahiliah sebanyak satu juta uqiyah."
. .."
basi Ummu Zar'i.
Zar'i....
Sesunqquhnt,a bagimu'
baqimu aku ini'seperti
ini seoerti Abu Zar'i bagi
wahai'Aisyai.i. Sesunggihnya
Ada yang berpendapat, sebab hadits adalah bahwasanya terjadi adu mulut antara Fathimah
dan Aisy"ah. Lalu Risulullah saw. datang dan bersabda, "Berhentilah kamu wahai Humaira'
dari puiriku. Sesungguhnya perumpamaan aku dan kamu seperti Abu Zar'i bersama Ummu
Zar'i." Aisyah berliita; ivaliai Raiuiullah, ceritakan kepada kami tentang kedua orang
tersebut. Beliau bersabda,'Ada sebuah desa yang di dalamnya terdapat sebelas Perempuan,
dan kaum laki-laki di desa itu cukup beragam. Fara perempuan tersebut berkata; mari kita
mengungkap tentang suami kita terQait apa yangpada diri mereka dan kita tidakberdusta..."
AdaJ,ane mengatakan bahwa desa initerletak di Yaman. Pendapat lain mengatakan, mereka
beraita d-i ir.lekah. Dan ada yang mengatakan bahwa mereka itu pada masa jahiliah.
Maksudnya; sering merasa bosan, sangat kasar, dan sulit untuk diraih seperti gunung.
Maksudnya; dia tidak datar tidak pula gemuk. Istrinya menyer_upakan dua hal dengan.dua
hal lain; menyerupakan suaminya dengan daging untakurus dan menyerupakan perilaku
buruknya dengan gunung yang terjal. Kemudian menjelaskan yang belum jelas; gunung itu
tidak datar hinggalidak aulit didaki untuk rnengambil daging meskipun dia kurus, karena
sesuatu yang minim kadang diambil juga jika didapatkan tanpa susah payah. Dan daging
itu tidali gemuk hingga perlu bersusah payah mendaki gunung untuk mendapatkannya.
Sifat gunung; maksudnya tidak datar sehingga dapat didaki dengan mudah.
Sifat daging; maksudnya lantaran dia kurus maka tidak ada seorang pun yang berminat
kepadanyahingga mengambilnya untuk dipindahkan ke tempatnya. Maksudnya, suaminya
ad'alah s6oranfiu"g ru"ngut ba(hil, bur-ri.. perilakunya, dan iidak dapat dihaiapkan.
Maksudnya, aku tidak mengungkapkan tentang dia yang tidak ada kebaikan padanya.
Maksudnya, aku khawatir tidak akan meninggalkan satu kabar pun tentang dia. Lantaran bila
diungkapkan semua cukup panjang dan banyak, maka aku cukup menunjukkan aib-aibnya
khawatii pembicaraannyaakan panlang lantaran banyaknya kabar buruk tentang dia.
Maksudnya jalinan urat dan saraf di tubuh.
Seperti benjolan tersebut hanya saja lekukan ini hanya terdapat di perut. Khaththabi
m6ngatakari, yang dimaksud pbrempuan itu adalah aib-aibnya yang tampak dan rahasiarahasianya yang tersembunyi. Barangkali duaminya tertutupi penampilan lahirnya namun
batinnya'br,irukl Perempuai itu meri'geluhkan suiminya lantaran ba'nyak aibnya dan sulit
ditemukan kemuliaannva.
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Perempuan ketiga berkata, suamiku sangat buruk,' jika aku bicara maka
aku diceraikannya,' dan jika diam maka aku dibiarkan terkatung-katung.
Perempuan keempat berkata, suamiku seperti malam Tihamah,3 tidak panas

tidak pula dingin, tidak mengkhawatirkan tidak pula membosankan.
Perempuan kelima berkata, suamiku jika masuk seperti macan,a jika keluar

seperti singa,5 dan tidak perlu ditanya mengenai apa yang dijanjikannya.6
Perempuan keenam berkata; suamiku jika makan sangat lahap,, jika minum
menghabiskan,8 jika berbaring mengenakan selimut,e dan tidak memasukkan

telapak tangan untuk mengetahui kegundahan.'o
Perempuan ketujuh berkata, suamiku tidak kasar" tapi kurang tanggap,
setiap penyakit adalah penyakit baginya," mencederaimu,'3 menyakitimu,'a atau

melakukan apa saja terhadapmu.'5

'

Maksudnya sangat tercela. Yaitu lantaran dia memiliki penampilan yang tidak layak. Ada
yang mengatakan maksudnya dia memiliki perilaku yang buruk.
Maksudnya, jika aku menyebutkan aib-aibnya dan dia mengetahui penyebutan ini, maka
dia menceraikanku. Jika aku tidak menyebutkan aib-aibnya, maka baginya aku berstatus
tidak bersuami tidak pula diceraikan (padahal perempuan ini menaruh hati kepadanya
dan menyukainya meskipun perilakunya buruk).
Tihamah adalah daerahyangpanas di kebanyakan waklunya dan tidakada angin yang dingin di
sana, sehingga waktu malamnya menjadi nyarnan bagi penduduknya lantaran mereka merasa
terganggu dengan udaranya yang panas. Dia menyatakan bahwa suaminya cukup simpatik dan
berlaku seimbang serta batinnya tidak bermasalah. Seakan-akan perempuan itu mengatakan,
tidak ada hal yang mengusik perasaan padanya tidak pula ada sesuatu yang dibenci. Aku merasa
aman dengannya dan tidak khawatir dia akan berbuat jahat terhadapku. Dia tidak berperilaku
buruk hingga membuatku bosan menemaninya. Aku menikmati kehidupan yang nyaman di
sisinya seperti kenyamanan penduduk Tihamah dengan waktu malam mereka yang seimbang.
Dia menyerupakan suaminya dengan macan (cheetah), karena macan memiliki sifat malu
dan kurang galak, banyak tidur dan melompat. Dia menceritakan sifat suaminya yang
kurang perhatian saat masuk rumah sebagai pujian terhadapnya.
Singa; maksudnya di antara orang-orang menjadi seperti singa. Maksud perempuan itu
adalah bahwa suaminya di rumah seperti macan lantaran banyak tidur dan melompat, dan
di luar rumah seperti singa yang menyerang musuh.
Artinya dia sangat mulia dan sering memberi. Dia tidak mencari-cari hartanya yang hilang.
Dia sangat toleran dan pengertian.
Maksudnya banyak makan. Nafsu makannya kuat dan saat makan begitu cekatan.
Menghabiskan minuman maksudnya tidak menyisakan minuman sedikit pun.
Maksudnya dia berselimut dengan kainnya sendirian dan mengurung diri dari istrinya
sebagai penghindaran hingga membuat istrinya sedih.
Maksudnya, dia tidak menjulurkan tangannya untuk mengetahui kegundahan yang dialami
istrinya Iantas menghilangkan kegundahan itu. Tapi ini bisa diartikan bahwa suaminya itu
tidur seperti tidurnya orang yang lemah dan loyo. Maksudnya, istrinya tidak meminta hal
yang membuatnya gundah, yaitu hubungan seksual.
Ada keraguan pada periwayat hadits terkait kataini:ghayaba'atau hydba'. Ayibdi artinya orang
yang tidak suka memukul, dan tidak mengawinkan unta. Sedangkan ghayabd'penggunaan di sini
tidak tepat. Kurang tanggap; maksudnya, bodoh atau kurang peduli. Istrinya mengungkapkan

bahwa dia lemah dalam berhubungan dengan istri dan kurang peduli.

Maksudnya, setiap penyakit yang tersebar di antara orang-orang maka penyakit itu ada
padanya.

Maksudnya melukai kepalamu. Luka-luka di kepala disebut syajhj.
Maksudnya melukai badanmu.
Maksudnya, dia suka memukul perempuan. Jika dia memukul bisa mengakibatkan tulang
retak, kepala cedera, atau melakukan itu semua.

498

-

Fikih Sunnah IIl

Perempuan kedelapan berkata, suamiku sangat lembut' bagaikan kelinci,
dan baunya bagaikan bau zarnab.'
Perempuan kesembilan berkata, suamiku tiang rumahnya tinggi,3 pegangan pedangnya panjang,a banyak abunya,5 rumahnya dekat dengan tempat
pertemuan.6
Perempuan kesepuluh berkata, suamiku tak ubahnya seorang raja, apa itu
raja? Yaitu raja pemilik sesuatu yang lebih baik dari itu. Dia n-remiliki banyak

unta yang berada di tempat penampungan,r unta-unta itu jarang berada di
tempat pelepasan,8 jika unta-unta itu mendengar suara tnusik,e maka mereka
meyakini bahwa mereka akan mati."'
Perenpuan kesebelas berkata, suamiku Abu Zar'i, lantas siapa itu Abu
Zafi?" Dia menggoyangkan" kedua telingaku clengan perhiasan,'r memenuhi
lenganku'a dengan lemak, dia berusaha membuatku gembira dan diriku pun
benar-benar merasa gembira'5 dengannya, dia mendapatiku di antara pemilik
kambing kecil dengan kesulitan,"'lantas dia menempatkanku di antara pemilik

'
'r

Maksudnya, kulit suirrnir-rya lembut seperti kelinci.
Zarnab adalah tumbul-ran yang berbau harum.
Perempuan itu menyatakan bahwa rumah suaminya tinggi lantara_n suaminya pun tinggi.
tempat-tempat yang
yang
tinssi dan berada cli tempat-ternpat
orans-orans yang
vans terhorrnat
terhormirt pun
Dun tinggi
Rumah orang-orang

,
'
"
t

trrlggr.
Pedangan pedangnya panjang maksudnya dia seorang pemberani.
Banyaf ab'u trak"suinyu i..irr"*urr (rninunjukkan .Iii banyak masak untuk tamu dan
lainnya hingga dapurnya banyak abu)
masyaraK agar mereka mudah berternu
masyarakat
Lll tengan-tengan
tensa
tengah-tengah
letaK rumannya
rumahnva di
Maksudnva,
IVlaKsudnya, letak
Maksudnya,letak'rumahnya

8

,
'"
"
"
',
',
"
'

dengannyir, dan dia tidirk mengurung cliri dari orang lain
rnenderum.
NlaKsudnya tempat unta menoerlun.
Maksudnya
T^*-^
...^+^,.-+,.1.
l:-^*l
--^l^-^^-..Maksudnya untar"ryir tidak keluar ke ternpat
pelepasan
unta untuk digembalakan.
Tempa
kecu;rli sebentar sebagai persiapan untuk disen-rbelih sebagai hidangan tamu.
penggembaltian
Deneeembaliian kecuali
Alat musik sejenis gitar (lute -lng.) untuk rnengiringi nyanyian.
lika untanya melihat itu dan mei-rdengar suara musik yang din-rainkan, maka unta yakin
bahwa ia akan mati, dan ia akan disembelih untr.rk hi<langan para tamu. Istrinya bertanya; raja,
apa itu raja? Pertanyaan ini disampaikan sebagai ber-rtuk penghormatan dar-r kekaguntan.
Maksud pertanyaan ini untuk menvatakan kekagurnan; ,vaitu dia adalah orang besar.
Maksudnya membuat bergerak drn r:-, '' ',ii berat.

Maksudnyadiamernenuhiduateling.r'i.-: ,,rdengananting-antingdariemasdanmutiara.
Maksudnya bukan lengannya saja, tapi maksudnya seluruh badannya. Dia har-rya
menyebutkan lengan kaiena organ inilah yang paling dekat dengan penglihatan manusia
dari iada badannya. Maksudnya, suaminya banyak memberi kenikmatan kepadanya hingga
badannya menjadi gemuk.

Maksudnya, dia berusaha men-rbuat istrinya gembira hingga istrinya benar-benar gembira.
Ada yang'mengatakan, maksudnya dia menghormatiku mirka dia pun menjadi terhormat
bagi diriku.
Dengan kesulitan maksudnya dengan susah pallh dan kerja keras. Sebagrrmanadalant
fi rman Allah swt., "D.lri ia metnikul beban bcbanmu ke suat u negeri yang kamu tidak sanggup
sampai kepadanya melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri." (An'

Nahl Ir6l: 6)
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kuda, unta,' makanan terpilih,'pembersih makanan,3 di sisinya aku berbicara

dan tidak dijelek-jelekkan,a aku tidur hingga pagi,5 dan aku minum dengan
puas.u Ibu .Lbu Zar'i, lantas siapa ibu Abu Zar'l? Tempat penyimpanannyaT
berat,8 rumahnya lega.e Anak Abu Zar'i, lantas bagaimana dengan anak Abu
Zar'i? Tidurnya sekilas seperti hunusan'o sesaat, cukup baginya kaki depan anak

kambing yang masih kecil. " Anak perempuan Abu Zar'i,bagaimana dengan anak
perempuannya? Dia patuh kepada ayahnya, patuh kepada ibunya," pakaiannya

penuh di badannya,'3 dan marah kepada tetangganya.'4 Pembantu AbuZar'i,
bagaimana dengan pembantunya? Dia tidak mengungkap pembicaraan kami,
tidak menyebarkan rahasia, tidak merugikan'5 barang-barang kami,'6 dan tidak
memenuhi rumah kami dengan jerami.'7

'
'
I
a
'
6
7
8
,
'"
"

"
'r

'a

"
'o

'z

Katauntadisinidarikataafftifft yang asalnya berarti suara batang kayu untuk membawa barang.
Athith juga digunakan dengan makna segala sesuatu yang muncul dari adanya tekanan.
Maksudnya mereka memiliki makanan yang dibersihkan dari tanaman yang digilas di
tempat penggilasannya untuk memisahkan antara biji dan batang.
Yaitu alat yang digunakan untuk memisahkan biji dan membersihkannya seperti gilingan
dan ayakan.
Maksudnya, lantaran suaminya sangat memuliakan dan memanjakannya, maka suaminya
tidak menyanggah kata-katanya dan tidak menjelek-jelekkan apa yang disampaikannya.
Maksudnya, aku tidur pagi, yaitu tidur di permulaan siang hari, namun demikian aku tidak
dibangunkan. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki orang yang mencukupi kebutuhankebutuhan rumahnya dan mengurusi keluarganya.
Yaitu minum dengan perlahan dan tidak tergesa-gesa hingga puas dan lega. Dia menyukai
berbagai macam minuman seperti susu dan lainnya.
Yaitu tempat yang digunakan perempuan untuk menyimpan berbagai perlengkapan dan
barangnya, seperti koper.
Dikatakan kepada pasukan dengan jumlah besar; mereka berat (radhh), maksudnya
mereka berjalan lambat. Dikatakan kepada perempuan jika dia besar posturnya dan berat
pinggulnya; radah. Maksudnya dia keberatan lanlaran barang miliknya penuh.
Lega; Iuas. Artinya, dia menyatakan bahwa ibu suaminya memiliki banyak peralatan,
perkakas, pakaian, harta melimpah, dan rumah yang luas. Perempuan dengan keadaan
seperti ini, maka pada umumnya anaknya masih muda dan tidak tua. Dengan demikian,
suaminya pun masih muda.
Yang dimaksud sekilas adalah seperti pedang yang dihunus dari sarungnya. Lamnya waktu
tidur anaknya saat masih kecil seperti lamanya satu kali hunusan pedang. Maksudnya, cepat
bangun dan tidurnya seperti untuk hiburan.
lafrah; anak kambing betina yang berusia empat bulan dan dipisah dari induknya lantas
mencari rumput sendiri. Dia menceritakan tentang anak suaminya, bahwa anaknya mudah
diurus. fika masuk rumahnya saat tidur siang misalnya, maka anak itu tidak tidur kecuali
hanya sebentar seperti hunusnya pedang sesaat dari sarungnya, dan bahwasanya dia tidak
membutuhkan makanan padanya. Seandainya makan, anak itu cukup dengan sedikit
makanan untuk mengganjal perutnya dengan makanan dan minuman. Anaknya itu lucu
dan lemah lembut.
Dia berbakti kepada kedua orangtuanya.
Kiasan bahwa pribadinya sempurna dan badannya lembut.
Maksudnya dia marah kepada tetangganya lantaran berbagai kenikmatan dan kebaikan
yang dilihat padanya. Yang dimaksud dengan tetangganya adalah istri ayahnya yang lain,.
Atau maksudnya kondisi kebanyakan tetangga.
Maksudnya tidak mudah berkhianat tidak pula merugikannya dengan pencurian. Atau dia
pandai memasak.
Maksudnya perbekalan. Asal kata ini dari perbekalan yang didapat oleh orang pedalaman
berupa sa)'uran dan dibawanya ke rumahnya.
Makiudnya dia bertanggung jawab terhadap tugasnya, yaitu mengatur dan membersihkan
rumah.
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Perempuan kesebelas yang juga sebagai istri Abu Zar'i melaniutkan, Abu
Zar'i keluar saat tempat-tempat susu mengeluarkan busanya" lantas bertemu'
dengan seorang perempuan bersama dua orang anaknya seperti dua harimau,
mendapatkan dua buah delima3 dari bawah dadanya,lalu dia menceraikanku
dan menikahinya. Kemudian sepeninggalnya aku menikah dengan seorang

laki-laki yang terhormat, mengendarai kuda yang besar, mengambil tombak,
mengantarkanku ke tempat harta yang melimpah,a memberiku semua bau
berpasang-pasangan,s dan berkata; makanlah, Ummu Zat'i, dan antarkan
pula makanan untuk keluargamu. Ummu Zar'i berkata; seandainya aku
mengumpulkan semua yang kamu berikan kepadaku, maka itu semua belum
memenuhi bejana Abu zar'i yang terkecil sekalipun.6 Aisyah mengatakan;
Rasulullah saw. bersabda,'Aku bagimu seperti Abu Zar'i bagi Ummu Zar'i7."8
HR Bukhari, Muslim, dan

Nasai.

t

' M"k"rdty., dg kelgar dari tempat istrinya itu pada waktu pagi.
seperii ini, bahwasanya perempuan
keadaan_ seperti
p"r"mpu"n dengan
denlan keidaan
Zar'i melihat perempuan
Abi2ar'imelihat
Sebab Abu
' Sebab
istirahat.
untuk lsrlranat.
untuK
3

dia berbaring
berbarlng telentang
suiu, lalu dla
tersebut kelelahan lantaran memeras
-e'-"ras susu,
nUu Z"il pun melihatnya dengan keadaan seperti ini. Sebab dia mau menikahinya adalah
t^..*^-^- *^-it' suka
crrlza menikahi
mpnilrehi perempuan-yang
neremnn2n w:ng produkti
nroduktif,ui'".t itu
o'rut g-o.ung
iantaran
^-^-^ pldu
^l;. -"X.'rrrclrurr.,uN
vana
hrrah
delima (]l
di sini
Ini
rur menuniukk
aqalall navudaranva.
SlIll adalah
Duan qellma
d"".fui'buah,delima
Oengan
i""g
Yang .]i*"Lc,,"rl
Jt-"k.fa .lo.o1-.
dtmaKsuO
PayuudIdIyd.
Pyudr,'1.1l1..1llt.:^y:l$:19^"ll:
p".."-puun itu masif, muda dan kedua anaknya saat iiu sedang main di pangkuannya atau
samprngnya.

Muirudnvu dia diantar suaminya ke tempat penginapan hewan ternak. Ada

yang

mengatakan bahwa maknanya dia berperang lantas mendapatkan harta rampasan Perang
yang melimpah.
Malisudnval dia memberiku segala yang disembelih berpasang-pasangan, yaitu dua ekor
banyak pemberiannya kepadanya'
hewan yairg digembalakan. Maksudhyaluga
'untuT<
memasak di tempat Abu Zar'i secara terus
Maksudnyi be'iana yang digunakan
menerus ian b'erkelinju-tan ianpa ada pengurangan tidak.pula pemotongan.
Dalam riwayat lain terdapat tambahan di ba-gian akhirnya,"Hanya saja dia menceraikannya,
dan aku fidhk menceraiianmu." Nasai menimbahkan dalam satu riwayat; Aisyah berkata;
wahai Rasulullah, tapi kamu lebih baik dari AbuZar'i.
HRBukhari kitab''hn:NikAL:'bab"Husn al-Muhsyarahmah al-Aftl,"jilidVII' hal:34,3t. Muslim
l<llab "Fadhail ash-shahab;h:bab-Dzikr Hadtts'(Jmmu Zar'i," lz++81. Nasai kitab '"usyrah anMsri]'bab "Syukhr al-Marhh Zaujahh." As-Sunan al-KubrhiilidY hal 354-36r.
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PERNAK-PERNTK
RESEPSI PERNIKAHAN

g:d

Khutbah Sebelum Pernikah"n

bz,

Orang yang melaksanakan akad nikah atau yang lain dianjurkan
untuk menyampaikan khr"rtbah (ceramah) sesaat sebelum akad nikah.

Minimal khutbah ini berupa pujiar-r kepada Allah dan shalawat serta
salam kepada Rasulullah salr'..

Dari Abu Hurairtrh, bahwasanya ILasulullah saw. bersabda,

"Setinp khtrtbtth tlttrtg tidtrk ndn tnsynlilrudnya, mokn khutbuh itu
seperti tarrgan yLrng terkcnn kusta (burtturtg)."1 HR Abu Daud dan
Tirmidzi. Tirmidzi mengatakan bahwa hadits hasan gharib.

Dari Abu Hr.rrairah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda,
t, :-t. t. ,*b-e\teo29 a.\J

f_

t

J^>iL

a,.g

i+j

,
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I lq ,:; ri ,F

HRAbuDaudk\tab'hl-Adab,"bab'fial-Khuthbahl'l+8+ljilidV,hal: rT3.Tirmidzikfiab'hnNlkri!," bab "Ma lahfi Khuthbnh an'Nikalt" I r r o6I jilid IIL hal: +os. Tirmidzi mengatakan, ini
hditshasanshahihgharib. Mundziri menukil darinya; hasan gharib saja. Ahmad denganlafal
serupa jilid II, hal: 3oz, dan dengan lafalnya jilid II, hal: 343. Al-Allamah Albani mengatakan,
sanadinilemah sekali, kendalanya pada Ibnu Imran yang dikenal dengan nama Ibnu Jundi.^.
lihat penjelasannya dalam lrwit' al-Ghaliljilid I, hal: 29.
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,'

setiap sesuatu yang penting yang tidak dimulai dengan pujian kepada AIIah,

maka perkara itu putus."l

HR Abu Daud dan lbnu Majah.

Maksudnya, setiap perkara yang penting an membutuhkan perhatian khusus
dari orangyang menyampaikannya, yang tidakdimulai dengan hamdalah, maka
perkara itu terputus dari keberkahan. Namun, maksudnya bukan khusus dengan

hamdalah saja, tapi maksudnya adalah dzikir kepada Allah swt. agar ketentuan
ini selaras dengan yang terdapat dalam riwayat-riwayat lain.

Penyampaian Khutbah Haiat Lebih Diutamakan
Abdullah bin Mas'ud berkata, Rasulullah saw. diberi berbagai himpunan
kebaikan dan berbagai penutupnya. Atau mengatakan, berbdgai pembuka
kebaikan. Beliau mengajarkan kepada kami khutbah shalat dan khutbah hajat'

Di antara khutbah hajat yang beliau ajarkan adalah:

i, *i: ts' +"i * f"l, ,,>r-#J\: ;,t';At,,1 .:L*3t
ii
'o . , Jl
l-L^>-r
-,+rii,"irr il ;jf l ;i l$i ,J>JulJr "irr 'u -Pi {i. p>-:rr
r4Jl) J

q

,,

tlo 1..

4,*;

tto.
t oJ-9

"Penghormatan, shalawat, dan kebaikan bagi Allah. Salam, rahmnt, dan
keberkahan bagimu, walni Nqbi. snlam bagi kami dan hamba-lnmba Allah yang

Aku bersaksi bnhwa tidak sda Tuhqn selsin AIIah, dsn nku bersaksi bahwl
Muhammad sdalah hnmba dan utusan-Nyn."
saleh.

Redaksi khutbah hajat yang lain adalah:

'

HR Ab" D""d dengan lafal, "Maka perkara itu buntu.ng,".kitab."al Adab," b3b 'hl'Hady fi.
il-xota^," 1+s+ol iii-id V. hal: r 72. Ibnu Majah dengan la:f al, "Tidak dimulai dengan puj|ani'
kitab 'hn-lV;ka L" 6ab "Khuthbah an-NikaE" Ir 894T jilid I, hal: 6 r o. Mundziri mengatakan,
disamoaikan oleh Nasai densan sanad murial. Ahmad dengan lafal serupa, jilid II, hal:
'-setiap. perkara yang,
lsg. Dalam al-FatL Ibnu Hajar mengatakan, sabda Rasulullah saw.,
"setiaikhutbah
oleh Abu Daud
disampaikan
tasvahhudnya'."
tid;k
ada
uirrn.." dan
ianp
daln lainnya dari fiadits Abu'Hu"rairah, dan pada masing-masing dari keduanya terdapat
koreksi. el-RIlamah Albani mensatakan, kedimpulan daii koreksi itu adalah bahwa hadits
ini dha'if (lemah) lantaran adanyalal yang kuran! valid diantara p.ara periwayat.pada Zuhri,
dan seirua vanq meriwavatkah darinya"berstat-us maushul dha'if. atau sanad kepadanya
dha'if.Yang'shaTrih darinya bahwa hadits ini mursal sebagaimaha telah disebutkan dari
Dariquthn-i dan lainnya. Lihat lrw6' al-Ghalil illid I, hal: 32.
Adaoun DenetaDan memulai denqan basmalah, Syaikh Mushtafa bin Salamah rah'
men'satakin, memulai densan basmilah ini sebagaimaha Al-Qur'an al-Aziz dimulai dengan

bastrialah, dan sebagai pen[amalan terhadap apa-yang dilakukan oleh Rasulullah saw. da]am
surat-surat yang befiauiiri"m ke berbagai pihali. Beliair memulainya dengan menyebut nama
Allah Yang'Ma"ha Pengasih Maha Pe"nyiyang. Sebagaimana dalam surat Rasulullah saw
yang ditulfikan kepada"Heraclus. Lihat Shlaqial-AJhdm al-Jaliyyahbi Syarhal-Manzhimah

al-Baiqiniyyah.
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"Sesunggulmya segala puji bagi

Allalt knmi memuji,

"1r
t', ',"

memohon pertolongnn,

dan memohon ampunon kepadn-Nya. Kami berlindungkepada Allah darikejahatan

diri kami dnn keburukan anal kami. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah maka
tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan siapa yang Allah sesatknn maka tidr*
ada yang dapat menfuerinya petunjuk. Aku bersaksi bshwa tidak ada Tulnn selain
AIIah senmta tidsk eda sekutu bagi-Nya. Dnt aku bersoksi bohu)a Muhnmmad
adnlah hembo dan utusan-Nya." Kemudion hendaknya kamu melanjutkan
khutbaltmu dengan tiga nyat dnlam Al-Qur'sn berikut ini:

@i;*Jr{fJi'ti"l,B',f

':'i'\;iilfr \;i$\\i,u

"Hai orang-ornng yang berimnn, bertakutnlah kepada Allah

sebenar-bener

takwa kepada-Nyn; dan janganlah seknli-kali kamu mati melainkqn dalam keodnnn
beragama Islam."

{

(Ali 'Imran [3]:

crfuq rQi:W'a+
@

102)

i+S

e i K; " 5i (K, \ft\ J,6\ q\i-

q; "fu s?xi i,,(5r5 4,ji {6 e $i':'i 6s7a5 6

"Hai umat manusia, bertaku,nlnh kepadnTuhanmu yang telah menciptakanmu
dari seorang diri, dan darinya Allnh rnenciptakan istrinya; dan darikedunnya AIIah
memperkembangbiakkan lnki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah

Allah yang dengan Qnempcrgunnkan) nama-Nya knmu saling meminta
satu ssms lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya AIIah
selalu menjaga dan mengnwasi kamu." (An-NisA' [4]: 1)

kepada

"Fg" "Kic "8 e.@

6+- *;,$;';i $;;i f,r:
@ e,g. gj i,6 G 5;;t6i

tJi vu

e|.,;r

"Hai orang-ornng yang beriman,

&ji

bertakwalah kamu kepada AIIah dan

Allah memperbaiki bagimu amalanamalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati
katakqnlah perkataan yang benar, niscaya

AIIah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya ia telah mendapat kemenangan yang
besar." (Al-AhzAb l33l:70-71). Redaksi ini bersumber dari Ibnu Majah.
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Seandainya

tidak ada ceramah yang disampaikan, pernikahan

tetap

sah. Dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa seorang laki-laki dari Bani

Sulaim mengatakan, di hadapan Rasulullah saw. aku meminang perempuan
yang mengajukan dirinya kepada beliau untuk beliau nikahi. Rasulullah saw.
bersabda kepada laki-laki itu, 'Aku menikahkanmu dengannya dengan (mahar)
berupa (hafalan) Al-Qur an yang ada padamu."' Ketika itu, Rasulullah saw. tidak

menyampaikan khutbah nikah.

Hikmah Khutbah Nikah
Penulis flujjatullhh al-Bhlighah mengatakan, dulu kaum jahiliah menyampai-

kan khutbah sebelum akad nikah sesuai dengan pandangan mereka berupa
penyebutan hal-hal yang membanggakan kaum mereka, dan semacamnya. Hal
itu mereka maksudkan agar dapat menyampaikan tujuan yang mereka kehendaki

dan sebagai isyarat kepadanya. Pemberlakuan ketentuan ini mengandung
suatu kemaslahatan, karena khutbah disampaikan atas dasar pemberitaan dan
menjadikan sesuatu didengar serta dilihat oleh masyarakat pada umumnya.
Pemberitaan maksud yang keberadaannya dikehendaki dalam pernikahan
bertujuan untukmembedakan pernikahan dengan prostitusi, dan juga, khutbah

tidak digunakan selain dalam perkara-perkara penting dan sebagai perhatian
terhadap pernikahan. Menjadikan pernikahan sebagai perkara yang sakral di
antara mereka merupakan tujuan yang paling besar. Maka dari itu, Rasulullah
saw. tetap melestarikannya dengan merubah kriterianya. Beliau mengambil

kemaslahatan lain bersama kemaslahatan-kemaslahatan ini. Yaitu, hendaknya
pada setiap momentum terdapat penyebutan hal yang sesuai dengannya dan

mensyiarkan syiar-syiar Allah dalam setiap aktivitas, agar agama yang benar
dapat menyebarkan panj i -panj i dan bendera-benderanya, serta menunjukkan
syiar-syiar dan tanda-tandanya. Di dalam khutbah, beliau menetapkan berbagai

macam dzikir, seperti hamdalah, istianah, istighfar, tabwudz, tawakkal,
tasyahhud, dan ayat-ayat dari Al-Qur'an. Beliau mengemukakan kemaslahatan
ini dalam sabda beliau, "Setiap khutbah yang tidak ada tasyahhudnya, maka
khutbqh itu seperti tangan yang terkena kusta (buntung)."
Beliau juga bersabda,

i+i

'

Y eYr

!t
IJ

Takhrijnya telah disebutkan.
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"Setiap pembicaraan yang tidak dimulsi dengan pujian kepada Alkth, maka
pembicaraan itu terputus."

Beliau juga bersabda,

-Kl'
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,r'Jr;
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"Pemissh sntnra yang halnl dan yang lnram; rebum dqn suara dalam
perniknhan."l

Doa Setelah Akad Nikah
Masing-masing dari pasangan suami istri dianjurkan membaca doa yang

diajarkan Rasulullah saw:
Dari Abu Hurairah ra., bahwa seseorang menikah, Rasulullah

saw. berdoa,

""'
,)-......
" ,d
. L(;
:,.,-' !tL.)
nr -{r[
.J},I"
L:€
C-*;
z"
"Semoga Allslt rrrcnfuerkalimu dnn senantisss memberkalinttr,

serts

mengltintpun kslinn berdua dalam kebsiksn.")
Aisyah berkata, Rasulullah saw. menikahiku. Lalu ibuku menemuiku dan
memasukkanku ke dalam rumah. Ketika itu, di dalam rumah terdapat sejumlah
perempuan dari kaum Anshar. Mereka mengucapkan,

;v
"

k *:

.5'),: .H,

P

semoga *rraoport on iebaikon dsn keberkriltan, serta sebaik-bttik keberun-

tungan."3 HR

Bukhari dan Abu Daud.

HRTirmidzikitab"an-Nikdh,"bab"MdlhlafiI'ldnan-Nikhh," Iro88] jilid III, hal:389. Tirmidzi
mengatakan, hadits ftasan. Nasai kitab 'hn-Nikih,"bab "I'ldn an-Nikdhbi ash-Shaut wa Dharb
aa-dun:'irtiaVl, hal: rz7. Ibnu Majah kitab 'an-Nikdh,"bab'hl-Ghin6'wa ad-Dufi'lt896l
jilidl,hal: 6rr.MusnadAhmadjlb.dIII,hal:4r8.Rebanaadalahalatmusikyangsudahlazim
dikenal. Maksudnya mengumumkan pernikahan melalui tabuhan rebana.
Abu Daud kitab'bn-Nikdhl'bab "MhYuqhluli al-Mutazawwij)'Izr3o] jilid II, hal: z4B. Tirmidzi
kttab'hn-NikAh,"bab"Ma lah fimaYuqalu li al-Mutazawwr7," Iro9r ]jilid III, hal: j9r. Tirmidzi
mengatakan, hadits ftasar shahih. lbnu Majah kitab 'hn-Nrkrih ,"6ab "Tahnihh an-NikaLt" | ryosl
iilid i hal: or4. Darimi kitab 'hn-Nikdhl'bib "IdzdTazawwaja ar-Rajulu mdYuqdlulahu," jilrdl,
hal'. r j4. Musnad Ahmad jilid II,hal: i8 r,4s r. Ra/a'maksudnya, jika beliau hendak mendoakan
keharmonisan, yaitu keserasian dan kerukunan. Ada yang mengatakan, maksudnya iika beliau
mengucapkan silamat dan berdoa untuk pengantin. Duhidoa m"ereka bagi orang yirn! menikah
adalah dengan mengucapkan; dengan keharmonisan dan anak, lantas beliau melarangnya.
vad-Dua'
Ii an Nisa' allati Yuhdina al-Arus wa ti at-'eiui," ltid
HR Bukhar"i l:rtab'h"n-Nikah,"bab
VII, hal: 29, kitab "Manaqib al-Anshar"bab "Tazwij an'Nabiyy saw. Aisyah wa QudAmuhh alMadinah wa Bindihi bihd: jilid V hal zr. Muslim kJtab'hn-NikAh,"bab "Tazwij al-Ab al-Bikra
ash-Shaghirah," [6q] jilid Ii, hal: ro3s. Abu Daud secara ringkas dengan lafal berbeda, kitab
'hn-Nikdhl' bab "fi Tazwij ash-Shighar," Iz r z r ]. jilid ll. hal: ss3. lbnu Majah kitab 'hn-Ntk.ift,"
bab "Nihnh ash-Shighar Yuzawwijuhunna al-Aba'," lr Szol j-ilid I, hal: 6o3, 6o+. Darimi kitab
'hn-Nikah,"bab'f Tazwij ash-Shighar idza Zawwajahunna Abauhunna," [2266] jilid IL hal: 82.
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Hasan berkata, Aqil bin Abi Thalib ra. menikah dengan seorang perempuan
dari Bani Jasym. Mereka mengucapkan; dengan keharmonisan dan anak. Hasan

pun berkata, ucapkanlah sebagaimana yang diucapkan Rasulullah saw,
t.,tt,
t.'''oz/o.

3;1,9
"semoga

Allalt

memberkahi

e\* all 3;!

kolittn dan senantiasa memberkahi kalitm."l

HR Nasai.

Mengumumkan Pernikaihan
Berdasarkan syariat, dianjurkan untuk mengumumkan pernikahan, agar
dengan demikian tidak terjebak dalam pernikahan secara sembunyi-sembunyi
yang dilarang, dan untuk menunjukkan kegembiraan terhadap kebaikan yang

dihalalkan oleh Allah swt.. Sungguh pernikahan merupakan amalan yang
selayaknya dipublikasikan, agar masyarakat umum dan orang-orang tertentu
(sanak kerabat, red) mengetahuinya, juga diketahui oleh orang yang dekat dan
orang yang jauh, serta agar menjadi motivasi bagi orang-orang yang masih berstatus

lajang untuk segera menikah. Dengan demikian, pernikahan pun diminati banyak
orang. Pengumuman pernikahan hendaknya dilakukan sesuai dengan tradisi
yang berlaku dan hendaknya disisipkan padanya adat setiap komunitas, dengan
syarat tidak boleh disertai hal yang dilarang syariat, seperti minum minuman
keras, perbauran laki-laki dengan perempuan' dan semacamnya.

Aisyah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,

;.il

*.i" ,"i.e,'s,-r*L*ii

g l"*],r,aq' ,*

rrDi

un ini, dsn l ak s a n sknnl ah d i d al am m a s i i d, s e r t s t ab ub
Ish rebqna untuk rnengiringinya."2 HR Ahmad dan Tirmidzi yang menurut
hadits hasan.
" Llmu mk anl nh

p e rn ik al

Tidak diragukan lagi bahwa pelaksanaan akad nikah di dalam masjid lebih
efisien terkait pengumuman dan penyiaraannya. Sebab, masjid merupakan tempat

i Dulu- kitab'hn-Nikih," bab "Kaifa Yudh Ii ar-Rajul idzd Tazawwaj'" jilld VI, hal: rz8.
III, hal: 389,
' HR Tirmidzi kitab 'an-Nikalt" tiab "Ma la'a fi I'liin an'NikdL" [ro89] jilid bin
Maimun

39o. Tirmidzi mengatakan, hadits gharib iasan da\am bab ini, dan Isa
ilenurutnva lenrah ialam hadits ini. balam al .Fath Ibnu Hajar mengatakan, dia berhujah
dengan ru'bd" b"liuu, "Dan tabuhlah," (maksudnya haditi Tirmidzi) bahwa itu tidak
dikliususkan bagi perempuan, tetapi hadits ini lem-ah, sedangkan hadits-halitl l"ilfy."
yang kuat mempErket.rankin hal itu pada perempuan. Dengan dehikian kaum laki-laki tidak
fuie;lonekan dilam kriteria mereki, lantaran keumuman larangan Penyerupaan dengan
ka"um pErempuan. Iilid lX, hal: 44 Musnad Ahmad jilid V hal: zs9.
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berkumpulnya orang-orang pada umumnya, lebihJebih pada masa-masa permulaan
Islam yang saat itu masjid digunakan sebagai tempat pertemuan umum.

Tirmidzi meriwayatkan hadits yang menurutnya hasan, dan Hakim yang
menurutnya shahih, dari Yahya bin Sulaim bahwa dia mengatakan, aku berkata
kepada Muhammad bin Hathib, aku menikahi dua orang perempuan, tidak
ada pada masing-masing dari keduanya suara -maksudnya tabuhan rebana-.
Muhammad bin Hathib ra. berkata, Rasululullah saw. bersabd a, "Pemisah antara
yang halal dan yang haram, suoro rebana."'

Nyanyian Dalam Acara Pernikahan
Di antara yang dibolehkan Islam dan dianjurkan adalah nyanyian dalam
acara pernikahan, sebagai penyegeran dan penyemangat bagi jiwa dengan
hiburan yang diperkenankan, dengan catatan terbebas dari kata-kata yang
tidak beretika, perilaku mesum, tindakan tidak bermoral, perkataan keji, dan
ucapan yang kasar.

Amir bin Sa'ad ra. berkata, aku menemui Qurzhah bin Kdab dan Abu Mas'ud alAnshary dalam suatu acara pernikahan. Tiba-tiba ada sejumlah budak perempuan
menyanyi. Aku berkata, kalian berdua adalah sahabat Rasulullah saw. dan termasuk
pejuang Badar, mengapa hal ini dilakukan di tempat kalian?!l Keduanya berkata,
jika kamu mau, dengarlah bersama kami, dan jika kamu hendak pergi, maka
pergilah. Beliau memberi keringanan bagi kita untuk menikmati hiburan dalam
acara pernikahan.' HR Nasai dan Hakim. Menurut Hakim hadits shqhih.

Dalam prosesi pernikahan Fariah binti As'ad, Asiyah ra. mengantarkannya
ke rumah suaminya, Nabith bin Jabir al-Anshar. Rasulullah saw. bersabda,
"":.
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nya kaum Anshar menyukai hibursn."3 HR Bukhari, Ahmad, dan lainnya.

Dalam sebuah riwayat, Rasulullah saw. bersabda,'Apakah kalian tidak
menyertakan budak perempuan yang menabuh rebana dan bernyanyli" Aisyah
HRTirmidzi kitab'hn-Nikiih,"bab "Mh lhafi I'Idn an-Nikhb" Iro88] jilid III, hal: 389. Nasai
kitab'hn-Nikah." bab "l'lan an-Nikah bi ash-Shaut wa Dharb ad-Duff," jtid VI, hal: rz7.
Ibnu Majah kitab 'hn-Nikah," bab 'hl-Ghina' wa ad-Duf," Ir 896] jilid I, hal: 6r r, dengan
lafal, "Pemisah antara yang halal dan yang haram: rebana dan suara dalam pernikahan."

Musnad Ahmad jrlid lll. hal:4r8.
HR Nasai kitab 'hn-Nikahl'bab'bl-Lahw wa al-Ghind' 'inda al-Urs," [t:8r] jilid VI, hal r35.
HR Bukhari kitab'hn-Nikdh,"bab'hn-Niswah allittYuhdihinna al-Marhh ild Zaujihd," jil.L.d
VII, hal: 28. Ahmad jilid IV hal: r+6.
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I

bertanya, wahai Rasulullah, apa yang disenandungkannya?' Periwayat berkata,
hendaknya dia menyenandungkan

:

Kami datang kepada kalian kami datang kepada kalian
Sambutlah kami dengan penghormatan niscaya kami sambut kalian
dengan pengltormntan

Seandaintla bukan lantaran emas ynng berzLtarna kemeralwn

Maka

p

e

rkam

p u n gan

kal

i

m

t t i dsk m emp e rke n a nk an

Dan seandsinya bukan lantartm gandum yangberutarna kecoklatan
Maka perawan-perflu,an kqliofl tidak ntengalnmi gentuk badan

Rubaryi' binti Muawwidz berkata, Rasulullah saw. datang ketika aku
melangsungkan pernikahan. Beliau duduk di atas ranjangku, lantas budakbudak perempuan kami menabuh rebana dan menyebut-nyebut para orangtua
kami yang terbunuh dalam Perang Badar.' Salah seorang dari mereka
menyenandungkan:

Di antara kitn ada seorang nabi yang mengetaui

apn yflng terjndi di

kemudian hari

Beliau bersabda, "Tinggalkan (lantunan) ini, dan lantunkan apa yang
(sebelumnya) kamu lantunkafi."a HR Bukhari, Abu Daud, dan Tirmidzi.

Ad

Nasihat Untuk lstri

@4

Anjuran Pemberian Nasihat kepada Istri
Anas berkata, para sahabat Rasulullah saw. jika melangsungkan prosesi
pernikahan pada seorang perempuan dengan suaminya, mereka menyuruh

istri agar melayani dan menjaga hak suami.

a

HR Ahmad secara ringkas jilid III, hal: 39 r, jilid IV hal: 78.
Mereka menyebut sifat-sifat berani dan teguh serta kemuliaan dan kepribadian yang ada
pada diri mereka. Ayahnya, Muawwidz, din kedua pamannya, Auf dai Muadz, t'erbinuh
dalam di Badar.
Beliau melarangnya melantunkan itu karena tidak ada yang mengetahui yang gaib selain
Allah. Dalam hadits lain disebutkan bahwa beliau bersabda, "Tidak ada yang mengetahui
apa yang terjadi di kemudian hari selain Allah subhhnah." HR Hakim. Hakimhengatakan,
shahih berdasarkan syarat Muslim.
HR Bukhari kitab 'hn-Nikiih,"bab "Dharb ad,Duf fi an-Nikhh wa al-Waltmah," jilid VII,
hal: 25. Abu Daud kitab'hl-Adab,"bab "fi an-Nanry'an al-Ghind'," [rgzz] jilid IVhal: z8z,
:83. Tirmidzi kitab 'hr-Nikrih," bab "Ma ldb fi I'lhn an-Nikdb" Iro9o] jilid III, hal: 39o.

Tirmidzi mengatakan,

ft

asan shahih.
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Nasihat Ayah bagi Putrinya Saat Pernikahan
Abdullah bin

Ja'far

bin Abi Thalib menyampaikan nasihat kepada putrinya

dengan mengatakan, janganlah kamu menjadi perempuan pencemburu, karena

kecemburuan itu kunci perceraian, dan janganlah kamu banyak mengecam,
karena banyak mengecam akan menimbulkan kebencian. Hendaknya kamu
mengenakan celak mata, karena itu perhiasan yang paling menarik, dan minyak

wangi yang paling harum adalah air.

Nasihat Suami bagi lstrinya
Abu Darda'berkata kepada istrinya, jika kamu melihat aku marah, maka
maklumilah aku. |ika aku melihatmu marah, maka aku pun memaklumimu.
Jika tidak demikian, kita tidak akan menjadi pasangan yang serasi. Seorang
suami berkata kepada istrinya:
Maaftanlah aku niscaya knsih saynngku kepndamu senantissa terjaga
lnngan berbicara tentang sikapku yang kasnr ssnt qku marsh adanya
langnn meremehkmku niscoya suatu kali kamu diremehkon
dengan tahuhsn rebnnn
Sesungguhnya knmu tidak talru bngaimana orang yang jnult
keberadaannya

langan banynk mengelult yang akihatnya kekuatan menjadi sirna
Hotiku pun tidak tertarik kepadamu dan hati itu renton berganti-ganti
keadnannya

Aku melihst gangguan dan cinta di hati adanya
likn keduanya berlimpun maka tidsk lmto kemudian cinta aknn sirna

Nasihat lbu kepada Putrinya saat Pernikahan
Amru bin Hujr, raja Kindah, meminang Ummu Iyas binti Auf bin Muhallim
asy-Syaibany. Begitu tiba waktu pernikahannya dengan Amru bin Hujr, ibunya,
Umamah

binti Harits, berduaan dengannya untuk. menyampaikan

nasihat

kepadanya. Saat itu, ibunya menjelaskan tentang dasar-dasar kehidupan suami

istri yang bahagia dan kewajibannya terhadap suaminya. Ibunya

trerakta,

wahai putriku, sesungguhnya jika nasihat tidak disampaikan lantaran adanya
keutamaan adab, niscaya aku tidak menyampaikan itu kepadamu, tetapi nasihat

merupakan pengingat bagi orang yang lalai dan penopang bagi orang yang
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berakal. Seandainya seorang perempuan tidak membutuhkan suami, lantaran
kedua orangtuanya kaya dan keduanya sangat membutuhkannya, niscaya kamu
adalah orang yang sangat tidak rnembutuhkan suami. Akan tetapi, perempuan

diciptakan untuk laki-laki, dan laki-laki diciptakan untuk perempuan. Wahai
anakku, kamu telah berpisah dengan suasarla tempat asalntu, dan kamu telah
meninggalkan tempat pengasuhan yang selama ini membesarkanmu, dan pindal-r
ke tempat yang belum kamu ketahui serta pasangan yang belurn akrab denganmu,

itu menjadi orang yang mengawasi dan memilikimu, maka
jadilah budak baginya, niscaya dia menjadi budak yang tanggap bagimu.
lantas pasangan

fagalah sepuluh perilaku berikut ini terhadapnya, niscaya
sinpanan berharga bagimu kapanpur-r kamu membutuhkannya:

itu menjadi

Pertama dan kedua: Ernpati kepadanya dengan penuh kerelaan, dan
mendengarnya disertai kepatuhan.
Ketiga dan keempat: Kepekaan terhadap apa-apayang dilihat dan diciumnya.
jangan sampai dia melihat sesuatu yang buruk ada padamu, darr jangan sampai

dia nrencium bau darirnu dirimu selain bau yang paling harum.

Kelima dan keenam: Jeli dalam mengetahui waktu tidur dan makannya.
Sebab, kelaparan yang terabaikan memicu kemarahan, dan tidur yang tidak
beraturan menimbulkan kebencian.
Ketujuh dan kedelapan: Penjagaan terhadap hartanya dan kepedulian dalam
memberikan pelayanan kepadanya juga keluarganya, pengatrrran masalah harta
dengan perhitungan yang seksama, dan pengurusan keluarga dengan baik.

Adapun kesembilan dan kesepuluh: ]angan menentang perirrtahnya dan
jangan menyebarkan rahasianya. Jika kamu menentang perintahnya, berarti

kamu menyulut kemarahannya, dan jika kamu menyebarkan rahasianya,
maka kamu tidak arnan dari pencampakkannya. Kemudian, janganlah kamu
menunjuklian kegernbiraan di hadapannya saat dia merasakan gundah, dan
jangan menunjukkan kegelisahan di hadapannya jika dia sedang bergembira.

Ad

Resepsi Pernikahan

k;r4

Definisi Walimah
Walimah diambil dari kata walm yang berarti penghimpunan, karena
pasangan suami istri berhimpun. Walimah adalah hidangan khusus dalam acara

Pernikahan

pernikahan. Dalam kamus bahaqsa Arab, makna walimah adalah makanan acara

pernikahan, atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan lainnya.
Aulama berarti mengadakan walimah.

Hukum Walimah
Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum mengadakan walimah adalah
sunah muakkad. Sebagai landasannya adalah:

*

Sabda Rasulullah saw kepada Abdurrahman bin Auf,

"Adakan rncilimalt wnlaupun

.i.

{.

;\)". "; ) ,?")\
d;rg;, serko, do*bo."'

Anas ra. berkata, Rasulullah saw. tidak pernah mengadakan walimah
dengan sesuatu saat menikahi istri-istri beliau sebagaimana walimah yang
beliau adakan saat menikahi Zainab; beliau mengadakan walimah dengan
(memotong) seekor domba.'HR Bukhari dan Muslim.
Buraidah ra. berkata, ketika

Ali

meminang Fathimah, Rasulullah saw.
bersabda, "Pernikahan harus ada walimah.": HR Ahmad. Sanad hadits ini
tidak perlu dipermasalahkan, sebagaimana dikatakan oleh al-Hafizh Ibnu
Hajar.

*

Anas ra. berkata, Rasulullah saw. tidak pernah mengadakan walimah saat

menikahi seorang perempuan pun di antara istri-istri beliau sebagaimana
walimah yang beliau adakan ketika menikahiZunab. Beliau mengutusku untuk
mengundang orang-orang agar menghadiri pernikahan tersebut. Lalu beliau

'

memberi mereka makan berupa roti dan daging sampai mereka kenyang.a
HR B"kl""ti kttab an-Nikah," bal: 'hsh-shufrah Ii al-Mutazawwij," jilidYlI,hal: z7 .Muslim
'

kfiab'hn-Nik'h,"bab'bsh-Shadaqwa JawazKaunihiTa'lim Qurhn...," Izq] jilid II, hal: rc42.
Tirmidzi kitab "an-NikAh,"bab "Md Jdla fi al-Walimah," [rog+) iilid III, hal: 392. Tirmidzi
mengatakan, hasan shahih.Ibnu Majah-kitab'hn-NikAh,"bab'hl-Waltmah," lr9o7]1 jilid,I,

hal:6r5.

Parapakarbahasa, ulama fikih, danlainnya mengatakan, walimah adalahmakananyangdibuat
untuk resepsi pernikahan. Walimah diambil dari kata walm yang berarti penghimpunan,
karena pasangan suami istri berhimpun. Ini disampaikan oleh Azhari dan lainnya. Ibnu
Anbari mengatakan, asalnya berarti terpenuhinya sesuatu dan keterhimpunannya. Kata
kerj anya adalah a ul a m a.

'

3
a

HR Bukhari kitab 'an-Nikdh," bab "Man Aulama 'alh Badh Nisdihi Aktsar min Badh,"
dan bab 'hl-Walimah walau bi Sydh," jilid VII, hal: 3r. Muslim Urtab 'bn-NikAh," bab

"Zawdj Zainab binti lahsy, wa Nuzttl al-Hijhb, wa ltsbdt Walimah al-'Urs," [qo] jilid II,
hal: ro49. Abu Daud kitab 'al-Ath'imah," bab "fi IstihbAb al-Walimah'inda an-NikhL"
lqZqt jilid IV hal: rz6. Ibnu Majah dengan lafal, "Beliau menyembelih seekor domba,"
krtab'hn-NikAh," bab'hl-Walimah," [rqo8] jilid I, hal: 615. Ahmad jilid III, hal: zz7.
HR Ahmad jilid V, hal: 359.
HR Bukharikfiab'hn-Nikdhibab "Man Aulama alh BaldhNisdihi Aktsar min Baldh," danbab
"al-Walimah walau bi Sydhi' jilid VII, hal: 3 r. Muslim kitab "an-Nikdh,"bab "Zawhj Zainab
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.i.

Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. mengadakan walimah

dengan d:ua mud gandum saat menikahi seorang istri beliau.' Perbedaan
dalam mengadakan walimah ini tidak bermuara pada pengutamaan
satu istri beliau di atas istri beliau yang lain, tetapi penyebabnya adalah
perbedaan keadaan antara saat lapang dan sulit.

Waktu Pelaksanaan Walimah
Waktu walimah adalah saat diadakan akad nikah, atau setelahnya, atau saat

mempelai pria menemui mempelai perempuan, atau setelahnya. Pengadaan
walimah merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai
dengan tradisi dan adat. Dalam riwayat Bukhari dinyatakan bahwa Rasulullah
saw. mengundang orang-orang setelah beliau menemui Zainab.'

Memenuhi Undangan Walimah
Menghadiri undangan orang yang mengundang dalam acara walimah
pernikahan hukumnya wajib bagi orang yang diundang, karena memenuhi
undangan ini menunjukkan adanya perhatian kepada pihakyang mengundang,
memberikan kegembiraan kepadanya, dan membuat hatinya lega. Sebagai
dasarnya adalah:

1.

Ibnu Umar ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,
'

i".

V.w ,f.:

J:

tt

;r;i

.

,

€;,ti

"lika salah seorang di antarq kalian diundang ke acarq wqlirnah, hendaknya
dia memenulti undangan itu."3

*

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,
ti"t.,'",
. "'-:
4Ju
Ji9 ,;r)'"rSt
J JJ
'q alJl (>,.a9

!'; C

binti lahsy, wa NuzAI al-flijdb, wa Itsbdt Walimah al-'Urs," [9r] jilid II, hal: ro49, ro5o. Abu
Daud secara ringkas kitab 'hl-Ath'imah."bab'fi Istifobdb al-Walimah'inda an-Nikab" ltz+ll
jilid IV, hal: r 25, r 26. lbnu Majah dengan maknanya kitab 'hr-Nikrih,"bab'hl-Walimah,"
{r9o8l jilid I, hal: 615. Ahmad dengan lafal, "Hingga mereka meninggalkannya," jilid III,
hal. 17z, zzz.

'
'
r

HR Bukhari kitab 'hn-Nikhh," bab "Man Aulama bi Aqall min Sykh," jilid VII, hal: 3r.

Musnad Ahmad jilid VI, hal: rr3.
HR Bukharikitab "an-Nikdh,"bab "al-Walimah t!aqq," jllidYll, hal: 3o. Muslim kitab "anNjklL"lab "Zawdj- Zainab binti lahsy, wa Nuzill al-HijAb, wa Itsbht Walimah al-'Urs," lszl

jilid II, hal: ro5o.

HR Bukhari kitab 'bn-Nikab" bab "Haqq al-Walimah wa ad-Dawah, wa man Aulama
Sabhh Ayydm wa Nahwahu.."

jilid VII. Hii.

3

r.
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"Siapa yang meninggelknn undengan, maka dia telnh nrcnentang Allah dnn
rasul-Nya."1

*

Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda,
.t_.2,J-,ri
-L;J

!r +*i !J .c;! ,L,f Jr t,*i

;

"Seandainya sku diundnng pnda hidangan berupa kaki bagian baunh (yang

sedikit dagingnya), niscayn aku memenuhi (undangnn itu). Dan senndainya
aku diberi lndish heruTtn kaki haginn depan, niscayn nku menerimn. ": Hadits-

hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari.

fika undangan itu bersifat umum dan tidak terbatas pada satu orang atau
sejumlah orang saja, maka undangan tidak wajib dipenuhi dan tidak pula
dianjurkan untuk dipenuhi. Misalnya pihak yang mengundang mengatakan,
wahai masyarakat, datanglah ke walimah kami, tanpa menentukan, atau
mengatakan: undanglah orang yang kamu temui. Sebagaimana yang telah
dilakukan oleh Rasulullah saw.. Anas mengatakan, Rasulullah saw. menikah
kemudian menemui istri beliau. Ibuku, Ummu Sulaim, membuatkan makanan
yang terbuat dari korma dicampur dengan mentega dan keju, lantas menaruhnya

di nampan. Ummu Sulaim berkata, saudaraku, bawalah ini kepada Rasulullah
saw.. Aku pun membawanya kepada beliau. "Taruhlah,"kata beliau. Kemudian
beliau bersabda, "Undanglah fulan dan fulan, serta orang yang kamu temui."

Aku mengundang orang-orang yang beliau sebut namanya, dan orang yang
aku temui.s HR Muslim.
Ada yang berpendapat bahwa memenuhi undangan hukumnya fardhu kifayah. Pendapat lainnya mengatakan, memenuhi undangan walimah hukumnya

sunnah. Pendapat pertama lebih tepat, karena penentangan tidak dinyatakan
kecuali terkait pengabaian kewajiban. Hal ini berkaitan dengan walimah
pernikahan.

Adapun memenuhi undangan selain walimah pernikahan, hukumnya
adalah sunnah bukan wajib, menurut mayoritas ulama. Sebagian pengikut
mazhab Syaf i berpendapat bahwa hukum memenuhi undangan apapun adalah
HR Bukhari kitab'hn-Nikd!t"bab "Man Taraka ad-Da'wah,faqad Ashd AIIhh waRasfilahu,"

jilid VII, hal:

32.

HR Bukhari kitab'an-Nikilt"bab "Man Ajdba ilh Kurh'," jilid VII, hal: 32.
Yang dimaksud dengan kaki bagian bawah di sini menurut mayoritas ulama adalah kaki
domba bagian bawah. Pakar bahasa mengatakan bahwa kaki kambing bagian bawah setara
dengan seekor burung gagak. Sedangkan pada sapi setara dengan kaki kuda dan unta bagian
bawah. Yang dimaksudkaki bagian bawah ini adalah betis bawah yang berdaging sedikit.
HR Muslim kitab 'hfl-Nik.i\"bab "Zawaj Zainab binti lahsy. wa Nuzil al-Hijab. wa ltsbat
Walimah al-'Urs," {g+l jilid IL hal: ro5 r.-
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wajib secara mutlak. Ibnu Hazm menduga kuat bahwa pendapat yang demikian
adalah pendapat mayoritas generasi sahabat dan tabi'in, karena kandungan

hadits-hadits tersebut dapat dimaknai sebagai pemenuhan setiap undangan,
baik itu undangan pernikahan maupun undangan yang lain.

Syarat-syarat Diwajibkannya Memenuhi Undangan
Dalam al-FatlL Ibnu Hajar mengatakan, syarat-syarat wajib memenuhi
undangan sebagai berikut:

1.

Pihak yang mengundang sudah mukallal merdeka, dan dewasa (berakal
sehat).

2.

Undangan tidak boleh dikhususkan bagi orang-orang kaya dan meninggalkan

orang-orang miskin.

3.

Tidakboleh dimaksudkan untukmenunjukkan kecintaan terhadap pribadi
seseorang; baik lantaran kesukaan maupun keseganan terhadapnya.

4.

Orang yang mengundang beragama Islam. Hal ini berdasarkan pada
pendapat yang paling shahih.

5.

Kewajiban memenuhi undangan khusus pada hari pertama. Hal ini berdasarkan pendapat yang masyhur.

6.

Tidak didahului (undangan lain). Siapa yang mengundang lebih dulu,
maka undangannya wajib dipenuhi, sementara yang berikutnya tidak wajib
dipenuhi.

.

Tidak ada hal-hal yang mengganggu kehadirannya, yaitu adanya kemungkaran dan perbuatan lain yang tidak dibenarkan syariat.

7

8.

Tidak ada halangan.
Baghawi berkata, orang yang berhalangan atau jalan yang harus ditempuh
relatif jauh hingga menyebabkan kesulitan, maka tidak masalah bila dia

tidak memenuhi undangan.

Undangan Khusus Bagi Orang Tanpa dan Mengabaikan Orang
Miskin Hukumnya Makruh
Makruh hukumnya jika yang diundang ke walimah hanya orang-orang
kaya dan mengabaikan orang-orang miskin. Abu Hurairah berkata, Rasulullah
saw. bersabda,

Pemikahan
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Seburuk-buruk msksnan walimah sdalahbila orang yang (layak) menghadirr

nya dilarang untuk menghadirinya, sementara orang yang enggan menghadirinya

(justru) diundang untuk menghadirinya. Dan siapa yang tidak memenuhi
undangan, makn dia telsh menentnng AIIah dan rasul-Nya."1 HR Muslim.
Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Abu Hurairah berkata, seburuk-buruk
makanan adalah makanan walimah; (yaitu apabila) yang diundang kepadanya
orang-orang kaya, sementara orang-orang miskin ditinggalkan.'

Ad

Pernikahan Orang Non Muslim

b4

Kaidah umum terkait pernikahan dengan laki-laki non muslim adalah,
"Menetapkan yang sesuai dengan ketentuan syariat darinya, jika mereka masuk

Islaml' Rasulullah saw. tidak pernah terlibat dalam pernikahan-pernikahan
dengan kaum kafir. Bagaimana itu dapat terjadi? Apakah pernikahan-pernikahan

itu telah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam Islam hingga dinyatakan
sah, atau tidak memenuhi syarat-syaratnya hingga dinyatakan tidak sah? Yang

dijadikan acuan dalam hal ini hanyalah keadaan yang berkaitan dengannya
saat suami masuk Islam. fika dia termasuk orang yang dibolehkan tinggal
bersama istrinya, maka Islam menetapkan pernikahan mereka berdua, walaupun

pernikahan itu terjadi pada masa jahiliah, dan terjadi tanpa berdasarkan pada
syarat yang beliau tetapkan berupa adanya wali, saksi-saksi, dan lainnya. )ika
dia termasuk orang yang tidak boleh melanjutkan hubungan pernikahannya,
maka beliau tidak menetapkannya, sebagaimana jika dia masuk Islam sementara
yang menjadi pasangannya adalah perempuan yang juga sebagai muhrim
yang diharamkan Islam untuk dinikahinya, atau dua perempuan atau lebih
yang bersaudara. Inilah ketentuan pokok dalam pernikahan yang ditetapkan
sebagaimana Sunnah Rasulullah saw.. Ketentuan apapun yang bertentangan
dengan ketentuan

'
'
r

ini tidak layak untuk diperhatikan.l

HR Muslim ktrab ' an-NikAh," bab "al-Amr bi Ibhhah ad-Dd'iy ild Dawhl' jilid IX, hal: 47 .
HR Bukhar ikrtab ' an-Nikhh," bab "Man Taraka ad-Dawah faqad Ashh Alldh wa Rashlahu,"
iilid VII, hal: 3+.
Ini adalah kesimpulan dari pemaparan Ibnu Qayyim.
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Menceraikan Salah Satu lstri yang Bersaudara
I

Dari Dhahhak bin Fairuz dari ayahnya, dia berkata, aku masuk Islam
sementara aku memiliki dua istri yang bersaudara. Rasulullah saw. menl'uruhku
agar menceraikan salah satu dari keduanya.' HR Ahmad, para penulis as-Sunan,

Syaf i, Daraquthni, dan Baihaki. Menurut Tirmidzi hadits ini hasan, sedangkan
menurut Ibnu Hibban hadits ini shahih.

Memilih Empat dari Istri yang Dinikahi
Ibnu Umar ra. berkata, Ghailan ats-Tsaqafy masuk Islarn sementara dia
beristri sepuluh perempuan yang dinikahinya pada masa jahiliah. Lalu istriistrinya juga rnasuk Islam bersamanya. Rasulullah saw. menyuruhnya agar
memilih empat perempuan di antara mereka.' HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu
Majah, Syaf i, Ibnu Hibban, dan Hakim. Menurut Ibnu Hibban dan Hakim
hadits ini shahih.

Hukum Ketika Salah Satu Suami-lstri Masuk lslam
|ika telah dilaksanakan akad nikah antara pasangan suami istri sebelum
masuk Islam, kemudian pasangan suami istri tersebut masuk Islarn, jika akad
nikah telah dilaksanakan pada orang yang sah akad nikahnya daiam Islam, rlaka
hukumnya jelas, sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya. Jika salah
satu dari keduanya masuk Islam tanpa diikuti pasangannya, apabila keislaman

itu dari istri, maka pernikahan menjadi gugur, dan dia harus menjalani masa
iddah. |ika suaminya masuk Islam saat dia masih menjalani masa iddah, maka
suaminya lebih berhak terhadap dirinya. Hal ini berdasarkan pada hadits yang
menyatakan bahwa Atikah binti Walid bin Mughirah masuk Islam sebelum
suaminya, Shafwan bin Umayah, dengan selang waktu sekitar satu bulan.
IIR Abu Daud kitab 'itth-Thalhq," bab "Man Aslama wa 'lndahu Nish' Aktsar min Arba'
wa Ukhthni," [zza3] jilid II, hal: 678. Tinnidzi dengan lafal, "Pilihlah mana yang kamu

kehendaki dari keduanya," kitab 'hn-Nikab" bab "MA hh Ji ar-Rajul Yuslimu wa 'lndahu
U khtani," I r r z9] jilid ll I, hal: 4zT.Tirmidzi mengatakan. hadits hasan.lbnu Majah dengan
lafal, "Ceraikan mana yang kamu kehendaki dari keduanya," kitab 'hn-Nikdlt" bab "ar-Rajul
Yuslimu wa'Indahu Ukhtitni," IrgSo] iilid l,hal:627.
HR Tirmidzi kitab 'hn-Nikh\" bab "Md I'ih fi ar-Rajul Yuslimu wa 'Indahu Asyru Niswahl'
Irrz8] jilid lII, hal: 4z6.Tirmidzi mengatakan, aku mendengar Muhammad bin Islamil
berkata; hadits ini tidak terhafal. Ibnu Majah secara ringkas dengan lafal, "Ambillah empat
di antara mereka," kitab "an-NikAfu," bab " ar-Rajul Yuslimu wa-Indahu Aktsar min Aiba'
Niswahl'[r953]jilid I, hal: 628. Muwaththa'Mafik dengan lafal serupa, kitab'bth-Thaldq,"
bab "Jdmi' ath-Thalhc1," [26) jilid II, hal: 586. Ahmad dalam al-Musnad jilid II, hal: r3, r+,

++,S3.Hakimdalamil-Musiadrakkirab'hn-Nikhb"jilidlI,hal:

ryz,ryt.Al-Ibshnbiiarttb

Shafiill lbnu Hibban," karya Ibnu Balban {4r461 jilid Vl, hal: r 82.
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Kernudian Shafrvan bin Umayah masuk Islam. Lalu Rasulullah salv. menetapkan

pernikahannya.'
Ibnu Syihab berkatir, seper"rgetirl-man kami, tidak ada

rir,vayart

yang menyata-

kan bahu,a adar perenrpuiur ,vang hijrah bersama Rasuh.rllah salr'. sernentara
suarrrinya kafir dan tinggal di negeri kalir, melainkan hijrahnya itu menyebabkan
dia dipisah dengan sriaminya, kecuali jika suarninya datang untr-rk berhijrah
sementara clia rnasih menjalani mrrsa iddah dan sebelurn selesai rnasa iddahnya.

Kami pun tidak rnengetahui rinayat yang menyatakan bahwasanya ada
perempuan yang clipisal-r dengan suaminya jika suaminya datang sementara dia
masih dalam rnasa idclahnya. Denrikian pula hukurnnya, jika suanti masuk Islam
setelah rnasa iddahnya berakhir meskipun waktunya lama, mereka berdua tetap

berstatus sesuai clengan pernikahan yang pertarna. fika keduan,va mernilih itu
selama pihak perempuan belunr rnenikah (lagi). Rasulullah sau'. mengembalikan

putri beliar-r, Zainab, kepada suiulrinya, Abu Ash, dengan pemikahannya y.lng
pert.rma setelah dttir tahun berlalu, clan beliau tidak mengadakan sesuatti'.r HR
Ahmad, Abu Daud, dan Tirmitlzi. Tirrnidzi n-rengatakan, hadits ini tidak perlu
sanadnya. Nfenurr.rt I{akim, hadits ini shahih, yaitu clari riwayat Ibnu Abbas.
Ibnu Qayyim berkata, lLasulullah saw. tidak pernah memisahkan antara
orang yang masuk Islan dengar-r istrinya, jika istrinya masuk Islan-r bersamirnya,
tapi begitu pasangannya rrrasuk Islarn, maka pernikahannya tetap berlaku seperti

semula selarna pihak pererrpuan belum menikah. Inilah Sunnah beliau yang
sudah lazirn diketahui. Syaf i mengatakan, Abu Sufyan bin Harb masuk Islam

di Marr Zhahran, daerah kaki gunung Khuza'ah, dan di Khuziah terclapat kaum

Muslimin sebelunr penaklukan di negeri Islarn. Kemudian Abu Sr"rfyan bin
Harb kernbali ke Mekah, senentara Hindun bin Utbah tetap merneluk agama
selain Islam. Hindun rnenarik jenggotnya dan berkata, bunuhlah orang tua yang
sesat

ini. Setelah berhirri-hari dilalui, akhirnya F{indun masuk Islam setelah

keislaman Abu Sufyan, padahal sebelumnya Hindun sebagai orang kafir yang

tidaktinggal di negeri Islam, sernentara Abu Sufyan di sana sebagiii Muslim dan
Muwtththa'M4llkl kitab 'hn-Nikhh," bdb "Mkd& al-Musyrik idzd Aslamat Zaujatuhu
Qablahu," [++, +s]jilicl ll, hal: 543, '44
Dalarn sebuah rirr.ayat; ticlak mengaclakan mahar. Dalam rirvayat lain; tidak mengadakan

pcrnikahan. X'larksucl nya perni kah an barr,r.
HR Abu Daud kitab 'Ltth 'Ihalkq," bab "l/rj Math Turaddu hlsihi lmrabtuhu idzi Aslama
Bailahd," Izzao] jilid II, hal: 675. Tirmidzi kitab 'h,?-Niftrifu,"bab "lttit lih Ji oz-Zaujain
Yuslimu Ahaduhitmt4" cli clalamnva clinyatakan; setelah enan tahun, lrr43 j jilid III,-hal:
439. Tirmidzi mengatakan, haclits ini tidak perlu dipernrasalahl<an isr.radnya, tetapi kami
tidak mengetahui jalur pen\vrvirtanrlyr. Ibnu Majah kitab 'hn-NikhLt" bab 'hz Zaujain
Yuslimu Ahaduhumit Qabla al-Aklnr," Izoo9] jilid I, hal: 647. Ahmad dalan al-Musnttd
jilid I, hal:35r.I{akim dalam n/-,Uustarlrirk kitab 'hth-Thalitq," jilid II, hal: uoo. Dzahabi
mengatakan, shahih.
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Hindun kafir. Kemudian Hindun masuk Islam setelah rnasa iddahnya berakhir
dan keduanya tctarp berstatus sebagai suarni istri dengan pernikahan yang sudah
dilangsungkan sebelumnya, hanya saja masa iddah Hindun belum berakhir
sampai dia rnasuk Islam.

Demikia' pula yang terjadi pada Hakim bin Hizam dengan keislarnannya,
keislaman istri Shafrvan bin Umayah, dan istri Ikrimah bin Abi lahl, di Mekah,
dan negerinya menjadi negeri Islam, serta hukum Rasulullah saw. berlaku secara
umum di Mekah, saat itu Ikrimah melarikan diri ke Yaman yang saat itu berstatus
sebagai negeri yang memerangi negeri Islam, Shafwan menuju yaman dengan
status sebagai negeri perang, kemr.rdian Shafwan kembali ke Mekah yang berstatus
sebagai negeri Islan.r, turut dalanr Perang Hunain saat dia masih kafir, ker-nuclian

masuk Islam. Kemudian istrinya tetap menyertainya dengan pernikahan pertama,

dan itu terjadi saat istrinya belum selesai menjalani masa iddahnya.

Ulama yang memahami peta peperangan saat itu masih hafal bahwa ada
seorang perempuern Anshar rnemiliki suami dan tinggal bersamanya di Mekah,

lalu perempuan itu masuk lslam dan hijrah ke Madinah. Pada saat dia rr.rirsih
menjalani masa iddah, suarninya datang, lalu dia tetap dalam pernikahannya.
setelah menukil pernaparan ini, penulis R(tudhah an-Nadiyah berkata,
saya mengatakan bahwa keislaman perempuan dengan status suaminya
tetap dalam kekafiran tidak masuk dalarn kategori talak. Sebab, seandainya

demikian, maka suaminya tidak memiliki peluang lagi terhadapnya setelah
dia rnenjalani tnasa iddahnya kecuali cler-rgan kerelaannya disertai akad nikah
yang baru. Ke simpr.rlannya, jika perempuan Muslirnah rnengalami haid setelah
masuk Islanr, kemudian suci, maka dia boleh menikah dengan (Muslim) siapti
saja yang dia kehenclaki. fika dia telah menikah, maka yang pertama (mantan

suaminya) tidak lagi merniliki peluang untuk hidup bersamanya meskipun dia
sudah masuk Islarn.

fika peren-rpuan itu belum menikah, maka dia tetap dalam akad nikah
dengan suaminya yang menikahinya dengan akad yang pertama, dan tidak
perlu diadakan akad nikah baru, tidak pula perlu saling meridhai.

Inilah yang dapat disimpulkan dari dalil-dalil yang ada meskipun
bertentangan dengan pendapat sejumlah kalangan. Demikian pula hukurnnya

terkait kemurtadan salah seorang dari pasangan suami istri. lika yang murtad
kembali pada Islam, rnaka hukum yang berlaku padanya sebagaimana hukum
keislaman orang yang sebelumnya berada dalam kekafiran.
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