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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Sampai hari ini, dalam berbagai forum resmi maupun dalam pembicaraan 

informal sehari-hari, secara terbuka atau terselubung, sering kita mendengar 

suara-suara bernada tidak puas atas adanya ketidakseimbangan pandangan 

masyarakat bagi laki-laki di satu pihak dan wanita di pihak lain. 

Ketidakpuasan itu bukan semata-mata pada perbedaan jenis kelamin, tetapi 

diikuti dengan perbedaan hak dan kewajiban yang dirasa terlalu banyak 

menguntungkan pihak laki-laki dan merugikan pihak wanita.1 Di dalam bidang 

pergaulan, pekerjaan, perkawinan, karier, pendidikan dan keagamaan, laki-laki 

dianggap mempunyai hak dan kebebasan yang lebih luas, sedangkan. wanita harus 

menerima pelbagai macam keterikatan dan keterbatasan. 

Kenyataan ini paling tidak telah menimbulkan dua macam tanggapan. 

Tanggapan pertama, didasarkan pada anggapan bahwa wanita mempunyai bentuk 

penampilan, kwalitas dan kemampuan yang berbeda dengan fisik laki-laki. Inilah 

keadaan yang nyata, khas dan bahwa tubuh wanita berbeda sekali dengan tubuh 

laki-laki, karena perbedaan itu berhubungan dengan kodrat wanita, yaitu 

kewajiban akan menjadi ibu, mengandung dan melahirkan.2 Banyak orang dalam 

membedakan antara laki-laki dan wanita bahkan tidak hanya fisik saja, tetapi juga 

kewajibannya. Dikatakan laki-laki lebih rasional, lebih aktif, dan lebih agresif. 

Wanita sebaliknya lebih emosional, pasif dan lebih submatif.3 

Sejalan dengan pandangan itu, maka lahirlah ungkapan-ungkapan 

mengenai sifat-sifat wanita, seperti halus, lemah lembut, keibuan, feminim dan 

sebagainya. Ungkapan-ungkapan ini rupanya anggapan yang paling tua, sehingga 

                                                 
1 Amin Yitno, Gejala Matrifokalitas Di Masyarakat Di Jawa; penyunting Sudarsono dkk, 

dalam Wanita, Kekuasaan Dan Kejahatan: Beberapa Aspek Kebudayaan Jawa, Yogyakarta,  
Proyek Penelitian Dan Pengkajian Kebudayaan Nusantara, (1985), p. 3. 

2 Ibid 
3 Arif Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual, Jakarta: PT. Gramedia, (1962), p. 1. 
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orang cenderung mengatakan bahwa hal semacam itu adalah yang wajar, alamiah 

dan kodrati. Laki-laki menganggap wanita adalah mahluk yang perlu dilindungi, 

laki-laki harus sebagai pengawal wanita dan berjalan di depan, sedang wanita 

sudah sewajarnya di belakang. Laki-laki adalah konco ngajeng dan wanita adalah 

konco wingking. 

Tanggapan kedua, yang didasari oleh anggapan bahwa laki-laki telah 

memanipulasi perbedaan-perbedaan seperti tersebut di atas dan menumpas banyak 

hal dari wanita demi keuntungan dirinya. Wanita golongan ini berpendapat bahwa 

semua orang diciptakan dengan hak-hak yang sama untuk memajukan dirinya. 

Karena itu golongan ini dalam gerakannya menuntut kembali hak-hak yang 

dianggap telah dirampas oleh kaum laki-laki. Apalagi, kenyataan menunjukkan 

banwa separuh lebih dari penduduk Indonesia adalah wanita, bahkan lima puluh 

juta di antara wanita tersebut tinggal di pedesaan.4 

Di Indonesia, pembahasan dan penyelesaian wanita sama pentingnya 

dengan pembahasan dan penyelesaian disegala bidang. Hal ini karena wanita 

adalah sumber manusiawi, sumber kekuatan hidup yang besar sumbangannya bagi 

pembangunan.5 Hal ini tercantum dalam Pelita IV, bahwa wanita perlu diangkat 

dan lebih terlibat dalam arus pembagunan bangsa. Dalam GBHN antara lain 

dinyatakan bahwa pembangunan yang menyeluruh mansyaratkan ikut sertanya 

laki-laki maupun wanita secara maksimal di segala bidang.6 Di bagian lain 

dijelaskan pula, bahwa wanita mempunyai hak dan kesempatan yang sama dengan 

laki-laki untuk dalam kegiatan pembangunan.7 

Gerakan untuk memperjuangkan kedudukan wanita telah cukup lama 

dilakukan. Kartini adalah tokoh yang telah merintis membebaskan kaumnya dari 

kegelapan melalui pendidikan.8 Sementara pada masa klasik, wanita di Nusantara 

sudah berperan. Keterangan tentang peranan wanita itu dapat kita lihat dari 

                                                 
4 Pujiwati Sajoko, Peranan Wanita Dalam Pembangunan Masyarakat Desa, Jakarta: 

Ghalia Indonesia, (1984), p. 15. 
5 Kartini Kartono, Psychologi Wanita, Bandung : Alumni, Jilid II, (1981), p. 308. 
6 Gandarsih Mulyawati Retno Santoso, Wanita Jawa Dan Kemajuan Jaman, dalam Nilai 

Anak Dan Wanita Dalam Masyarakat, Yogyakarta: Poyek Penelitian Dan Kebudayaan Nusantara, 
(1986), p. 55. 

7 Ibid 
8 Harjito Notopuro, Peranan Wanita Dalam Masa Pembaharuan Di Indonesia, Jakarta : 

Ghalia Indonesia, (1984) p. 16-17. 
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banyak sumber, seperti: prasasti, kesusastraan, buku-buku sejarah dan babad.9 Hal 

ini merupakan warisan budaya bangsa yang perlu mendapat perhatian, dengan 

tujuan supaya dapat dipelajari dan diteliti serta dihayati makna local genius dan 

kedalaman kreativitas bangsa sendiri. Apalagi bangsa Indonesia mempunyai 

berbagai suku yang di dalamnya menunjukkan kehidupan yang beraneka ragam 

gaya dan coraknya, sehingga memiliki kehidupan sosial yang bermacam-macam 

dan setiap suku mempunyai bahasa serta kebudayaan yang khas. Di antara 

cabangnya adalah kesusastraan, yang meliputi pengertian apa saja yang 

dinyatakan dengan memakai alat bahasa, baik lisan ataupun tertulis.10 Di dalam 

kesusastraan orang dapat membaca sejarah, pengalaman, pandangan hidup, adat-

istiadat dan lain kegiatan yang terdapat di sekitar kehidupan suku manusia pemilik 

kesusastraan itu yang merupakan cerminan keadaan pengetahuan, kebijaksanaan 

dan agama serta cita masyarakat yang hidup pada jamannya. 

Kesusastraan Melayu ada yang ditulis dengan jawi yaitu tulisan Arab yang 

disesuaikan dengan keperluan bahasa Melayu. Penggunaan huruf ini terutama 

untuk kesusastraan Melayu yang bercorak Islam yang di dalamnya membahas 

gambaran kehidupan wanita, perkawinan, keluarga dan adat-istiadatnya. 

Gambaran masalah-masalah tersebut di atas pada jaman dahulu banyak 

terdapat dalam kesusastraan lama, yaitu dalam naskah-naskah lama yang 

tersimpan di Perpustakaan maupun Museum, seperti: Sri Tanjung, Wulung Putri, 

Candra Rini dan mungkin banyak lagi.11 Usaha untuk mengungkap masalah 

WANITA DAN HUKUM PERKAWINAN khususnya yang terkandung dalam 

naskah karya-karya sastra tadi perlu diadakan penelitian. Maka pada kesempatan 

ini akan diungkap tentang WANITA DAN HUKUM PERKAWINAN yang 

terkandung dalam naskah Siyaru-Lsalikin, karya ‘Abdu-Lsamad Al-Palembani. 

 

 

 

                                                 
9 Setyawati Sulaiman, Peranan Wanita Pada Masa Klasik Sebagaimana Terlihat Pada 

Phatan Di Jawa Tengah dan Di Jawa Timur, dalam Analisa Kebudayaan, No. 5, Tahun IV, 
(1983/1984). p. 94. 

10 Haryati Subagio, Kebudayaan Indonesia Di Masa Mendatang, Pusaka, No. 11, 
Nopember, Tahun ke-54, (1986), p. 419. 

11 Setyawati Sulaiman, Analisa Kebudayaan, (1983/1984). Op.Cit. 
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1.2 Pokok Masalah 

 

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka ada 

dua persoalan pokok yang perlu mendapatkan kejelasan melalui penulisan buku  

ini, yaitu: pertama, suntingan naskah; dan kedua, analisa kandungan isi naskah.12 

Menyunting suatu naskah akan menyangkut pembicaraan: asal usul 

naskah, diskripsi naskah dan transliterasi. Suntingan akan lebih baik jika disertai 

pembahasan isi naskah. Terjemahan naskah memang dipandang perlu bila naskah 

itu dalam satu bahasa daerah,13 tetapi masalah penterjemahan yang merupakan 

kerja tersendiri, sengaja tidak ditampilkan di sini, sehubungan dengan. 

penggarapannya telah disinopsisnya. 

Pokok masalah kedua yang perlu mendapat kejelasan, ialah: mencari 

jawaban bagaimana sebenarnya tentang wanita dan perkawinan, apa tugas dan 

kewajibannya, sebagai istri, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anggota 

masyarakat, dan kehidupan keagamaannya. Kemudian, sosok wanita yang 

bagaimanakah yang diidam-idamkan? P:erkawinan yang bagaimanakah yang 

didambakan? Inilah masalah pokok yang memerlukan kejelasan, yang selanjutnya 

dapat diurutkan sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah wanita yang digambarkan oleh ‘Abdu-Lsamad Al-

Palembani, dalam karyanya yang berjudul SiyaruLsalikin? 

b. Bagaimana sosok wanita utama atau seperti apakah profil wanita utama 

yang tergambar di dalam naskah? 

c. Bagaimana eksistensi perkawinan itu sesungguhnya dan apa hak serta 

kewajiban antara suami istri dalam membina rumah tangga? 

 

Hal-hal inilah yang menjadi aspek khusus kajian dari naskah lama yaitu 

yang berjudul Siyaru-Lsalikin, karya ‘Abau-Lsamad Al-Palembani, yang 

mencerminkan tentang wanita dan perkawinan. Berdasarkan latar belakang dan 

pokok masalah maka relevansi tujuan penelahaan naskah klassik ini: 

a. Menginventarisasikan kebudayaan Nasional, Khususnya kebudayaan 

daerah (Melayu); 
                                                 

12 Maksudnya analisis isi. 
13 Setyawati Sulaiman, Analisa Kebudayaan, op. cit, p. 17. 
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b. Menunjang usaha pemerintah yang tercantum di dalam Pasal 32 Undang-

undang Dasar 1945; 

c. Membuka latar belakang dan pemahaman serta pengamalan keagamaan 

masyarakat Melayu untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut; 

d. Salah satu bentuk partisipasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

kebudayaan Nasional; 

e. Sebagai usaha informasi sumbangan ilmu pengetahuan tentang 

kebudayaan sendiri, khususnya tentang WANITA DAN HUKUM 

PERKAWINAN dalam konteks jamannya; 

f. Analisis tentang WANITA DAN HUKUM PERKAWINAN yang masih 

teguh melalui adat-istiadat, dapat dibuktikan adanya kriteria untuk 

meletakkan posisi naskah Siyaru Lsalikin dalam karya sastra yang lama 

yang banyak menyerap ajaran Islam sebagai salah satu bentuk keberha-

silan penerimaan ajaran Islam. 

 

Penelaahan naskah dalam buku ini berdasarkan pada teori filologi dan 

resepsi, melalui usaha mengkaji naskah tunggal, yaitu naskah karya ‘Abdu-

Lsamad Al-Palembani untuk dapat memahami makna teks bagi masyarakat pada 

jamannya dan masa sekarang.14 

Filologi, bila ditinjau secara etimologi berasal dari kata Yunani philos 

yang berarti cinta, dan logos  berarti yang berarti kata.15 Dengan demikian, 

filologi berarti cinta kata, atau senang tutur.16 

Berdasarkan istilah filologi memiliki bermacam-macam pengertian-

pengertian. Filologi pada abad 3 SM, dipakai istilah untuk menyebut keahlian 

yang diperoleh dari pengkajian teks-teks tertulis, yang berjudul teks-teks klasik 

yang memuat cetusan-cetusan pikiran yang amat luas cakupannya.17 Karena 

luasnya cakupan isi teks filologi, kemudian berarti: Ilmu pengetahuan tentang 

segala sesuatu yang pernah diketahui orang.18 

                                                 
14 Kelompok Filologi jurusan Sastra Indonesia, Fakultas Sastra dan Kebudayaan 

Universitas GajaH Mada, Pegantar Filologi, (1982), p. 3. 
15  Ibid,  P. 1-5.  
16 Ibid 
17 Sudarsono dan Gatot Murnianto (penyunting), (1985), op.cit, p.5. 
18 Kelompok Filologi Jurusan Sastra Indonesia UGM Yogyakarta,(1982), op.cit, p. 3-6. 
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Dari pengertian-pengertian tadi, maka dapatlah diketahui bahwa filologi 

yang filologi merupakan disiplin ilmu yang berusaha mengungkap budaya bangsa 

melalui naskah untuk dapat memahami nilai-nilai yang terkandung dan berguna 

bagi masa sekarang.19 Dengan ini pula kajian ini mengambil dan mengfokuskan 

naskah melayu yang bercorak Islam, yaitu tentang WANITA DAN HUKUM 

PERKAWINAN dalam naskah Siarayu Lsilikin, karya ‘Abdu-Lsamad Al-

Palembani. 

Penelaahan naskah ini selain berdasarkan teori filologi juga berdasarkan 

teori resepsi, maksudnya agar dapat memahami apa yang tersirat dalam naskah 

tersebut, harus dapat menafsirkan atau memberi makna dari karya tersebut. 

 

                                                 
19 Ibid 
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BAB II 

SUNTINGAN NASKAH 

 

2.1  Riwayat Hidup Shaikh ‘Abdu-Lsamad Al-Palembani dan Karya- 

  karyanya 

 

Riwayat Hidup Shaikh ‘Abdu-Lsamad Al-Palembani  

 

 ‘Abdu-Is}amad Al-Palembani adalah seorang di antara sedikit ulama 

Indonesia (tepatnya ulama dari Palembang) yang buah pikirannya tampak 

berpengaruh luas dan lama di Nusantara. Tulisan-tulisannya dibaca oleh 

kebanyakan masyarakat Islam di pelbagai daerah, sampai pada awal abad ini. 

Dahulu, salah satu buku yang ditulisnya, Siyaru-lsa>liki>n, dipelajari secara 

mendalam dan terpimpin di pesantren-pesantren, surau-surau dan di tempat 

pendidikan Islam yang lain. Di Malaysia beberapa karyanya sampai saat ini masih 

dipelajari di madrasah dan dalam kalangan yang berminat terhadap Tasawwuf.20
 

 Ia adalah putra Shaikh ‘Abdulah jali>l bin Shaikh ‘Abdu-lwahha>b bin 

Shaikh Ah}mad al-Madani>, yang berasal dari Yaman, seorang Arab yang setelah 

tahun 1112 H / 1700 M diangkat menjadi mufti negeri Kedah. Ibunya, bernama 

Radin Ranti di Palembang. Sebelumnya, Shaikh ‘Abdu-ljalil telah kawin dengan 

seorang perempuan wan Zainab di Kedah. Dari perkawinannya ini ia mendapat 

dua orang putra, yaitu Wan ‘Abdu-lqa>dir dan Wan ‘Abdullah.21 Selanjutnya 

menurut sumber tersebut, ‘Abdu-ls}amad Al-Palembani dan Wan ‘Abdu-lqa>dir 

(saudara seayahnya) “diantar ke Makkah” yang pada akhirnya ia dikenal dengan 

sebutan Shaikh ‘Abdu-ls}amad Al-Palembani, dan saudaranya tersebut diangkat 

menjadi mufti menggantikan ayahnya di negeri Kedah. 

                                                 
20 Mal An Abdu-llah, ‘Abdu-lsamad Al-Palembani, catatan tentang Hayat dan Karyanya, 

Forum Diskusi LIPMA Institut Agama Islam Negeri Raden Fatah, (1981), p. 1 
21 Lihat M.Hasan bin Tok Kerani M. Arshad, Al-Ta>ri>kh Salasilah Negeri Kedah, 

Kuala Lumpur (1968), p. 124. Lihat juga, M. Chatib Quzwain, Mengenal Allah Suatu Studi 

Megenal Ajaran Tasawuf Shaikh ‘Abau lsamad Al-Palembani, Jakarta: Bulan Bintang, (1981)), p. 
9. 
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 Al-Palembani juga seorang pengikut Muhammad Samman penemu 

Tarekat Sammaniyah yang timbul di Madinah pada pertengahan abad ke-18 M 

dan belum lama tersebar di Sumatera.22 Ia pula yang memperkenalkan tarekat di 

Palembang, di mana pada zaman Shihabu-ldi>n23 dan Kemas Fakhru-ldi>n24 

tarekat ini sama sekali belum dikenal di Palembang. 

 ‘Abdu-ls}amad Al-Palembani lahir di Palembang, sekitar tiga atau empat 

tahun setelah tahun 1112 H / 1700 M. Menurut catatan yang terdapat di dalam 

kitab Siyaru-lsa>liki>n, kitab tersebut mulai ditulisnya pada tahun 1193 H / 1779 

M.25 Sehingga dengan demikian, maka ketika ia menulis karya terbesarnya itu Al-

Palembani telah berusia kurang lebih 75 tahun. 

 Mengenai kapan meninggalnya Al-Palembani, sebagaimana yang dikutip 

oleh Chatib Quzwain26 bahwa pada tahun 1244 H/1828 M, demikian diceritakan, 

Shaikh ‘Abdu-Lsamad Al-Palembani dari Makkah datang ke Kedah mengunjungi 

mufti ‘Abdu-Lqadir (saudara seayahnya). Ketika itu kota Kuala (sekarang kota 

Kuala Muda) sedang diduduki pasukan Siam (Thailand), maka ia lalu ikut serta 

dalam perundingan para pemimpin negeri itu untuk membentuk pasukan pem-

bebasan. Bahkan ia ikut pula ke medan perang dan gugur sebagai shahid. Dengan 

demikian, terjadinya peristiwa tersebut jika diperhitungkan dengan tahun 

kelahirannya maka Al-Palembani telah berusia sekitar 124 tahun ketika ia ikut ke 

medan perang. Hal ini adalah suatu peristiwa yang hebat dan sangat 

mengagumkan. 

 Persoalan ini, bila dikaitkan dengan kenyataan lain, terdapat keterangan 

yang berlawanan sebagaimana ditegaskan oleh Chatib Quzwain yaitu makam 

Shaikh ‘Abdu-Lsamad Al-Palembani yang berada di Kertopati, di pinggir sungai 

Musi, di Palembang yang sampai sekarang tetap dijaga dan dikunjungi oleh 

                                                 
22 KHO. Gadjahnata (Ed), Masuk Dan Berkembang Islam Di Sumatra Selatan, Jakarta: 

UI Press, cet. 1, (1986), p. 161-162 
23 Shiha>bu-ldi>n bin Abda-lla>h Muhammad, adalah Ulama terkenal dizaman Sultan 

Ahmad Najamu-ldi>n, salah seorang penasehat Sultan dalam bidang keagamaan. (ibid, p. 160). 
24 Ia adalah generasi sesudah Shaha>bu-ldi>n; usianya lebih tua daripada ‘Abdu-lsamad 

Al-Palembani. Atas permintaan Sultan Ahmad Najamu-ldi>n, ia menterjemahkan kitab Arab ke 
dalam bahasa Melayu, antara lain Mukhtasar terjemahan Melayu dari Risalah Tauhid, oleh Shaikh 
Ruslan al-Damasqy. (Ibid, p. 101). 

25 Lihat : Shaikh ‘Abdu-lsamad Al-Palembani, Siyaru-lsa>liki>n, Kairo : Jilid 1, (1953), 
p. 3 

26 M. Chatib Quzwain, Mengenal Allah ..., op.cit, p. 11-12. Lihat juga M. Hasan Tok, 
(1968), op. cit, p. 149-150. 
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banyak masyarakat dalam rangka mereka membayar nazar atau berziarah serta 

mengharapkan berkahnya.27 

 Masih dalam pembicaraan masalah usia Al-Palembani di sini dikatakan 

bahwa Al-Palembani menuntut ilmu di Makkah bersama-sama dengan 

Muhammad Arshad al-Banjari, ‘Abdu-lwahhab Bugis dari Sulawesi Selatan dan 

‘Abdu-Irahman Masri dari Jakarta. Empat orang ini adalah murid Shaikh 

Muhammad Al-Samman, pengajar tarekat di Madinah. Akhirnya dalam 

perjalanannya pulang ke negeri mereka masing-masing (Indonesia) mereka juga 

bersama-sama.28
 

 Bahwa al-Banjari pulang ke negerinya pada tahun 1772 M, ketika itu ia 

berusia 65 tahun, sedangkan Al-Palembani diperkirakan berusia sekitar 68 tahun 

perhitungan dari tahun kelahirannya.29 Walaupun Al-Palembani tidak pernah 

menyebutkan hal itu dalam tulisannya yang bisa ditemukan sekarang. Di tempat 

lain dalam sumber itu dikatakan, Al-Palembani tidak mungkin pulang ke Indone-

sia pada tahun 1772 M, karena menurut catatan-catatan dalam tulisannya, setelah 

tahun tersebut ia berada di Makkah dan Taif menulis beberapa buah kitab. 

 Atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapatlah 

diperkirakan bahwa Al-Palembani lahir di sekitar tiga atau empat tahun setelah 

tahun 1112 Hijriah / 1700 Masehi; dan meninggal tidak lama setelah tahun 1203 

Hijriah / 1788 Masehi. 

 Mengenai asal usul keturunannya, dalam diri Al-Palembani mungkin juga 

mengalir darah keturunan Arab. Hal ini didasarkan pada garis keturunan ayahnya 

yang mencantumkan nama keluarga besar Al- Mahuni di Yaman, walaupun Al-

Palembani sendiri tidak pernah mempersoalkan pencantuman Al-Mandani. Tetapi 

pada setiap tulisannya, ia menyebut dirinya dengan Shaikh ‘Abdu-Lsamad Al-

Jawi Al-Palembani.30
 

 Al-Palembani yang sudah sangat terkenal karena tulisan-tulisannya, ia 

hidup pada masa Sultan Palembang Mahmud Badaru-ldin II, Sultan yang sangat 

                                                 
27 Ibid, p.150. 
28 Lihat Yusuf Halidi, Ulama Besar Kalimantan Muhammad Arshad al-Banjari, 

Banjarmasin: (1980), p.33  
29 Ibid 
30 Chatib Quzwain, Mengenal Allah,…………. op.cit, p. 10 



 

10 
 

dibenci oleh Belanda ini, bahkan mempunyai reputasi sebagai seorang penulis.31 

Sultan Mahmud Badaru-ldin II sebagaimana Sultan sebelumnya, setidaknya sudah 

sejak zaman Sultan Mahmad Badaru-ldin I (1724-1757) kebiasaan memelihara 

ulama Kraton telah dirintis, yang selanjutnya sejak zaman inilah beberapa nama 

telah mulai dikenal sebagai pengarang. 

 Masalah lain yang masih berkaitan, yaitu tentang sejarah Kesultanan 

Palembang. Kota Palembang semula termasuk wilayah kerajaan Budha. Sriwijaya 

yang berkuasa dari tahun 683 M - 1371 M. Kerajaan Sriwijaya yang terletak di 

Palembang dan sekitarnya, setelah runtuhnya, mengalami beberapa waktu 

kekosongan kekuasaan. Kemudian menjadi daerah taklukan dari kerajaan 

Majapahit di Jawa pada pertengahan abad ke-15 masehi. Kerajaan Majapahit ini 

berkuasa dari tahun 1292/1293 M - 1527 M.32 Penguasa-penguasa Majapahit atas 

Palembang bergelar Adipati Ing Palembang. Mereka yang berkuasa di Palembang 

secara berturut-turut adalah sebagai berikut: 

a. Ario Damar, di sini lebih dikenal dengan nama Ario ‘Abdi-llah, 

berkedudukan di Palembang; 

b. Raden Sahun, berkedudukan di Wilwatika (Jawa); 

c. Pangeran Surodirejo, juga berkedudukan di Wilwatika. 

  

 Ario Damar adalah putra dari Prabu Brawijaya, Sri Kertawijaya (1447-

1451); sedangkan Raden Sahun adalah anak Ario Damar. Anak lain dari Ario 

Damar adalah Raden Kusen, dan dari beliau ini turun Pangeran Surodirejo 

tersebut di atas. 

 Islam telah masuk ke negeri Palembang dari Demak, dalam tahun 1440 

M. Ketika ibu Raden Patah dikirim ke Palembang dari Majapahit. Adipati 

Majapahit saat itu adalah Ario Damar yang telah lama memeluk agama Islam 

secara diam-diam, sehingga ibu tirinya diperlakukan menurut cara yang sesuai 

dengan ajaran Islam.33 Menurut R.O. Winstedt34 di samping dari Demak, 

                                                 
31 Taufiq Abdu-llah, Beberapa Aspek Perkembangan Islam Di Sumatera Selatan, dalam 

KHO Gadjahnata, op.cit, p. 55-56  
32 Ibid, p. 68-69 
33 Hamka, Sejarah Ummat Islam, Jakarta : Jilid IV, (1976) p.147-148 
34 R.O. Winstedt, A History of Clasaical Malay Literature, Kuala Lumpur : tt, (1969), p. 

147-148 
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Palembang sering pula didatangi missi Islam dari Malaka, sehingga pada waktu 

negeri yang tersebut akhir ini jatuh ke tangan Portugis (15-11 M), maka 

Palembang termasuk di antara negeri-negeri yang telah menerima Islam. 

 Selanjutnya, mengenai pendidikan Al-Palembani, sebagaimana 

disebutkan bahwa Al-Palembani menuntut ilmu di Makkah bersama-sama dengan 

Muhammad Arshad al-Banjari, 'Abdu-lwahhab Bugis aari Sulawesi Selatan dan 

Abdu-Irahman Masri dari Jakarta, yang sebelumnya ia mendapatkan pendidikan 

agama di negerinya sendiri. Selama belajar di Masjidil Haram Makkah ia telah 

menguasai bahasa Arab dengan baik, hal ini dapat dilihai dalam tulisan-tulisan-

nya. Sudah menjadi prinsip dasar, bahwa setiap penuntut ilmu yang ada di 

Makkah. sebelum ia dapat ikut belajar di Masjidil Haram, maka dirinya merasa 

belum sampai ke tempat tujuannya.35 Di Masjidil Haram diberikan pelajaran 

Tasawwuf setiap hari sabtu, dengan menggunakan rujukan kitab Ihya ‘Ulumu-ldin 

karya Imam Al-Ghazali. 

 Al-Palembani adalah seorang yang ‘alim baik mengenai masalah agama 

maupun yang bukan agama, di samping itu ia seorang kyai yang terkenal di 

daerah Palembang dan memiliki reputasi internasional. Putra yang berasal dari 

Palembang dan pernah bertahun-tahun tinggal di Makkah mempelajari agama 

Islam, yang pada akhir abad ke-18 Masehi kembali ke tempat kelahirannya 

dengan membawa satu ajaran dalam agama Islam, yaitu suatu cara (metode) untuk 

mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebagai bekas anak didik dari 

seorang ulama terkenal di Kota Madinah bernama Shaikh Muhammad ibn ‘Abdu-

lkarim al-Samani al-Madani.36
 

 Ia pernah menulis sebuah kitab tentang Ilmu Tauhid dengan judul Surayu-

lmurad fi Bayani Kalimati-ltauhid. Karya terbesar ini ditulisnya di Makkah ketika 

ia sedang belajar pada seorang ulama terkenal yang bernama Ahmad ibn ‘Abdu-

lmun’im Al-Damuri (118 Hijriah). Sementara itu ia sempat juga menterjemahkan 

beberapa kitab yang ditulis oleh al-Ghazali ra seperti Hidayatu-lsalikin fi Suluki 

                                                 
35 C. Snouck Hurgronje, Makka in the Latter Part Of The 19 th Century, tr. J.H. 

Monahan, London, (1931), p. 172-173 
36 T. Ibrahim Alfian (ed), Sejarah Perlawanan Terhadap Imprealisme dan Kolonialisme 

di Daerah Sumatera Selatan, Jakarta: Dep. P dan K, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, 
(1983/1984), p. 16  
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Maslahati-lmuttaqin, Hidayatu-lhidayah (1192 H), dan Siyaru-lsalikin ila lbadati 

Rabbi-l’abidin (1203 H).37 

 Ketika ia berada di Makkah, sempat juga ia mengadakan hubungan 

korespondensi dengan Pangeran Mangkubumi di Yogyakarta, Mangkunegaran di 

Susuhunan Prabu Djaka di Surakarta. Surat-surat yang pernah dikirimkan kepada 

penguasa formal tradisional itu, tidak hanya berisikan soal-soal yang menyangkut 

ilmu agama saja tetapi juga hal-hal yang menyangkut masalah politik dalam 

kaitannya dengan kolonialisme Belanda. Dengan demikian, ia telah memberikan 

inspirasi baru berdasarkan doktrin agama untuk membangkitkan kembali rasa 

patriotisme untuk menentang penjajahan. 

 Semuanya itu, agaknya memang telah menjadi pemikiran Al-Palembani 

sehingga ia merasa perlu membangkitkan semangat jihad di kalangan ummat 

Islam. Dua pucuk surat tersebut bukan satu-satunya bukti bahwa Al-Palembani 

menyerukan ummat Islam yang sedang dilanda bahaya kolonialisme Barat itu 

untuk berjihad di jalan Allah dengan harta dan nyawa. Di samping itu ia menulis 

pula sebuah karya denga judul Nasihatu-lmuslimin wa Tadhkiratu-lmukminin fi 

Fadaili-ljihadi fi Sabili-llah wa Karamati-lmujahidin fi Sabili-llah (nasehat untuk 

kaum muslimin dan peringatan untuk orang-orang mukmin mengenai keutamaan 

jihad di jalan Allah serta kemulyaaan mereka yang berjihad di jalan Allah swt).38
 

 Dengan gambaran tersebut di atas merupakan satu bukti bahwa Al-

Palembani, di samping ‘alim dalam masalah-masalah agama juga alim di bidang 

politik. Aspek agama yang diajarkan oleh ‘Abdu-Lsamad Al-Palembani adalah 

tasawwur al-Ghazali, di samping bidang fiqh yang condong menganut madhab al-

Shafi’i. 

 Pada tahun 1188 H/1774 M ketika namanya telah tersohor ke seluruh 

negeri yang berbahasa Melayu melalui jamaah haji atau penuntut-penuntut ilmu 

yang pulang ke negerinya, Al-Palembani diminta oleh seorang pembesar untuk 

menulis mengenai hakekat iman dan hal-hal yang bisa merusak iman. Permintaan 

tersebut oleh Al-Palembani dapat dikabulkan, yang kemudian ia menulis sebuah 

                                                 
37 Ibid  
38 Lihat Chatib Quzwain, op.cit, p. 17.  Kitab ini terdapat naskahnya di Perpustakaan 

Nasional (Museum Pusat) Jakarta, No. CCIX dan v.d.w. 51. 
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kitab dengan judul Tuhfatu-lraghibi'n Fi Bayani Haqiqatu-limanilmuslimin wa ma 

Yufsiduhu Fi Riddati-lmurtaddin.39
 

 Menurut perkiraan Drewes, pembesar yang dimaksud di atas itu adalah 

Sultan Palembang (sultan Najmu-ldin atau putranya Bahau-ldin).40 Perkiraan 

Drewes ini mendapat dukungan dari isi pembicaraan Al-Palembani dalam kitab 

tersebut di atas, yang antara lain mencela perbuatan menyanggar (memberikan 

sesajen),41 yang pada masa itu masih banyak dilakukan di daerah pedalaman yang 

Islamnya masih sangat muda, di samping itu dalam kitab tersebut dibicarakan juga 

aliran-aliran yang dianggapnya menyimpang, antara lain aliran wujudiyah 

mulhid,42 yang dalam abad ke-17 Masehi telah dikecam oleh Shaikh Nuruddin Ar-

Raniri di Aceh. Selanjutaya, dalam abad ke-18 masehi itu ajaran tersebut diikuti 

oleh pengikut-pengikutnya di Palembang. 

 Pada awal tahun 1192 H/1778 M, ia selesai menterjemahkan Bidayatu-

lhidayah “karangan al-Ghazali” ke dalam bahasa Melayu (dengan judul : 

Hidayatu-Isalikin), dengan menambahkan di dalamnya soal-soal yang 

dianggapnya sangat perlu diketahui oleh setiap muslim.43 Pada tahun berikutnya 

(1193 H/1779 M), ia mendapat ilham untuk menterjemah kitab Al-Ghazali 

Lubabu lhya ‘Ulumu-ldin dengan judul Siyaru-lsalikin, selesai diterjemahkan 

pada tahun 1203 H/1788 M, yang selanjutnya dinyatakan sebagai karyanya yang 

terakhir.44
 

 Selanjutnya, untuk menjadi seorang sufi sejati, maka Al-Palembani 

memasuki tarekat Al-Khalwatiyah melalui Shaikh Muhammad Al-Samman, yang 

dianggap sebagai Kutub (wali Allah yang tertinggi) pada zaman itu.45
 

                                                 
39 Chatib Quzwain, Mengenal Allah ..., op. cit, p.14. Kitab ini terdapat naskahnya di 

Perpustakaan Nasional (Museum Nasional/Pusat), Jakarta, No.MI. 719 (V.d.W.37). Untuk 
selanjutnya sumber ini disebut Tuhfat. 

40 G.W.J. Drewes, Further Data Concerning ‘Abdu-lsamad Al-Palembani, dalam BKI, 
132, (1976), p. 274-275 Chatib Quzwain, Mengenal Allah ..., Op. cit, p.14. Kitab ini terdapat 
naskahnya di Perpustakaan Nasional (Museum Nasional/Pusat), Jakarta, No.MI. 719 (V.d.W.37). 
Untuk selanjutnya sumber ini disebut Tuhfat. 

41 Lihat Tuhfat, p. 2 
42 Ibid, p. 25-26 G.W.J. Drewes, Further Data Concerning ‘Abdu-lsamad Al-Palembani, 

dalam BKI, 132, (1976), p. 2 7 -27 5 • 
43 Al-Palembani, H}ida>yatu-lsa>liki>n Fi> Suluki Masla ki-lmuttaqin, Surabaya : 

(1935), P. 3. 
44 Lihat Siyaru-lsa>liki>n, jilid I, p.3; dan jilid IV, p. 267. 
45 Lihat Siyaru-lsa>liki>n, jilid III, p. 39, 178, 203. 
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‘Abdu-lsamad Al-Palembani meninggal dunia pada tahun 1190 

Hijriah/1776 Masehi. 

 

Karya-Karya Shaikh ‘Abdu-Isamad Al-Palembani 

 

 Menurut Drewes46 sampai saat ini ada tujuh buah karya ‘Abdu-lsamad 

Al-Palembani yang masih dikenal, empat buah karyanya tertulis dalam bahasa 

Melayu dan tiga buah dalam bahasa Arab: 

a. Zahratu-lmurid Fi Bayani Kalimati-ltauhid, sebuah kitab dalam bahasa 

Melayu yang ditulisnya di Makkah pada tahun 1178 H/1764 M. Isi kitab 

ini mengenai Mantiq dan Usulu-idin. Abdu-lsamad Al-Palembani 

menggubah risalah ini berdasarkan catatan pelajaran yang diperolehnya 

dari Ahmad bin Abdu-Imun’im Al-Damanhuri, seorang ulama Mesir yang 

mengunjungi Makkah pada musim haji tahun 1763 M. Al-Damanhuri 

kemudian menjadi guru besar pada Universitas Al-Azhar, Kairo; 

b. Hidayatu-1salikin Fi Sulaki, Maslaki-lmuttaqin, sebuah kitab berbahasa 

Melayu, yang selesai ditulis pada tahun 1192 H/1778 M adalah sebuah 

adaptasi dari karya Al-Ghazali, Bidiyatu-lhiaayah. Karyanya ini telah 

dicetak berkali-kali; di Makkah tahun 1287 H/1870 M; di Bombay tahun 

1311 H/1895 M; di Kairo pada tahun 1341 H/1922 M; dan di Surabaya 

pada tahun 1352 H / 1933-1934 M. Di dalam kitab tersebut, Al-Palembani 

menjelaskan pula tingkatan-tingkatan (maqamat) yang harus dilalui oleh 

seorang sufi terutama yang masih calon sufi; 

c. Siyaru-lsalikin illa ‘Ibadati Rabbi-1’alamin, sebuah kitab dalam bahasa 

Melayu, terdiri dari empat bagian, yang mulai ditulisnya pada tahun 1193 

H/1779 M. Bagian pertama selesai di Makkah pada tahun 1194 H/1780 M, 

bagian kedua selesai di Taif tanggal 19 Ramadan 1195 H/1781 M; bagian 

ketiga selesai di Makkah tanggal 19 Safar 1197 H/1783 M; dan bagian 

keempat selesai di Taif tanggal 20 Ramadan 1203 H/1788 M: Kitab ini a-

dalah terjemahan dari Lubabu Ihya Ulumu-ldin karya Imam Al-Ghazali, 

                                                 
46 G.W.J. Drewes, op. cit, p. 274-275. Lihat juga, Catatam tentang Hayat dan Karyanya 

pernah ditulis Mal An Abdullah untuk bahan diskusi di IAIN Raden Fatah tahun 1981. 
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yang dianggap merupakan karyanya yang terpenting. Gagasan untuk 

menulis terjemahan ini lahir di Makkah pada tahun 1779. Terjemahan ini 

sangat bebas disingkat pada beberapa bagian dan diperluas dengan 

berbagai tambahan pada bagian-bagian yang lain. Karya ini telah dicetak 

berulang,  diantaranya terdapat edisi Kairo tahun 1953 M, yang 

memperlihatkan bahwa walaupun telah lewat hampir dua abad masih tetap 

masih dipelajari di madrasah tradisional dan dalam lingkungan orang-

orang yang berminat terhadap Tasawwuf; 

d. Tuhfatu-lraghibin Fi Bayani Haqiqati Imami-lmukminin, Sebuah kitab 

dalam bahasa Melayu, yang ditulis pada tahun 1188 H/1774 M, untuk 

memenuhi permintaan Sultan. (menurut Drewes, yaitu Sultan Najmu-ldin 

atau putranya Bahau-ldin); 

e. Nasihatu-1muslimin Wa Tazkiratu-lmukminin Fi Fadaili-ljihadi Fi Sabili-

llah Wa Karamati-lmujahidin Fi Sabi 1i-llah, sebuah kitab dalam bahasa 

Arab, yang memuat peringatan keras untuk berperang sambil melawan 

orang-orang kafir. Risalah/kitab ini telah memberi inspirasi dan dikutip 

oleh Tengku Cik Ditiro, pengarang Shair Aceh Hikayat Perang Sabil. Di 

sini, ia tidak menyebutkan tanggal dan tempat penulisannya; 

f. Al-‘Urwatu-lwutha Wa silsilatu Uli-lttiqa, sebuah kitab dalam bahasa Arab 

yang berisi kumpulan rangkaian wirid yang disarankan oleh ‘Abdu-lsamad 

Al-Palembani. Tetapi sampai sekarang belum ditemukan naskahnya; 

g. Ratib ‘Abdu-lsamad Al-Palembani, sebuah kitab kecil dalam bahasa Arab 

yang berisi kumpulan wirid (semacam zikir, pujian-pujian dan do’a) yang 

dilakukan sesudah sembahyang ‘isha. Isi kitab ini pada dasarnya sama 

dengan apa yang terdapat dalam Ratib Samman, sebuah kitab yang 

menerangkan ratib menurut ajaran shaikh Muhammad Al-Samman. Kitab 

ini tidak tercantum di dalamnya, tanggal dan tahun serta tempat 

penulisannya. Ada sebuah naskah yang tidak disebutkan Drawes; 

h. Zadu-lmuttaqin Fi Tauhidi Rabbi-l’alamin, kitab ini di sebut dalam Siyaru-

lsalikin pada dua tempat; pertama ada akhir pasal 2 bab 2, bagian ketiga, 

dan kedua dalam bab x, bagian ketiga, kitab ini merupakan penjelasan 
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kitab-kitab Tasawuf, yang hanya boleh dibaca oleh orang yang sudah 

mencapai tingkat penghabisan (Al-Muntabi). 

 

2.2  Diskripsi Naskah Siyaru-lsalikin 

 

 Naskah Siyaru-lsa1ikin, ini berupa sebuah kitab yang kami peroleh dari 

Drs. Humaidi Abdu-lsami, merupakan salah satu naskah koleksi beliau. 

 Naskah ini salinan dari satu naskah yang merupakan terjemahan ke dalam 

bahasa Melayu dari Bahasa Arab yang ditulis oleh Shaikh ‘Abdu-Lsamad Al-

Palembani,47 mulai ditulis pada tahun 1193 H/1779 M di Makkah dan selesai 

penulisannya pada hari ahad tanggal 20 Ramadan tahun 1203 H/1788 M di Taif. 

Adapun pengarang naskah/kitab aslinya yang berbahasa Arab adalah Abi Hamid 

Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dengan kitabnya Lubabu Ihya ‘Ullumu-

idIn. Naskah/kitab Siyaru-lsalikin ini terdiri dari empat juz : 

a. Juz pertama, pada menyatakan ilmu Usalu-ldin, yaitu segala I’tiqad ahlu-

lsunnah wa-ljama’ah dan perbuatan taat, yakni ibadah yang dahir. Juz 

pertama ini terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yang diterjemahkan selesai pada 

awal tahun 1194 H/1780 M di Makkah; 

b. Juz kedua, menyatakan adat yakni menyatakan hukum adab, yang berlaku 

pada adat seperti makanan, minuman, nikah dan berusaha yang membawa 

kepada kehidupan di dunia dan mengetahui haram dan halal, dan 

menyatakan adab bersahabat dan lain-lainnya. Juz kedua ini terdiri dari 10 

(sepulh) bab, yang diterjemahkan selesai pada hari Sabtu tanggal 19 

Ramadhan tahun 1195 H/1780 M di Taif; 

c. Juz ketiga, menyatakan mahlakat yakni membinasakan sekalian amal yaitu 

segala maksiat yang dhahir dan yang batin. Juz ketiga ini terdiri dari 10 

(sepuluh) bab, yang diterjemahkan selesai pada hari Kamis tanggal 19 

Safar tahun 1197 H/1783 M di Makkah; 

d. Juz keempat, menyatakan manjiyat yakni melepaskan daripada yang 

membinasakan semua amal, yaitu semua ibadah batin. Selanjutnya ditutup 

                                                 
47 ‘Abdu-lsamad Al-Palembani, Siyaru-lsa>liki>n, jilid IV, Kairo, (1953), p. 267. 
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atau diakhiri dengan khatimah yakni penutup kitab ini. Juz keempat ini 

terdiri dari 10 (sepuluh) bab, yang diterjemahkan selesai pada hari Ahad 

tanggal 20 Ramadan tahun 1203 H/1788 M di Taif. 

 

 Dalam kaitan ini, yang menjadi pembahasan penulis adalah naskah / kitab 

Siyaru-lsalikin, juz II, bab 2, tentang Adabu-Inikah, yang dimulai dari halaman 22 

sampai dengan halaman 59. Rata-rata halaman berisi 34 baris kecuali halaman 22 

(28 baris) dan halaman 59 (11 baris). 

 Siyaru-,lsalikin, juz II, bab 2 tentang ldabu-Inikah ini terdiri dari 4 

(empat) pasal: 

a. Pasal pertama : menyatakan kelebihan berkawin. 

b. Pasal kedua : beberapa faidah kawin dan beberapa kebinasaan kawin. 

c. Pasal ketiga  : barang yang dipilih pada/ketika akad nikah. 

d. Pasal keempat  : adab bertaulan (hubungan) yang lazim bagi suami dan 

istrinya. 

 

 Selanjutnya, naskah/kitab ini sudah mengalami beberapa penyalinan dan 

telah dicetak berulangkali, diantaranya terdapat edisi Kairo tahun 1372 H/1953 M, 

penerbit ‘Isa Al-Babi Al-Halabi.48 Naskah/kitab edisi Kairo ini penulisannya 

dengan huruf Arab Melayu (pegon) tanpa memakai shakal, baik terhadap ayat-

ayat al-Qur’an maupun terhadap hadis. Sedang ukuran teks rata-rata 231/2 cm x 13 

cm, dan ukuran naskah/kitab rata-rata 27 cm x 191/2 cm; dengan kertas berwarna 

kuning dan bersampul kain hitam. 

 

2.3 Cara Transkripsi Naskah 

 

  Naskah/kitab yang berbahasa Melayu dan berhuruf Arab ini 

ditranskripsikan ke huruf Latin, kecuali ayat-ayat al-Qur’an dan hadis yang tetap 

kami tulis dengan bahasa Arab, berhuruf arab. Di samping pemindahan ke huruf 

                                                 
48 Abdu-lsamad ‘Al-Palembani, Siyaru-lsa>liki>n, jilid IV, Kairo, (1953), p. 268. 
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latin, terdapat beberapa usaha lainnya yang dikerjakan bersamaan dengan 

transkripsi tersebut. Usaha-usaha tersebut antara lain: 

a. Pemberian tanda baca, seperti titik, koma, titik dua, tanda petik, tanda 

tanya; yang dengan cara ini diharapkan bisa membantu mempermudah 

membaca serta memahaminya, sebab naskah ini sama sekali tidak ada 

tanda bacanya. 

b. Pemberian nomer-nomer (I,II,III,IV,V, dan seterusnya) dipakai untuk 

menandai sub-sub pasal. Nomer-nomer (22, 23, 24, 25, 26 dan seterusnya) 

yang ditempatkan pada folio sebelah kiri menunjuk kepada nomer halaman 

bagi naskah yang ada di dalam kitab Siyaru-lsalikin. 

c. Nama-nama orang dalam bahasa Arab atau Istilah-istilah di dalam bahasa 

Arab yang belum lazim atau belum baku menjadi bahasa Indonesia 

ditranskripsikan dengan memakai kaidah-kaidah yang ada, sehingga 

didapati lafaz-lafaz Fatimah, ‘Ali, Zahid, dan lain-lain. 

d. Pemberian footnote dari teks yang ditempatkan setelah teks itu sendiri. 

Footnote ini meliputi, memberikan penjelasan ayat-ayat al-Qur’an dan 

hadith-hadith yang ada dalam teks itu sendiri. Footnote juga untuk 

menjelaskan tokoh-tokoh sejarah yang disebutkan oleh teks, seperti Nabi 

Muhammad, Abu Bakr, Umar, Ali, Shihabu-ldin bin Abda-llah. Kemas 

Fakhru-ldin dan lain-lainnya. 

 

 Footnote juga untuk penjelasan tokoh-tokoh bagi ahli hadith; Ibn Al-

Mubarak, Al-Mughirah ibn Shu’bah, dan tokoh-tokoh ahli hadith lainnya. Di 

samping juga tokoh-tokoh dari kalangan fuqaha (ahli fiqh), seperti Izzu-ldin bin 

‘Abdi-aziz, Shikh Islam Zakariya Al-Ansari dan takoh-tokoh ahli fiqh lainnya. 

 

2.4 Ringkasan Isi Juz II, Bab 2 

 

  Kandungan isi dari Siyaru-lsalikin karya ‘Abdu-lsamad Al-Palembani, juz 

III, bab 2 tentang adabu-lnikah ini, dapatlah diringkaskan sebagai berikut : 

1. (Fol. 22-26), Fadilah nikah dan Meninggalkan fadilah nikah. 

Adapun fadilah nikah itu, antara lain : 
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a. Perkawinan itu merupakan sunnat Nabi Muhammad; sebagaimana 

sabdanya: “Berkawin itu sunnatku yakni jalan agamaku, maka 

barangsiapa kasih ia agamaku hendaklah ia menjalani akan sunnatku 

itu”. 

b. Perkawinan itu dapat menjauhkan dari berbuat zina, baik zina mata 

maupun zina farji (kemaluan). 

c. Perkawinan itu untuk menjaga was-was dalam menjalanian ibadah. 

d. Suatu ibadah yang kosong dari perkawinan itu, kurang afdal. 

e. Perkawinan itu menjaga pada shahwat yang membawa kepada haram, 

terutama bagi yang masih bujang. 

 

Sedangkan, meninggalkan fadilah nikah itu, antara lain : 

a. Meninggalkan kawin itu boleh, sebab keadaan ekonomi memang tidak 

mencukupi. 

b. Tidak mampu memberikan nafkah lahir (belanja) kepada istri dan 

anaknya. 

c. Merusak agamanya dengan cara mencari rizki yang tidak halal, demi 

menyambung kehidupan anak dan istrinya. 

d. Takut mengurangi ibadahnya kepada Tuhan, karena keharusan 

memperhatikan keluarganya. 

2. (Fol. 26). Faidah perkawinan, ada 5 (lima) perkara; 

Faidah pertama : untuk mendapatkan anak dan keturunan. Anak yang saleh 

dapat menjadi pertolongan bagi kedua orang tuanya kelak dihari kiamat 

nanti. 

Dola anak yang saleh yakni yang mukmin dapat memberikan manfaat bagi 

kedua orang tuanya, di samping pahalanya bisa sampai kepada mereka, 

tetapi sebaliknya anak yang jahat itu pahala dan do’anya tidak akan sampai 

kepada mereka. 

Berdasarkan sabda Nabi saw: “Bahwa anak kecil yang meninggal dunia 

maka ia akan masuk surga bersama dengan kedua orang tuanya”. 

Dan lagi sabdanya: “Barangsiapa mempunyai dua anak kecil dan telah 

meninggal dunia, maka akan dijauhkan ia dari api neraka”. 



 

20 
 

3. (Fol. 27). Faidah Kedua : dapat menenangkan hati dalam berbuat ibadah 

dan menjauhkan dari perbuatan zina baik zina mata maupun zina 

kemaluan yang membawa kepada haram. 

Sabda Nabi saw: “Barangsiapa kawin maka berarti ia telah berusaha 

memelihara setengah daripada agamanya”. 

Diceritakan bahwa Abdu-llah bin Umar ra berbuka puasa dengan dengan 

menjima’ (bersetubuh) dengan isterinya terlebih dahulu daripada makan 

makanan. 

Junaid Al-Baghdadi, berkehendak jima’ itu seperti ia berkehendak makan 

makanan. Maka istri itu seperti makanan, sebab ia dapat menyucikan hati 

dari perbuatan was-was. 

4. (Fol. 28). Faidah ketiga : melayani suami dan berbuat saling pengertian 

diantara keduanya demi menjaga kerusakan rumah tangganya. 

Faidah keempat : beristri itu akan membantu ketenangan berbuat ibadah 

kepada Allah swt. 

5. (Fol. 29-30). Faidah kelima melawan hawa nafsu dan untuk mendirikan 

hak dan kewajiban istri atas suami, begitu juga sebaliknya mendirikan hak 

dan kewajiban suami atas istrinya. 

Dijelaskan oleh hadis, bahwa Nabi saw bersabda “pahala menanggung 

kesusahan keluarga itu seperti pahala kesusahan perang sabili-llah”. 

Dan lagi sabda Nabi saw: “Belanja/nafakah seorang laki-laki yang 

diberikan kepada keluarganya itu sama dengan sedakah dan ia mendapat 

pahala”. 

6. (Fol. 31). Seorang laki-laki/suami tidak boleh menuntut rizki dan uang 

belanja kepada anak dan istrinya. 

Sabar seorang istri yang bisa melawan hawa nafsu, serta menjalankan hak 

dan kewajiban sebagai istri adalah ibadah. 

7. (Fol. 32). Seorang suami yang mencari rizki dengan cara yang halal, sabar 

serta mendidik keluarganya adalah suatu ibadah yang lebih afdal daripada 

ibadah yang dahir yang tidak dilandasi dengan cita hati. 

Seorang laki-laki yang telah memutuskan untuk menjalani ilmu tarekat 

atau ilmu mukashafah, seyogyanya tidak beristeri. 
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8. (Fol. 33-35). perkara-perkara yang merusak suatu perkawinan, yaitu ada 

tiga perkara : 

1. Tidak mampu memberikan belanja/biaya hidup terhadap istrinya 

dengan cara mencari rizki yang halal. 

2. Tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami atau 

sebagai kepala keluarga, serta tidak mampu menanggung beban derita 

keluarga. 

3. Keluarga dan anaknya itu dapat membimbangkan baginya akan ibadat 

kepada Allah swt yakni menghalangi untuk dekat kepada Allah swt. 

9.  (Fol. 36-42). Rukun perkawinan ada 4 (empat) macam: 

1. Ada wali 

2. Di antara kedua belah pihak tidak ada paksaan atau terpaksa. 

3. Ada saksi (saksi yang adil). 

4. Ada ljab dan qabul. 

10. (Fol. 37). Adapun syarat menjadi wali, itu ada enam: 

1. Islam  4. Merdeka (bukan hamba sahaya). 

2. Baligh  5. Laki-laki 

3. Berakal  6. Adil 

Selanjutnya, seorang wali yang hendak mengkawinkan anak gadisnya, 

maka boleh tanpa izin lebih dahulu dari anak gadisnya tersebut; 

dengan syarat: 

1. Dengan laki-laki yang senasab 

2. Antara laki-laki dengan anak gadis yang akan dikawinkan tersebut 

tidak saling bermusuhan. 

3. Dengan mas kawin yang wajar (memadai). 

4. Laki-laki calon suaminya itu tidak cacat atau tua. 

11. (Fol. 38). Dua orang saksi yang adil, merupakan syarat sahnya 

perkawinan. Di samping harus ada ijab dan qabul. Ijab hak bagi wali dan 

qabul, hak bagi calon suami. 

 Sunnat dilakukan dalam perkawinan: 

1. Meminang/melamar calon istri. 

2. Mengadakan walimah (pasta perkawinan) 
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3. Berniat mendirikan sunnat Rasulullah saw. 

12. (Fol. 39). Perempuan yang haram dinikahi, ada tiga: 

1. Qarabah 

2. Rada 

3. Musaharah 

 

Qarabah, haram dinikahi, yaitu; 1). ibu dan nenek, 2). anak dan cucu, 3). 

saudara sendiri baik saudara seibu atau saudara sebapak, 4). anak dan 

cucu dari saudara laki-laki, 5). anak dan cucu dari saudara perempuan, 6). 

saudara nenek. 

 

Rada yang haram dinikahi, yaitu: 1). ibu dan nenek rada, 2). anak rada 

dan cucu rada, 3). saudara rada, 4). anak saudara radanya yang laki-laki 

dan cucu saudara radanya, 5). anak dari saudaranya rada yang perempuan 

dan cucu dari saudaranya rada, 6). saudara bapaknya rada dan saudara 

neneknya rada yang laki-laki, 7). saudara ibunya rada dan saudara 

neneknya rada yang perempuan. Rada dinyatakan haram dengan syarat 

anak-anak yang menyusu itu berumur kurang dari dua tahun dengan 

menyusu sampai lima kali susuan kepada perempuan lain (bukan ibu 

kandungnya sendiri). Maka dengan demikian ia dinyatakan telah menjadi 

muhrim. 

 

Musaharah, haram dinikahi, yaitu: 1). ibu istri dan neneknya, 2). anak 

istri yang dijima karena ada unsur kesalahan; jika istrinya yang sah dan 

belum pernah dijima maka ditalak, dan selanjutnya anak istrinya itu 

(maksudnya anak gawan/bawaan) haruslah ia kawini, 3). istri bapaknya 

dan istri neneknya atau gundik daripada keduanya, baik nenek itu dari 

pihak ibu, maupun nenek dari pihak ibu. 

13. (Fol. 40-42). Haram kawin dengan saudara istri selama istrinya itu masih 

hidup; begitu juga haram kawin dengan saudara bapak istri selama istrinya 

itu masih hidup.  
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Haram kawin dengan istri yang telah ditalak tiga, melainkan dengan 

muhallil. 

Selanjutnya, sunnat memilih perempuan yang akan dikawin, sebagai 

berikut: 

1. Perempuan yang beragama. 

2. Perempuan yang baik perangainya. 

3. Perempuan yang cantik atau elok mukanya. 

4. Perempuan yang ringan mas kawinnya. 

5. Perempuan yang mempunyai benih subur atau banyak anak. 

6. Perempuan yang bikr (masih gadis). 

7. Perempuan yang mempunyai bangsa atau nasab yang baik. 

8. Perempuan yang bukan kerabatnya. 

Adapun perempuan yang harus dijauhi dan tidak pantas dikawini atau 

dijadikan istri, adalah sebagai berikut: 

1. Al-Inanah, yaitu perempuan yang banyak mengeluh lagi banyak 

mengadukan akan kebaikan dirinya sendiri, pada hal sebenarnya, itu 

hanya kebohongan belaka. 

2. Al-Mananah, yaitu perempuan yang sering membangkitkan emosi 

suaminya atau membuat marah suaminya. 

3. Al-Hananah, yaitu perempuan yang suka berbuat serong dengan suami 

orang lain. 

4. Al-Hadaqah, yaitu perempuan yang mempunyai banyak keinginan, 

pada hal suaminya tidak mampu untuk membelikannya dan menuruti 

sagala apa yang dikehendaki. 

5. Al-Baraqah, yaitu perempuan yang pemarah dan tidak pernah puas 

atas pemberian suaminya. 

6. Al-.Shadaqah, yaitu perempuan yang banyak bicara. 

Adapun sifat jahat/jelek bagi laki-laki tetapi menjadi sifat baik bagi 

perempuan, yaitu : 

1. Al-Bukhl. 

2. Al-zahwu. 

3. Al-jubn. 
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14. (Fol. 43-54). Cara bergaul antara suami dan istri. Adapun hubungan suami 

dan istri itu dapat diwujudkan, dengan melalui cara: 

1. Mengadakan pesta perkawinan, pada waktu pelaksanaan perkawinan. 

Dalam hal ini hukumnya sunnat Muakkad. 

2. Sabar atas perangai jelek istrinya atau sebaliknya. 

3. Berlomba untuk saling menyayangi. 

4. Saling menjaga perasaan; bila ada yang salah maka ditegurlah dengan 

baik. 

5. Al-I’tidal Fi-lghirah. 

6. Al-I’tidal Fi-lnafaqah. 

7. Saling belajar dan mengajar kepada istrinya, pengetahuan tentang haid 

khususnya dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. 

8. Suami yang mempunyai istri lebih dari satu, maka ia haruslah berbuat 

adil terhadap mereka. 

9. Nushuz. 

10. Adab jima’ 

a. Sunnat baca Bismi-llah. 

b. Sunnat menghadap kiblat. 

c. Sunnat bagi suami istri menutup diri dengan satu kain. 

d. Sunnat mencumbu istrinya sebelum jima’. 

e. Sunnat memasukkan mani ke dalam kemaluan istrinya, 

11. Adab wiladah 

a. Jangan suka mengharap anak laki-laki dan duka dengan anak 

perempuan. 

b. Sunnat bagi anak yang lahir itu diazani pada telinga kanannya dan 

diiqamati pada telinga kirinya. 

c. Memberikan nama yang baik. 

d. Menyembelih aqiqah (lebih afdal pada hari ketujuh dari 

kelahiran). 

e. Sunnat menyuapi dengan kurma atau dengan sesuatu yang manis 

pada saat dilahirkan. 

12. Masalah Talaq. 
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15. (Fol. 55). Adab Talaq 

a. Istri dalam keadaan suci atau tidak haid. 

b. Dengan satu kali talaq 

c. Mengucapkan kata-kata talaq dalam keadaan tidak emosi dan 

marah. 

d. Menyimpan segala kejelekan istrinya (segala perbuatan istrinya). 

16. (Fol. 56-80). Kewajiban istri kepada suami 

a. Ta’at atas segala perintah suami, kecuali perintah berbuat maksiat. 

b. Kasih dan sayang terhadap suami dan seluruh keluarga suami. 

c. Menjaga harta milik suami. 

d. Berpuasa sunnat, bila ada izin suami. 

e. Bepergian bila ada izin suami. 

f. Tidak pernah menuntut sesuatu yang lebih dari apa yang telah 

diberikan oleh suaminya. 

g. Selalu jujur terhadap suami dan harta miliknya. 

h. Menjaga kebersihan dan merawat diri, semata-mata hanya untuk 

suaminya. 

i. Tidak pernah menyakitkan hati suami. 

j. Menjaga harkat dan martabat suami. 

k. Memperhatikan segala urusan rumah tangganya. 

l. Ber’iddah, bilamana suaminya meninggal dunia. 

m. menjaga diri dengan baik bila suaminya sedang dalam berpergian. 
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BAB III 

NASKAH TEKS SIYARU-LSALIKIN 

 

 

AL - BA<BU AL - THA<NI FI< A<DA<BI – LNIKA<H}I 

BERMULA BAB YANG KEDUA PADA MENYATAKAN ADAB (TATA 

CARA) BERKAWIN. DAN DI DALAMNYA EMPAT PASAL 

 

3.1  AL – FAS}LU AL - AWWALU FI< FAD}I<LATI – LNIKA<H}I WA  

       TARKIHI 

 

 Bermula pasal yang pertama pada menyatakan kelebihan berkawin dan 

kelebihan meninggalkan akan dia. Ketahui olehmu bahwasannya bersalahan 

ulama pada kelebihan berkawin itu. 

 Kata setengah Ulama: ”Bahwasannya berkawin itu terlebih afda}l 

daripada berbuat ibadah yang sunyi daripada berkawin.” 

 Dan kata setengah Ulama: ”Bahwasannya berbuat ibadah yang sunyi 

daripada nikah itu lebih afda}l jikalau ia tiada sangat ingin kepada berkawin, dan 

jikalau sangat ingin kepada berkawin itu sekira-kira jikalau tiada berkawin 

niscaya jadi was-was di dalam berbuat ibadah, maka berkawin itu terlebih afda}l 

daripada berbuat ibadah dengan was-was itu”. 

 Dan kata setengah Ulama : ”Bahwasannya yang terlebih afda}l pada 

jaman sekarang ini yaitu meninggalkan akan berkawin karena pada masa sekarang 

ini bahwa berusaha pada menghasil belanja yang halal itu sangat susah, dan lagi 

kebanyakan perempuan pada masa ini berperangai dengan kecelaan”. 

 Kata Imam al-Ghazali ra49: “Dan tiada nyata keadaan dalam segala 

perkataan ini melaikan dengan kamu datangkan dahulu akan segala hadis Nabi 

                                                 
49 Nama lengkapnya Abu> H{a>mid Muh{ammad bin Ahmed al-Ghaza>li>; lahir pads 

tahun 450 H/1058 M di kota kecil bernama Thus wilayah Iran. Semasa kecilnya mendapat pendidi-
kan dari Imam al-Razakani dalam ilmu Fiqh di Thus, kemudian melanjutkan studinya di Jurjan, 
dan akhirnya menyelesaikan studinya di Nishabur pada Nidzamiyah College yang di bawah 
asuhan Abu> Ma’a>li al-juwaini (Imam al-Haramain). 
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saw dan segala athar s}ah}a>bat dan ta>bi’i>n yang menunjukkan kelebihan ber-

kawin bagi orang yang sejahtera agamanya daripada kebinasaan berkawin itu dan 

kamu datangkan akan segala hadis dan ithar yang menunjukkan kelebihan 

meninggalkan berkawin itu orang yang tiada sejahtera agamanya daripada ke-

binasaan berkawin itu”. 

 Adapun kelebihan berkawin itu menggemarkan berkawin itu maka yaitu 

beberapa ayat al-qur’a>n dan h}adi>s Nabi saw dan a>tha>r s}ah}a>bat dan 

ta>bi’i>n ra. Dan setengah daripadanya firman Allah Ta’a>la>50 : 

æÇäßÍæÇ ÇáÇíÇã ãäßã 

artinya: ”Dan berkawin kamu akan segala orang yang bujang daripada kamu 

sekalian”. Bermula dalil ini menunjukkan disuruh berkawin itu bagi segala orang 

yang bujang sama ada yang bujang itu laki-laki atau perempuan. Dan setengah 

daripadanya firman Alla>h Ta’a>la>51 : 

ÝáÇ ÊÚÖáæ åä Çä íäßÍä ÇÒæÇÌåä 

artinya: ”Maka jangan kamu teguhkan akan segala anak kamu yang perempuan 

bahwa kawin mereka itu akan segala suami mereka itu”. Bermula ayat ini 

menunjukkan akan teguh bagi bapak ibu akan enggan ia mengawinkan anak 

perempuan. Dan setengah daripadanya firman Alla>h Ta’a>la>52 : 

æÇáãíä íÞæáæä ÑÈäÇ åÈ áäÇ ãä ÇÒæÇÌäÇ 

æÐÑíÇÊäÇ ÞÑÉ ÇÚíä 

                                                                                                                                      
Ia adalah pengikut teologi al-Ash’ari dan pengikut al-Shafi’i dalam bidang fiqh. Pernah 

menjadi guru besar ai Universitas Nidzamiyah di Baghdad yang didirikan oleh Perdana Kemeteri 
Nizamulmulk dari dinasti Turki Saljuk. Ia kemudian cenderung kearah kehidupan spiritual, 
kemudian pergi ke kota Makkah menjalankan ibadah hajji, dan mengisolir diri, dilanjutkan di kota 
Damaskus (Siria) untuk beribadah dan melakukan kehidupan sufi, tafakur, dan merenung beberapa 
tahun lamanya. Kemudian kembali ke mesyarakat ramai mengajar dan mengarang sampai akhir 
hayatnya, wafat di kota Thus pada tahun 505 H/tepat pada tanggal 18 Desember 1111 M. 

Karya-karyanya, antara lain : Al-Wajij (fiqh), al-Mustashfa (Us{u>lu-fiqh), Ihya 
‘Ulu>mu-ldi>n (perpaduan antara fiqh dan tasawwuf), Taha>futa- lfala>s}ifah (filsafat). Ia juga 
dikenal dengan sebutan Abu> H}a>mid dalam berbagai literatur klasik dan mendapat julukan 
H}ujjatu-lisla>m. (Encyclopedia Americana Vol. 12 den Da>iratu-lma’a>rifulqarnu-lishri>n Vol. 
7). 

 
50 Q.S. 24:32. 
51 Q.s. 2:232. 
52Q.S. 25:24.  
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artinya: ”Dan mereka yang berkata mereka itu didalam do’a mereka itu, Hai 

Tuhan kami beri oleh-Mu bagi kami daripada segala isteri kami dan segala anak 

cucu kami akan menjinakkan mata kami yakni menyukakan akan kami”. Bermula 

dari ayat ini menunjukkan akan kepujian bagi orang yang memohonkan akan 

Alla>h Ta’a>la> akan yang demikian itu didalam do’a mereka itu”. 
Bermula setengah dari h}adi>s Nabi saw yang menunjukkan akan kelebihan yang 

menggemarkan berkawin itu yaitu sabda Nabi saw53:  

ÃáÝßÇÍ ÓäÊí ÇÍÈ ÝØÑÊí ÝáíÓÊä ÈÓäÊí 

artinya: ”Bermula berkawin itu sunnatku yakni jalan agamaku maka barang siapa 

kasih ia agamaku maka hendaklah ia menjalani akan sunnatku itu”. 
Dan setengah daripadanya sabda Nabi saw :54 

ÊäÇßÍæÇ ÊßÔÑæÇ ÝÇäí ÇÈÇåí Èßã ÇáÇãã íæã 

ÇáÞíå ãÉ ÈÇáÓÞØ 

artinya: ”Bernikah oleh kamu supaya banyak kamu maka bahwasanya aku 

bermegah-megah dengan kamu akan segala ummat pada hari kiyamat hingga 

dengan anak gugur daripada perut ibunya”. 
Dan setengah daripadanya sabda habi saw55 : 

ãä ÊÑß ÇáÊÒæíÌ ãÎÇÝÉ ÇáÚáíÞÉ ÝáíÓ ãäÇ 

Artinya : ”Barang siapa meninggalkan ia akan beristeri karma takut akan papa 

maka bukan ia daripada kami”. 
Dan lagi sabda Nabi saw56 

ãä ßÇä ÐÇØæá ÝáíÊÒæÌ 

artinya: ”Barang siapa ada mempunyai keluasan daripada rizki maka ia 

hendaklah beristeri” 

Dan lagi sabda Nabi saw57 : 

                                                 
53 Lihat Matnu-lbukha>ri>, Juz III, bab Ma> Ja>a fi>-lnika>h}i, p. 237. 
54 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
55 Hadith ini juga tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
56 Lihat Sunanu-lnasa>i>, Juz V, bab Al-Hiththi ‘ala>lnika>h}, p. 47. 
57 Lihat Matanu-lbukha>ri>, Juz III, ba>ba-lnika>h}i, p. 238. 
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ãä ÇÓÊØÇÚ ãäßã ÇáÈÇÁÉ ÝáíÊÒæÌ ÝÇäå ÇÛÖ 

ááÈÕÑæÇÍÕä ááÝÑÌ æãä áã íãÓÊØÚ ÝáíÕã ÝÇä 

ÇáÕæã áå æÌÇÁ 

Artinya: ”Barang siapa kuasa daripada kamu akan isi kawin maka hendaklah 

beristeri maka bahwasanya beristri itu memejamkan bagi mata daripada melihat 

akan perempuan yang jahad dan terlebih memeliharakan bagi farji. Dan barang 

siapa tiada kuasa berkawin dengan ketiadaan belanja maka hendaklah ia puasa, 

maka bahwasanya puasa itu mendaifkan baginya shahwat jima’. 

Kata imam al-Ghazali, bermula dari hadis ini menunjukkan akan 

kelebihan yang menggemarkan akan berkawin itu, sebab takut zina mata dan 

zina farji. Karma berkawin itu memelihara akan daripada yang demikian itu. 

Bermula daripada setengah a>tha>r yang menunjukkan akan kelebihan 

yang menggemarkan berkawin itu yaitu kata Sayyidina> Umar ra58 : 

áÇíãäÚ ãä ÇáäßÇÍ ÇáÇÚÌæÒÃæÝÌæÑ 

Artinya: ”Tiada meneguhkan daripada berkawin itu melainkan orang yang 

lemah atau orang yang a>s}i>”. 

Kata Imam al-Ghazali ra: 

ÝÈíä Ãä ÇáÏíä ÛíÑ ãå äÚ ãäå æÍÕÑ ÇáãÇäÚ Ýí 

ÃãÑíä 

Artinya: ”Maka mengatakan sayyidina Umar ra itu akan bahwasanya agama itu 

tiada meneguhkan daripada berkawin itu dan menyempitkan ia akan yang 

meneguhkan dari pada berkawin itu didalam dua perkara yang kecelaan 

keduanya itu”. 

Dan setengah daripadanya kata sayyidina> ’Abdu-lla>h ibn ’Abbas ra59 : 
                                                 

58 Nama lengkapnya, Abu> H}afs}ah al-Qurayshi> al-Adawi> sebagai khalifah kedua. 
Ibunya bernama Hantamah, anak Ha>shim al-Mahzumiyah. Hantamah ini adalah saudara 
perempuan dari Abu Jahl, ‘Umar bin Khat}t}a>b lahir pada tahun 40 SH/584 M. Ia diangkat 
menjadi khalifah pada hari meninggalnya Abu> Bakr. Dimasa ‘Umar ini selesai ditundukkan 
negeri Sha>m dan Ira>q, di samping juga negeri Madain, Mesir dan Jazirah. Ia adalah khalifah 
yang mula-mula mengadakan tahun hijriah. 

Ia seorang khalifah yang mempunyai paham sangat demokratis. Ia meninggal dunia 
karena dibunuh oleh Abu> Lu’luah al-Fa>rishi> pada tahun 23 H/644 M. (Hasbi Ash-Shiddieqys 
1980, p. 27). 
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áÇíÊã äÓß ÇáäÇÓß ÍÞí íÊÒæÌ 

Artinya : ”Tiada sempurna ibadah orang yang berbuat ibadah hingga ia 

beristeri”. Yakni tiada sempurna ibadah itu melainkan kosong hati daripada 

was-was shahwad nikah sekira-kira hadir hati akan Alla>h Ta’a>la>; didalam 

ibadah itu dan tiada ada yang demikian itu melaikan dengan beristari 

Dan kata Sayyidina> ’Abdu-lla>h ibn Mas’u>d ra60 : 

áæáã íÈÞ ãä ÚãÑì ÇáÇÚÔÑÉ ÃíÇã áÇÌÈÊ ÃÊÑæÌ 

áßí áÇÃáÞì Çááå ÚÒÇÈÇ 

Artinya : ”Jikalau tiada tinggal daripada umurku melainkan sepuluh hari, 

niscaya aku kasihi bahwa, aku beristri dan tiada aku kasihi mendapat akan 

Alla>h Ta’a>la> padahal aku bujang, yakni tiada kusuka mati padahal aku 

bujang”. 

æãÇÊÊ ÇãÑÃÊÇä áããÇÐ Èä ÌÈá ÑÖì Çááå Úäå Ýì 

ÇáØÇÚæä æßÇä åæ ÇíÖÇãØÚæäÇÝÞÇá ÒæÌäì 

ÝÇäì ÇßÑå Ãä ÇáÞì Çááå ÚÒÇÈÇ 

Artinya : ”Dan mati dua perempuan isteri bagi sayyidina Mu’ad ibn Jabal ra61 

didalam musim t}a’u>n dinegeri Mesir dan ada ia pula kena t}a’u>n, maka 

                                                                                                                                      
59 ‘Abdu-lla>h ibn ‘Abba>s ialah Abu>-l’abba>s ibn ‘Abb>as ibn ‘Abdi-lmut}t}alib, 

seorang putera dari paman Rasululla>h. Ibunya bernama Ummu-lfa>d}il Lubabah al-Qubra binti 
lharith al-Hilaliyah, saudara perempuan dari Maimunah permaisuri Rasulu-llah. 

Ia dilahirkan di Makkah ketika Bani Hashim berada di Shi’ib, tiga atau lima tahun 
sebelum hijrah. Di kala Rasu>lu-lla>h meninggal dunia, ia baru berusia 13 atau 15 tahun. Dan ia 
meninggal dunia di T}a>if pada tahun 68 H/687 M, dalam usia 71 tahun. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 
1977, p. 289). 

Ibn ‘Abbas adalah orang yang paling banyak mengetahui tentang apa yang diturunkan 
kepada Muhammad saw di antara orang-orang yang masih tinggal. 

 
60 Nama lengkapnya adalah ‘Abdu-llla>h ibn Mas’u>d ibn Gha>fil ibn Habi>b al-

Huzayli>. Ibunya bernama Ummu ‘Abdulla>h binti Abu> Da>wd ibn Sau’ah, yang juga memeluk 
agama Islam dan menyertai al-Sa>biqu>na-lawwali>n. Ia memeluk Islam dipermulaan Islam, 
berhijrah dua hijrah dan turut dalam perang Besar dan peperangan-peperangan selanjutnya dimana 
ia selalu menyertai Nabi saw. 

Di waktu ‘Uthma>n bin ‘Affa>n memerintahkan supaya ibn Masud datang ke Madinah, 
penduduk Kufah berkata kepadanya; janganlah anda pergi, kami akan memelihara anda dari segala 
sesuatu yang anda tidak sukai. Ibn Masud kemudian menjawab : “saya mempunyai kewajiban 
mentaati ‘Usman dan saya tidak suka menjadi orang yang pertama membuka pintu kekacauan. 

Ia meninggal dunia di Madinah pada tahun 32 H, dimakamkan di al-Baqi>. (Hasbi ASh-
Shidaieqy, 1977, p.292). 
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berkata ia peristerikan oleh kamu akan aku, maka bahwa aku tiada sutra menda-

pati akan Alla>h Ta’a>la>; dengan mati bujang”. 

Kata Imam al-Ghazali ra : 

æåÐÇ ãäåãÇíÏá Úáì ÃäåãÇÃíÇÝì ÇáäßÇÍ ãÖáÇ áÇãä 

ÍíË ÇáÊãÑÑÚä ÛÇÆáÉ ÇáÔåæÉ 

Artinya : ”A>thar ini daripada keduanya yakni daripada Sayyidina> ’Abdu-

lla>h ibn Mas’u>d dan Mu’a>dh ibn Jabal ini menunjukkan atas bahwasannya 

keduanya itu mengi’tiqadkan dia itu didalam berkawin itu kelebihan bukan 

daripada sekira-kira/bahwasannya keduanya mengi’tiqadkan karena takut 

daripada kebinasaan shahwat yang membawa kepada haram”. Yakni adalah 

pada madhhab Sayyidina> ’Abdu-lla>h ibn Mas’u>d dan Mu’a>dh ibn Jabal itu 

nafsu berkawin itu baginya kelebihan dan jikalau tiada kuat akan shahwat yang 

membawa kepada yang haram sekalipun yakni berkawin itu baginya pahala 

jikalau tiada ia takut akan zina sekalipun istimewa pula jikalau akan takut zina 

atau membawa kepada mashghul hatinya didalam berbuat ibadah: 

Dan lagi kata Imam al-Ghazali ra: 

ÝÞÏ äßÌ Úáì ßÑã Çááå æÌåÏ ÈÚÏæÝÇÉ ÝÇØãÉ ÑÖì 

Çááå ÚäåÇÈÓÈÚ áíÇá 

Artinya: ”Matra sesungguhnya berkawin Sayyidina> Ali> ra, kemudian 

daripada wafat Sayyidatina> Fa>t}imah ra dengan tujuh malam”. Dan adalah 

Sayyidina> Umar ra membanyakkan berkawin pada hal ia berkata ; 

ãÇÃÊÒæÌ ÇáÇáÇÌá ÇáæáÏ 
                                                                                                                                      

61 Nama lengkapnya Mu’a>d bin Jabl bin ‘Amr bin Aus Al-Ansa>ri> Al-kharra>j Abu 
‘Abdi-lrahman. Ia lahir pada tahun 20 sebelum hijrah/603 M; dan meninggal dunia di Arden 
dengan tidak meninggalkan putra pada tahun 18 H/639M. Seorang sahabi yang baser dan sangat 
alim di bidang ilmu halal dan haram. 

Beliau memeluk Islam pada waktu masih muda dan dapat mempersaksikan bai’ah al-
Aqabah beserta Ansar yang tujuh puluh orang itu, dan dapat pula mempersaksikan perang Badr, 
Uhud, dan khandaq serta segala peperangan yang sesudahnya bersama Rasulu-lla>h. Sesudah 
perang Tabuk, ia diutus ke Yaman oleh Rasulu-llah untuk menjadi qadi dan nursid (guru). Ia 
tinggal di Yaman hingga Rasalu-llah wafat. Ketika Abu Bakr menjadi khalifah, maka ia kembali 
ke Madinah, kemudian turut memerangi negeri Syam beserta Abu ‘Ubaidah ibn Jarrah. DSan Abu 
‘Ubaidah wafat, maka ia sebagai gantinya. (Khalil Muhammad Khalid, Rija>lu H}aula-lrasaul, p. 
165-166). 

Ia telah menerima pujian dari Rasalu-llah saw Ummatku yang paling tahu akan yang halal 
dan yang haram ialah Mu’ad bin Jabl. 
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Artinya: ”Tiada aku beristeri melainkan karena menghasilkan anak”. 

Dan kata setengah Ulama : ”Bahwasanya Imam Ahmed ibn Hanbal62 

berkawin pada hari yang kedua daripada hari mati istrinya padahal ia berkata : 

ÃßÑå Ãä ÃÈíÊ ÚÒÈÇ 

Artinya: ”Tiada aku suka bermalam padahal aku bujang”. 

Dan kata Sufya>n ibn Uyainah, 63 

ßËÑÉ ÇáäÓÇÁ áíÓÊ ãä ÇáÏäíÇ áÇä ÚáíäÇÑÖì Çááå 

Úäå ßÇä ÃÒåÏ ÃÕÍÇÈ ÑÓæá Çááå Õ ã æßÇä áå 

ÃÑÈÚ äÓæÉ æÓÈÚ ÚÔÑÓÑíÉ. ÝÇáäßÇÍ ÓäÉ 

ãÇÖíÉ æÎáÞ ãä ÇÎáÇÞ ÇÃáÇäÈíÇÁ 

Artinya: ”Bermula membanyakkan akan perempuan itu bukan daripada dunia 

yang sia-sia, karena bahwasanya Ali> ibn T}a>lib ra64 adalah yang terlebih 

                                                 
62 Ah}mad bin Hanbal ialah Abu ‘Abdu-lla>h Ahmad ibn Muh}ammad ibn H}anbal ibn 

Hila>l ibn Asad al-Shaiba>ni> al-Mar-wazi>, berasal dari Maru. Ibunya dalam keadaan 
menganaung pergi ke Baghdad dan lahirlah ia disana. Ia mempunyai dua orang anak yang terkenal 
dalam bidang H}adi>th, yaitu Salih dan ‘Abdu-lla>h, yang keduanya banyak menerima hadith dari 
pada ayahnya dan memasukkan sejumlah hadith ke dalam kitab musnad ayahnya itu. 

Ah}mad bin H}anbal, dilahirkan di Baghdad pada bulan rabilul awwal tahun 164 H, dan 
meninggal dunia pada bulan rabilul awwal tahun 241 Hijriah. (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1977, 320-
321). 

al-Sha>fi’i pernah berkata : “Saya keluar dari kota Baghdad dan saya tidak meninggalkan 
disitu orang yang lebih ahli dalam bidang fiqh, lebih zahid, lebih ware’ dan lebih alim daripada 
Ah}mad bin H}anbal”, 

63 Nama lengkapnya adalah Abu> Muhammad Sufyan bint ‘Uyainah bin Abi> ‘Imra>n 
Maimunah al-Halali> tuan dari bani> Hala>l bin ‘A>mir Rahti Maymu>nah pasangan Nabi saw. 
Ia seorang imam yang alim, zahid dan ware’, dan hadith-hadithnya periwayatannya dinilai sahih. 

Ia dilahirkan di Kufah pada pertengahan sha’ba>n, tahun 700 Hijrah dan meninggal dunia 
pada hari sabtu bulan Jumadi-lakhir tahun 890 Hijrah, dan dimakamkan di H{ajm. (Wafiyatu-

la’ya>ni, jilid II, P. 392). 
64 Ia adalah seorang yang banyak mempunyai kelebihan-kelebihan, di samping ia seorang 

yang dalam ilmunya, cerdas akalnya, kuat hujjahnya, juga mempunyai keahlian dalam beristinbat 
hukum, berpidato dan bersyair. Banyak riwayat tafsir yang diriwayatkan daripadanya, akan tetapi 
riwayat yang sahih itu lebih sedikit daripada yang palsu, demikian itu karena usaha golongan yang 
sangat berlebihan mencintai beliau. (Muh}ammad H{usayn Dhaha>bi>, Tafsi|>r wa Mufassiru>n, 
1979, p. 89). 

Nama lengkapnya ialah ‘Abdu-lhasan ‘A<li> ibn Abi> Ta>- lib ibn ‘Abdu-lmut}t}a>lib 
al-Hashimi al-Qurayshi. Ia lahir pada tahun 23 sebelum hijriah/600 M, dan meninggal dunia pada 
tahun 40 H/661 M. Ia salah seorang dari khulafa>u-lra>shidi>n yang keempat. Ia adalah orang 
yang memeluk Islam sesudah Khadijah. Ia dilahirkan di Makkah dan mendapat asuhan dari Nabi 
saw semenjak masih kecil. Ia juga dipercaya oleh Nabi saw untuk membawa panji-panji di dalam 
peperangan. Pada tahun 35 Hijriah, ia dinobatkan menjadi khalifah yaitu sesudah mangkat 
‘Uthma>n bin ‘Affa>n yang dibunuh oleh terror. Dan Ali> bin Abi> T}a>lib meninggal dibunuh 
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zahid daripada segala sahabat rasulullah saw dan adalan baginya empat 

perempuan istrinya dan tujuhbelas perempuan gundiknya, maka berkawin itu 

sunnat yang dahulu yakni jalan para nabi yang dahulu dan yaitu perangai 

daripada perangai para nabi”. 

Dan kata Imam al-Ghazali : 

æíÞÇá Ãä Çááå ÊÚÇáì áã íÐßÑ Ýì ßÊÇÈå ãä 

ÇáÇäÈíÇÁ ÇáÇÇáãÊÇåáíä ÝÞÇáæÇ Çä íÍíì ÞÏ ÊÒæÌ 

æáã íÌÇãÚ Þíá ÃäãÇÝÚá Ðáß áäíá ÇáÝÖá æÇÞÇãÉ 

ÇáÓäÉ æÞíá áÛÖ ÇáÈÕÑ æÇãÇÚíÓì Úáíå ÇáÓáÇã 

ÝÇäå ÓíäßÍ Çä äÑá Çáì ÇáÇÑÖ æíæáÏáå  

Artinya: ”Dan dikata oleh setengah Ulama bahwa sanya Alla>h Ta’a>la> tiada 

menyebutkan ia didalam kitab-Nya yaitu al-qur’an daripada segala para nabi 

melaikan adalah mereka itu mempunyai ahli yakni istri, maka kata setengah 

Ulama bahwasanya adalah nabi Yahya65 itu telah beristri padahal tiada 

dijimaknya, berbuat nabi Yahya berkata setengah hiasan itu akan yang demikian 

itu supaya dapat kelebihan berkawin itu dan lagi ia mendirikan sunnat, dan kata 

setengah Ulama karena memejamkan akan matanya dari pada perempuan yang 

halat. Adapun Isa alaihi-lsalam66 maka bahwasanya ia lagi akan berkawin 

apabila ia turun ke bumi dan hasil baginya anak”. 

                                                                                                                                      
oleh satu komplotan rahasia, pada tanggal 17 Ramadan tahun 40 Hijriah/661 M. (Hasbi Ash-
Shiddiegy, 1980, p. 268-272). 

65 Yahya as adalah Nabi dan Rasul Allah. Ia adalah anak dari perkawinan antara Zakaria 
dan Maryam. Nabi Yahya bin Zakaria as sebagai yang telah ditegaskan oleh Allah dalam al-
Qur’an adalah seorang yang pertama membenarkan dan mempercayai akan kenabian dan 
kerasulan Isa Al-Masih as yang akan menjadi pimpinan yang terpelihara dari segala dosa dan 
kejahatan, lalu diangkat Allah menjadi Nabi dan Rasul dari manusia-manusia yang baik. Di 
samping itu sebagai Rasul Allah ia telah diutus oleh Allah swt untuk melaksanakan hukum Taurat. 
(Bey Arifin, Rangkaian Cerita  dalam  Al-Qur’an, 1971, p. 276-279 lihat juga Q.6  19:2-15). 

66 Setelah Maryam merasakan betul bahwa kandungannya sudah dekat sekali akan lahir, 
maka ia tinggalkan pondok tempat ia mengasingkan diri itu. Maryam berjalan meninnggalkan desa 
yang terpencil itu, mencari tempat yang lebih sunyi dan sepi. Di suatu tempat di padang pasir, di 
bawah sebatang pohon karma, ia lalu berhenti. Disitulah, Maryam duduk seorang diri menantikan 
takdir, tidak ada kawan dan bidan atau tabib yang akan menolong dia, bila ditempa sakit atau 
kesulitan dalam melahirkan bayi kandungannya. Dalam keadaan demikian, di bawah langit 
terbuka, ditengah sawang padang pasir yang luas, dengan tidak ditemani seorang manusiapun, 
selainkan bertemankan iman dan taqwa, tibalah saat yang ditunggu-tunggunya. Lahirlah seorang 
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Dan lagi kata Imam al-Ghazali ra : 

æÞÏ Þíá ÇáÊÃåá Úáì ÇáÚÒÈ ßÝÖá ÇáãÌÇåÏÚáì 

ÇáÞÇÚÏ ÑßÚÉ ãä ÇáÊÃåá ÃÝÖá ãä ÓÈÚíä ÑßÚÉ 

ãä ÇáÚÒÈ 

Artinya : “Bahwasanya dan telah dikata oleh setengah Ulama bermula kelebihan 

orang yang mempunyai istri itu atas orang yang bujang seperti kelebihan orang 

yang perang sabil atas orang yang duduk di negeri dan satu rakaat daripada 

orang yang mempunyai istri itu terlebih abdal daripada tujuhpuluh rakaat 

daripada orang yang bujang”. 

Adapun kelebihan yang menggemarkan meninggalkan berkawin itu, 

maka yaitu sabda Nabi saw67: 

ÎíÑßã ÈÚÏ ÇáãÇÆÊíä ÇáÎÝíÝ ÇáÍÇÐ ÇáÐì áÇÇåá áå 

æáÇæáÏ 

Artinya: ”Bermula yang terlebih baik kamu kemudian dari pada hijrah duaratus 

tahun itu yaitu orang yang ringan kelakuannya yang tiada baginya istri dan tiada 

baginya anak”. Dan lagi sabda Nabi saw68 : 

íÃÊì Úáì ÇáäÇÓ ÒãÇä íßæä åáÇß ÇáÑÌá Úáì 

íÏÒæÌÊå æÃÈæíå ææáÏå Þíá æßíÝ Ðáß ÞÇá íÚíÑæäå 

ÈÇáÝÞÑ æíßáæäå ãÇ áÇíØíÞ ÝíÏ Úáì ÇáãÏÇÎá ÇáÊì 

íÐåÈ ÝíåÇÏíäå Ýíåáß 

Artinya: ”Lagi akan datang atas manusia jaman yang ada binasa agama seorang 

laki-laki itu diatas tangan istri dan ibu bapaknya dan anaknya, maka ditanya 

betapa yang demikian itu ya Rasu>lu>-llah?, maka sabda Nabi saw yaitu 

                                                                                                                                      
bayi laki-laki yang akan menjadi manusia suci dan berpengaruh besar. Demikianlah proses 
kelahiran Isa anak Maryam as seorang Nabi dan Rasul Allah. (Bey Arifin, 1971, 291-293). 

Nabi ‘Isa Al-Masih yang dipopulerkan orang Kristen dengan nama Yesus Kristus itu pun 
makin hari makin besar, dikala dia masih merupakan seorang anak yang di bawah umur telah 
banyak tampak tanda-tanda kebesaran dan keluar-biassannya. (Lihat, Q.S. 19:16-34; Q.S. 2:87; 
Q.S. 3:45-6,0). 

67 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kuubu-lsittah. 
68 Lihat Sunanu-ltirmidhi> bab Fitan, hadith ke 73, dan 79. 
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menghinakan mereka itu akan dia dengan sebab faqirnya itu dan memberati 

mereka itu akan dia akan belanja yang tiada kuasa ia, maka masuk ia karena 

menghasilkan akan belanjanya didalam tempat yang menghilangkan akan 

agamanya maka binasalah agama itu”  

æÝì ÇáÎÈÑ ÞáÉ ÇáÚíÇá ÇÍÏ ÇáíÓÇÑíä æßËÑ Êåã 

ÇÍÏ ÇáÝÞÑíä 

Artinya: ”Bermula sedikit anak cucu satu daripada dua kemurahan dan 

banyaknya satu daripada dua kepapaan”.  

Dan kata Sulaiman al-Darany69: 

ÇáæÍíÏ íÌÏ ãä ÍáÇæÉ ÇáÚãá æÇÝÑÇÛ ÇáÞÈ ãÇáã íÌÏ 

ÇáãÊÃåá 

Artinya: ”Seorang diri itu mendapat ia daripada manis berbuat aural dan selesai 

hati yang tiada mendapat akan dia oleh orang yang mempunyai istri”. 

Dan kata H}asan al-Bas}ri70 

ÇÐÇ ÃÑÇÏ Çááå ÈÚÈÏ ÎíÑÇ áã íÓÛáå ÈÃåá 

æáÇãÓÇá 

Artinya: ”Apabila menghendaki Allah Ta’ala dengan seorang hambanya akan 

kebajikan niscaya membimbangkan akan dia dengan ahlinya dan hartanya”. 

Dan kata Imam al-Ghazali ra:  

ÞÇá ÇÈä ÃÈì ÇáÍæÇÑì ÊäÇÙÑÇáÌãÇÚÉ Ýì åÐÇ 

ÇáÍÏíË ÝÇÓÊÞÑ ÑÃíåã Úáì Ãäå áíÓ ãÚäÇå Ãä 

áÇíßæäÇ áå Èá ãÚäÇå Ãä íßæäÇáå æáÇíÔÛáÇäå 

æåæ ÇÔÇÑÉ Çáì Þæá ÇÈì ÓáíãÇä ÇáÏÇÑÇäì 
                                                 

69 Tokoh ini tidak ditemukan dari beberapa sumber. 
70 Hasan al-Basry, lahir di Wadi-lqura pada tahun 642 M, dan meninggal dunia pada 

tahun 728 M. Dengan bekal ilmu pengetahuan yang luas dan mendalam, ia pindah ke Basrah. Di 
sana ia memperoleh kedudukan yang terhormat berkat ilmu dan akhlaknya yang mulia, jujur, 
zuhud serta ikhlas. Di sebuah masjid di Basrah, ia mengajarkan ilmu pengetahuannya. Di antara 
murid-muridnya yang berbeda pendapat dengan gurunya ini, dalam masalah free will ini adalah 
Wasil bin ‘Atak dan ‘Amr ibn ‘Ubayd. (H.A.R. Gibb and J.H. Kramers, 1974, p. 136) 
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ãÇÔÛáß Úä Çááå ãä áÃåá æãÇá ææáÏå ÝåæÚáíß 

æÔÆæã 

Artinya: ”Kata ibn Abi al-H}awari> telah munadharah beberapa jamaah di 

dalam hadith ini yakni di dalam hadith yang daripada H}asan al-Bas}ri>, maka 

tetap bicara mereka itu atas bahwasannya ia bukan makna itu bahwa tiada ada 

keduanya yakni keluarga dan harta itu bagi seorang hamba itu, tetapi maknanya 

bahwa keduanya itu baginya dan tiada membimbangkan keduanya akan dia dan 

yaitulah isyarat akan dia kepada Abu> Sulaima>n al-Da>rani> bermula barang 

suatu yang membimbangkan akan dikau daripada ingat kepada Alla>h Ta’a>la> 

daripada keluarga dan harta dan anak, maka yaitu cela atasnya”. 

Dan kata Imam al-Ghazali ra: 

æÈÇáÌãáÉ áã íäÞá Úä ÃÍÏ ÇáÊÑÛíÈ Úä ÇáßÇÍ 

ãØáÞÇ ÇáÇãÞÑæäÇíÔÑØ æÇãÇÇáÊÑÛíÈ Ýì 

ÇáäßÇÍ ÝÞÏæÑÏ ãØáÞÇæãÞÑæäÇÈÔÑØ 

Artinya: ”Dan hasil dengan perhimpunan segala hadith dan dalil al-Qur’a>n dan 

a>tha>r sahabat dan ta>bi’i>n itu yaitu tiada nukil daripada seorang yang akan 

kelebihan yang menggemarkan meninggalkan akan berkawin itu akan mutlak 

jua melainkan beserta dengan sharat yaitu takut akan binasa agamanya sebab 

berkawin itu, maka meninggalkan berkawin itu terlebih afd}al” 

Dan adapun kelebihan yang menggemarkan didalam berkawin itu maka 

yaitu sesunggahnya telah datang hadith mutlak dengan tiada sharat dan datang 

hadith yang beserta dengan sharat. 

Dan kata al-’A>ri>f bi-lla>hi al-Syayyid ’Abdu-lla>h al-H}adda>d71 

didalam kitabnya yang bernama Nas}a>ih}u al-Di>ni>yah: 

                                                 
71 Al-Sayyid ‘Abdu-llah al-Haddad, peagarang kitab al-Nas}a>ihu-ldi>niyah wa-

lwasa>ya>-li>ma>niyah. Kitab ini menerangkan tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan 
iman atau tauhid dan fiqh, di dalamnya membahas 57 masalah; antara lain masalah faidah nikah 
dan keutamaannya. Dalam bidang fiqh ini, ia cenderung kepada fiqh al-Shgfiliyah. 
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Ãä ãä ÊÑß ÇáäßÇÍ äÝÑÛÇ ááÚáã æÇáÚÈÇÏÉ 

æÊÈÇÚÏÇ Úä ÔæÇÛá ÇáÏäíÇ æÚáÇÆÞåÇæßÇä ãÚ 

Ðáß ÝÇÑÚ ÇáÞáÈ Úä Çáãíá Çáì ÇáäÓÇÁ 

æÇáÑßæä Çáíåä ÝáÇÈÃÓ Úáíå Ýì ÊÑßå æáÇÌäÇÍ 

ÝÞÏÑÃì Ïáß æÃÎÐÈå ÌãÇÚÉ ãä ÇáÕÇáÍíä ÇáÓáÝ 

æÇáÎáÝ æÍãåã Çááå ÊÚÇáì 

Artinya: ”Bahwasanya barang siapa meninggalkan ia akan berkawin karena 

menyelesaikan ia bagi menuntut ilmu dan berbuat ibadah dan karena 

menjauhkan ia daripada masyghul akan dunia dan pergantungannya dan adalah 

ia serta yang demikian itu kosong hatinya daripada cenderung kepada pe-

rempuan dan tiada ingin berhadap kepadanya, maka yaitu tiada mengapa 

atasnya/pada meninggalkan akan berkawin itu dan tiada ia berdosa, maka 

sesungguhnya telah menjalani akan yang demikian itu dan mengambil akan dia 

oleh beberapa jama'ah daripada orang yang saleh dahulu dan yang kemudian 

memberi rahmat Allah Ta’ala akan mereka itu. Dan Allah Ta’ala lebih 

mengetahui”. 

 

3.2 AL-FAS{LU AL-THA<NI< FI< FAWA<IDI-LNIKA<HI WA  

A<FA<TIHI. BERMULA PASAL YANG KEDUA PADA 

MENYATAKAN BERAPA FAIDAH BERKAWIN DAN BEBERAPA 

KEBINASAAN BERKAWIN ITU 

 

Adapun faidah berkawin itu yaitu lima perkara: Pertama: dapat anak, 

yaitu pokok bagi kelebihan yang dituntut akan berkawin itu karena maksud 

dengan berkawin itu menghasilkan akan anak supaya jangan sunyi alam ini da-

ripada jenis manusia, dan yang demikian itu muwafaqah dengan yang diridahi 

oleh Allah Ta’ala dan rasul-Nya. Dan setengah dari faidah dapat anak itu yaitu 

kekal ia mendo’akan bagi ibu bapaknya. Kemudian daripada ibu bapaknya itu 
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dan yaitu dibilangkan daripada amal yang saleh yang kekal kemudian daripada 

matinya itu. Seperti sabda Nabi saw72:  

ßá Úãá ÇÈä ÃÏã íäÞØÚ ÇáÇËáÇË æáå ãÇáÍ íÏÚæ Çáå 

Çáì Çáì áÎÑ ÇáÍÏíË 

 

Artinya: ”Bermula sekalian amal anak Adam, itu putus kemudian daripada 

matinya itu melainkan tiga perkara: 1. anak yang saleh yang mendo’akan 

baginya; hingga akhir hadith. 

Bermula maksud dengan anak yang saleh itu yaitu : yang mukmin, 

karena do'a orang yang mukmin bagi ibu bapaknya itu memberi manfaat sama 

ada ia saleh atau fasiq, maka yaitu sampai pahalanya itu kepada ibu bapaknya 

itu, karena yang demikian itu dibilangkan daripada usahanya. Karena ibu 

bapaknya itu sebab bagi wujud anak itu, karena firman Alla>h Ta’a>la>73: 

æÌÚáäÇáßá ÔíÆ ÓÈÈÇÝÇÊÈÚ ÓÈÈÇ 

Artinya: ”Kami jadikan bagi tiap-tiap sesuatu akan sebab maka mengikuti ia 

akan sebabnya itu”. 

Adapun kejahatan anak itu maka yaitu tiada sampai pada ibu bapaknya 

itu karena, firman Alla>h Ta’a>la>74 :  

æáÇÊÒÑ æÇÒÑÉ ÃÎÑì 

Artinya: ”Dan tiada jadi dosa itu orang yang lain”. 

Dan setengah daripada faidah dapat anak itu yaitu apabila mati anak itu 

dahulu daripada ibu bapaknya, maka adalah anak itu jadi musyafaat bagi ibu 

bapaknya pada hari kiamat karena riwayat hadith daripada sabda Nabi saw ; 

bahwasanya beliau bersabaa75 : 

Ãä ÇáØÝá íÌÑÈÇÈæíå Çáì ÇáÌäÉ 

                                                 
72 Sunanu-lnasa>i>, juz V. bab Fadlu-Isadaqati ‘ani-lmayyiti, dengan lafaz idha> ma>ta 

ibn A<dama inqata’a ‘anhu ‘amaluhu illa> min Thala>thati; min s}adaqatin ja>riyatin, wa 

‘ilmin Yuntafa’u bihi, wa waladi s}a>lihun yad’u> lahu, p. 210. 
73 Q.S. 18:84-85. 
74 Q .S . 6:164. 
75 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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”Bahwasanya sesungguhnya anak-anak kecil itu menarik akan dua ibu bapaknya 

kepada surga”. Sabda Nabi saw76 : 

Çä ÇáãæáæÏ íÞÇá áå ÇÏÎá ÇáÌäÉ ÝíÞÝ Úáì ÈÇÈ 

ÇáÌäÉ ÝíÙá ãÍÈäØÆÇÇì ããÊáÆÇÛíÙÇæÛÖÈÇ 

æíÞæá áÇ ÇáÌäÉ ÇáÇæÇÈæíÉ ãÚì ÝíÞÇá ÇÏÎáæÇ 

ÃÈæíåãÚå 

Artinya: ”Bahwasanya anak-anak yang mati kecil itu diketa baginya masuk 

engkau akan surga, maka berhenti ia diatas pintu surga maka bernaung ia disana 

padahal ia marah, artinya penuh ia sangat marah dan berkata ia tiada kumau 

masuk kedalam surga melaikan kedua ibu bapakku sertaku maka dikata akan 

malaikat yang menunggu pintu surga itu masukkan oleh kamu akan ibu 

bapakmu itu sertanya kedalam surga”. Dan lagi sabda Nabi saw77 : 

ãä ãÇÊ æáå ÇËäÇä ãä ÇáæáÏ ÝÞÏ ÇÍÊÙÑãä ÇáäÇÑ 

Artinya: ”Barang siapa mati baginya dua daripada anak yang kecil, maka 

sesungguhnya telah terteguh ia dengan sesuatu yang meneguhkan daripada api 

neraka”. Dan lagi sabda Nabi saw78 : 

ãä ãÇÊ áå ËáÇËÉ áã íÈáÛæÇ ÇáÍäË ÇÏÎáå Çááå 

ÇáÌäÉ ÈÛÖáå æÑÍãÊå ÇíÃåã Þíá íÇÑÓæá Çááå 

æÇËäÇä ÞÇá æÇËäÇä 

Artinya: ”Barang siapa mati baginya tiga anak kecil 

tiada sampai mereka itu akan berusahsa niscaya memasukkan akan dia oleh 

Alla>h Ta’a>la> kedalam surga dengan anugrah-Nya dan rahmat-Nya akan 

mereka itu, maka sembah sahabat ya rasulullah, dan jikalau mati baginya dua 

anak adakah dimasukkan akan dia kedalam surga, maka sabda Nabi saw: ”Dan 

jikalau mati baginya dua anak pan/niscaya masuk ia kedalam surga”. 

                                                 
76Hadith ini juga tidak ditemukan dalam Kutubu-lsitttah. 
  
77 Hadith ini juga tidak ada dalam Kutubu-lsittah. 
78 Lihat Sunan Ah}mad ibn H}anbal, Juz II; p. 276 
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Kedua: memecahkan akan shahwat yakni menghilangkan akan shahwat kepada 

perempuan yang membimbangkan akan hatinya daripada hadir hati didalam 

berbuat ibadah, dan lagi menghilangkan akan shahwat yang membawa berzina 

mata atau berzina farji, dan lagi terpelihara daripada shaitan yang membawa 

kepada haram, dan dari karena inilah sabda Nabi saw 79 

ãä äßÍ ÝÞÏ ÍÕä áÕÝ Ïíäå ÝáíÊÞ Çááå Ýì ÇáÔØÑ 

ÇáÇÎÑ 

Artinya: ”Barang siapa berkawin sesunggunnya telah berusaha memelihara akan 

ia setengah agamanya maka hendaklah takut akan Alla>h Ta’a>la> pada 

setengah agamanya yang lain itu”. 

Dan riwayat dari Jabir ra80: ”Bahwa Nabi saw terlihat akan seorang 

perempuan maka lalu ia masuk kepada isterinya Zainab81 maka keluar ia pada 

hal ia bersabda82 

Ãä ÇáãÑÃÉ ÇÐÇ ÃÞÈáÊ ÃÞÈáÊ Ýì ÕæÑÉ ÔíØÇä 

ÝÇÐÇÑÃì ÃÍÏßã ÇãÑÃÉ ÝÃÚÌÈÊå ÝáíÃÊ Ãåáå 

ÝÇä ãÚåÇãËá ÇáÐì ãÚåÇ 

Artinya: ”Bahwasanya perempuan apabila berhadap ia maka 

berhadap ia didalam rupa shaitan maka apabila melihat seorang kamu akan 

seorang perempuan maka berkenan kamu maka hendaklah seorang itu menjima’ 
                                                 

79 Hadith ini tidak ditemukan di dalam Kutubu-lsittah. 
80 Nama lengkapnya ialah Abu> ‘Abdu-lla>h Ja>bir ibn ‘Abdu-lla>h ibn ‘Amr al-

Ans}a>ri> al-Khajraji>, seorang sahabat Rasulu-llah yang menjadi mufti di Madinah. 
Ia meriwayatkan hadith dari Sabi sendiri dan dari sahabat, diantaranya; Abu Bakr, ‘Umar, 

‘Ali ra. Ia juga mempunyai majlis ilmu di kota Madinah yang memberi pelajaran kepada 
ta>bi’i>n. 

Ia meninggal dunia di Kota Madinah pada tahun 78 H/698 M, dalam usia 74 tahun. 
Jenazahnya disalatkan oleh Aban ibn ‘Uthman seorang gubernur Madinah. Ia adalah sahabat yang 
paling akhir meninggal di Madinah. (Hasbi Ash-Shiddiegy, 1977, p. 289-290. Lihat juga Mutiara 
Hadith i: 288). 

81 Zaynab binti Jah}sa>n bin Ri’ab, seorang janda dari Zaid bin H}a>rithah. Semasa 
jandanya itulah Rasulu-llah mengawininya pada tahun ke 5 H. Sedang Zaynab sendiri adalah 
seorang muhajirin, dimana setelah habis masa ‘iddah, ia telah dipinang oleh Rasulu-llah melalui 
Zaid bin Harithah itu sendiri. 

Semasa Rasulu-llah kawin dengan Zaynab, pada saat itulah kisah tentang ayat h}ijja>b 
telah turun. Selanjutnya, Zaynab meninggal dunia pada tahun 20 Hijriah, dalam usia 53 tahun. 
(S}ifatu-ls}afwah, Juz II, p. 46). 

82 Lihat; Sunanu-ltirmidhi>, Juz II, Abwa>bu-lrada, bab Ma> Ja>a fi>-lrajuli yara>-

1mar’ata tu’jibuhu, p. 313. 
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akan ahlinya yakni akan istrinya, maka bahwasanya serta istrinya itu seumpama 

yang ada serta perempuan yang dilihat itu yakni dihilangkan akan shahwat 

kepada perempuan yang halat itu dengan jima’ akan perempuan istrinya itu yang 

halal itu karena shahwat kepada perempuan yang halat itu daripada shaitan dan 

dengan sebab jima’ ia istrinya jadi hilang shahwat shaitan itu”. 

Dan kata Imam al- Ghaza>li>:  

íÍßì Úä ÇÈä ÚãÑÑÖì Çááå ÚäåãÇæßÇä Úä ÒåÇÏ 

ÇáÕÎÇÈå æÚáãÇÆåã Ãäå ßÇä íÝØÑ ãä ÇáÕæã Úáì 

ÇáÌãÇÚ Þíá ÇáÇßá æÑÈÚÇÌÇãÚ ÞÈá Çä íÕáì 

ÇáãÞÑÈ Ëã íÛÊÓá æíÕáì æÐáß áÊÝÑíÛ ÇáÞáÈ 

áÚÈÇÏÉ Çááå ÊÚÇáì æÇÎÑÇÌ ÛÏÉ ÇáÔíØÇä ãäå 

Artinya: "Dihikayatkan oleh setengah Ulama daripada Sayyidina> Abdu-lla>h 

inb Umar ra83 dan adalah ia daripada zuhhad sahabat Nabi saw dan daripada 

Ulama mereka itu bahwasanya adalah ia berbuka daripada puasa dengan jima’ 

dahulu daripada memakan makanan dan terkadang menjima’ ia akan istrinya 

dahulu daripada sembahyang maghrib, kemudian maka ia mandi junub dan 

sembahyang ia kemudian daripadanya adalah demikian itu karena 

menselesaikan hati bagi berbuat ibadah akan Alla>h Ta’a>la> dan 

mengeluarkan akan pegawai shaitan daripadanya”. 

                                                 
83 ‘Abdu-llah bin ‘Umar, Nama lengkapnya ‘Abdu-lla>h bin ‘Umar bin Khat}t}ab. Ia 

dilahirkan di Makkah pada tahun 10 sebelum hijrah atau 618 M. Ia meriwayatkan hadith tidak 
kurang dari 2630 buah (Hasbi Ash-Shiddieqy, 1980, p. 283). 

Ia juga ikut peperangan bersama Nabi saw, yaitu perang Khandaq, penyerbuan ke Mu’tah 
serta turut menaklukkan kota Makkah. Dimasa Abu Bakr, ia turut memerangi nabi palsu; 
Musaylamah al-Kadhdha>b dan Tulayhah, turut dalam peperangan Nahawand pada masa Umar ra. 
Ia meninggal dunia pada tahun 73 H/693 M9 dalam usia lebih 80 tahun (H.A.R. Gibb, ed, 1960, p. 
53-54). 

‘Abdu-lla>h bin ‘Umar juga meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda : “Barangsiapa 
memuliakan nikmat Allah yang ada padanya, maka ia mengurangi beban kesulitan manusia. (Al-
Ghazali, Juz III, p. 245). 
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Dan adalah Junaid al-Baghdady ra84 berkata: ”Aku berkehendak kepada 

jima’ itu seperti aku berkehendak kepada makan-makanan, maka istri itu seperti 

makanan dan dengan dia sebab menyucikan hati daripada was-was. Dan dari 

karena inilah menyuruh Nabi saw akan tiap-tiap seorang melihat akan 

perempuan, maka ingin ia kepadanya bahwa menjimak ia akan istrinya, karena 

yang demikian itu menolakkan akan was-was daripada diri”. 

Dan kata Sayyidina> Abdu-Ila>h ibn ’Abba>s ra: 

ÎíÑåÐå ÇáÇãÉ ÇßËÑåÇäÓÃ 

artinya: ”Bermula yang lebih baik ummat ini yaitu banyak perempuan”. 

Dan kata Imam al-Ghazali: ”Barang siapa sangat ingin kepada 

perempuan, maka jika tiada ia berkawin niscaya membawa kepada berbuat yang 

haram dan yang membinasakan dirinya. Maka yaitu terlebih afdal baginya 

berkawin dan jika tiada baginya sangat ingin kepada perempuan seperti yang 

demikian itu karena ada ia tua atau ada ia sakit atau ada ia leman dhakarnya atau 

barang sebagainya, maka ketika itu ia harus meninggalkan akan berkawin, tetapi 

sunnat ia berkawin karena menghasilkan akan anak karena berkawin sebab 

berniat menghasilkan akan anak itu baginya kelebihan akan yang amat banyak 

seperti kata Sayyidini Umar ra: 

ãÇÃÊÑæÌ ÇáÇ áÇÌíá ÇáæáÏ 

artinya: ”Tiada aku beristri melainkan karena menghasilkan akan anak”. Yakni 

bukan sebab takut akan berbuat haram karena ia telah terpelihara daripada yang 

demikian itu. Dan melainkan lagi sunnat berkawin jikalau/tiada takut akan 

shahwatnya yang membawa kepada haram sekalipun seperti yang telah 

terdahulu daripada Sayyidina> ’Abdu-lla>h ibn Mas’u>d dan Sayyidina> 

Mu’a>d ibn Jabal ra. 

                                                 
84 Nama lengkapnya, Abu>-lqa>sim Junaydi> Muh}ammad ibn Junaydi-lnahawandi al-

Baghda>di>. Ia adalah ‘alim dibidang ilmu serta shaikh, za>hid sa>lik, dan dilahirkan dikota 
Baghdad. 

Dalam masa menuntut ilmu, ia belajar fiqh pada Abi Thaur, yaitu salah seorang sahabat/ 
murid Imam al-Shafi’i di Baghdad. Ia dalam gerakan fatwanya berdasar pada madhab al-Shafi’i, 
bahkan termasuk tokoh fuqaha aliran (madhhab) Sufyan a-Ithauri> terkenal ‘alim dibidang ilmu 
Hakikat, dan semua fatwa-fatwanya telah dapat diterima di pelbagai lapisan masyarakat. Ia 
meninggal dunia pada hari Sabtu, bulan shawwal tahun 298 H di kota Baghdad. (Tabaqatu-lsha 
fi’iyah, p. 39). 
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Dan lagi kata Imam al-Ghazali ra: ”Barangsiapa sangat baginya shahwat 

kepada perempuan, pada hal tiada terpelihara shahwatnya itu dan tiada pecah ia 

dengan satu perempuan, maka sunnat ia beristri lebih daripada satu sehingga 

empat. Dan demikian lagi jikalau tiada terpelihara shahwatnya itu atau tiada 

pecah shahwatnya itu atau tiada tetap hatinya dengan segala istrinya itu, maka 

sunnat digantikannya dengan istrinya yang lain. Dan adalah Sayyidina> H{asan 

ibn Sayyidina> ’Ali85 sangat banyak berkawin, sehingga ia berkawin lebih dua 

ratus istrinya dan terkadang ia berkawin akan empat perempuan dengan satu 

akad, dan terkadang ia mentalak empat istrinya dengan sekali talak pada satu 

waktu dan digantikan dengan istrinya yang lain pada waktu itu jua. 

Dan adalah al-Mughi>rah ibn Shu’bah ra86 beristri delapan puluh 

perempuan. Dan adalah sahabat Nabi saw seorang yang baginya tiga istri dan 

empat istri dan seorang baginya dua istri. Demikianlah yang tiada terhingga 

mereka itu karena maksud dengan membanyakkan istrinya dan mensedikitkan 

akan dia itu sekira-kira memecahkan shahwat dan menetapkan hati, maka 

seyogyanya obat itu sekedar penyakit, demikianlah disebutkan oleh Imam 

Ghazali ra. 

Ketiga: menselesaikan hati daripada mentadbirkan pekerjaan rumah daripada 

memasakkan makanan dan menyapu dan mensediakan segala sebab kehidupan 

dan barang sebagainya; karena istri yang salih itu memadai tadbirnya itu akan 

segala pekerjaan yang demikian itu karena jikalau ada seorang yang 

mengerjakan tadbir rumahnya itu dan pekerjaan isi rumahnya dengan sendirinya 

niscaya kebanyakkan waktunya itu hilang dengan mashghul, ia akan yang 

demikian itu bersalahan jikalau ada ia mempunyai istri, maka sekalian pekerjaan 
                                                 

85 Hasan bin ‘Ali, lengkapnya, Abu> Muh}ammad al-Hasan bin ‘Ali> bin Abi> Thalib ra. 
Ibunya bernama Fatimah putri Rasulu-llah saw. Ia dibai’at tepat pada hari kematian ayahnya, dan 
ia 14 tinggal di Kufak sampai bulan Rabi’u-lawwal tahun 41 Hijriah. 

Masa pemerintahannya hanya dijalankan selama enam bulan lima hari, karena 
kekuasaannya diserahkan kepada Mu’awiyah. Dan selanjutnya, ia bertempat tinggal di Madinah. 
Ia meninggal dunia pada bulan Rabilu-lawwal pada tahun 49 H dalam usia 49 tahun. Jenazahnya 
dimakamkan dial-Baqi’ dekat makam ibunya.(Wafiyatu-la’yani, Juz, tt, p. 65-67). 

 
86 Al-Mughirah ibn Shu’bah ibn ‘Amr Abu> ‘I>sa> al-Saqafi>’. Ia masuk Islam pada saat 

perang Khandaq dan pertama kali mengikuti perdamaian Khudaybiyah. Ia seorang sahabat yang 
produktif dalam periwayatan hadith. Di antara hadith-hadithnya diriwayatkan oleh anaknya 
sendiri, yaitu; ‘Urwah, H}amzah, dan al-Shalbi selaku sekretarisnya. Ia meninggal dunia pada 
tahun 50 Hijriah. (Tanwiru-lhawlik, Juz II, tt, p. 39). 
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itu memudahkan istrinya yang mengerjakan akan dia maka selesailah hatinya 

dengan berbuat ibadah dan menuntut ilmu. Dan karena inilah kata Abu> 

Sulaima>n al-Dara>ny: 

ÇáÒæÌå ÇáÕÇáÍÉ áíÓÊ ãä ÇáÏ äíÇÝÇäåÇ ÊÝÑÛß 

ááÇÎÑÉ æÇäãÇÊÝÑ ÊÞÑíÝåÇáß ÈíÏ ÈíÑ ÇáãäÒá 

æÈÞÖÃÇáÔåæÉ ÌãíÚÇ 

 

Artinya: ”Bahwasannya bermula istri yang salih itu bukan ia daripada dunia 

yang sia-sia, maka bahwasannya adalah ia menselesaikan akan dikau bagi 

berbuat akhirat dan haayasannya menyelesaikan bagimu dengan mentadbirkan 

ia akan pekerjaan rumah tangga dan dapat menyampaikan shahwat sekalian”. 

Empat: menyukakan hati dan menjinakkan akan dia dengan sebab mu’asharah 

dan mukhalatah dan makna dua lafaz ini satu jua, yaitu bercampur dengan istri 

dan sekedudukan dengan dia dan melihat akan dia dan bermain-main dengan dia 

itu yaitu menyukakan hati dan menjinakkan akan dia yang menolongi kepada 

berbuat ibadah akan Allah Ta’ala dan menguatkan bagi hati atas berbuat akan 

dia karena tabiat manusia itu segan ia daripada berbuat ibadah; karena ibadah itu 

menyalahi akan yang disukai oleh nafsu. 

Maka jikalau akan diguguhi akan diri itu selama-lamanya dengan berbuat 

ibadah dengan tiada diberi akan kesukaannya itu niscaya ia enggan berbuat 

ibadah dan segan ia pada berbuat dia, maka jikalau kita beri akan kesukaan itu 

didalam setengah waktu niscaya rajin ia pada setengah waktu pada terbuat 

ibadah. Dan beristri itu setengah daripada yang disukai oleh nafsu yang 

menolongi akan rajin pada berbuat ibadah seperti memakan makanan itu disukai 

oleh nafsu yang menolong menguatkan akan berbuat ibadah. 

Kata Sayyidina> ’Ali> ra : 

ææÍæÇ áÞáæÈ ÓÇÚÉ ÝÇäåÇÇÐÇ ÇßÑåÊ ÚãíÊ 

artinya: ”Sukakan oleh kamu akan hati dengan mengerjakan yang diharuskan 

baginya seperti/makan dan minum dan jima’, maka bahwasannya apabila ia 

digugahi akan dia berbuat ibadah yang tiada disukainya itu selama-lamanya 
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niscaya buta ia”. Yakni niscaya enggan ia daripada berbuat ibadah dan segan ia 

daripada berbuat dia.  

æÝì ÇáÎíÑ Úáì ÇáÚÇÞá Ãä Êßæä áå ËáÇË ÓÇÚÇÊ 

ÓÇÚÉ íäÇÌì ÝíåÇÑÈå æÓÇÚÉ íÍÇÓÈ ÝíåÇäÝÓå 

æÓÇÚÉ íÎáæ ÝíåÇÈãØãÚå æãÔÑÈå ÝÇä Ýì åÐå 

ÇáÓÇÚÉ ÚæäÇÚáì Êáß ÇáÓÇÚÇÊ 

Artinya: ”Dan tersebut didalam hadith lazim atas orang yang berakal itu bahwa 

adalah baginya tiga saat yakni tiga waktu pada satu saat munajat ia didalamnya 

akan Tuhannya serta didalamnya hadir hati kepadanya, dan satu saat menghisab 

didalamnya itu akan dirinya yakni mengira-ngira ia akan dirinya dengan menilik 

akan dia dan menfikirkan akan dia adakah ia berbuat ibadah atau berbuat 

maksiat, maka jika ada ia berbuat ibadah maka hendaklah ia bersyukur akan 

Alla>h Ta’a>la> atasnya dianugerahi dengan berbuat ibadah itu dan jika ada ia 

berbuat maksiat maka hendaklah ia taubat akan Alla>h Ta’a>la> daripada 

segala maksiat dimana lagi jika ditilik akan dirinya itu pun dapat nikmat dan 

sehat dan kesenangan, maka hendaklah ia bersyukur akan Alla>h Ta’a>la> yang 

memberi nikmat akan dia itu dan jika ditiliknya akan dirinya itu dapat bala atau 

kesusahan maka hendaklah ia sabar serta rida akan Allah Ta’ala karena sekalian 

yang demikian itu dari pada Allah Ta’ala dan satu saad mensunyikan ia 

didalamnya bagi makanan dan minumannya maka bahwasanya pada saat ini 

menanggung atas demikian saat itu. 

Inilah makna perkataan Sayyidi> Abi> al-Abba>s al-Mursamy ra87 : 

ÃÍæÇá ÇáÚÈÏÃÑÈÚÉ áÇÎÇãÓ áåÇ ÇáäÚãÉ 

æÇáÈáíÉ æÇáØÇÚÉ æÇáãÚÕíÉ ÝÅä ßäÊ ÈÇáäÚãÉ 

ÝãÞÊÖì ÇáÍÞ ãäß ÔåæÏ ÇáãäÉ Úáíß æÇä ßäÊ 

ÈÇáãÚÕíÉ ÝãÚÊÖì ÇáÍÞ ãäß æÌæÏ ÇáÇÓÊÛÝÇÑ 

                                                 
87 Tokoh ini tidak ditemukan dari beberapa sumber. 
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artinya: ”Bermula segala kelakuan hamba Allah itu empat perkara jua tiada yang 

kelima baginya: pertama: nikmat; kedua: baliyat; ketiga: taat; dan keempat : 

maksiat. Maka jika ada engkau dengan dapat nikmat maka yang dituntut oleh 

hak Alla>h Ta’a>la daripadamu itu syukur dan jika engkau dengan mendapat 

bala maka yang dituntut oleh hak Alla>h Ta’a>la> daripadamu itu sabar, dan 

jika ada engkau dengan terbuat taat maka yang dituntut oleh Allah Ta’ala 

daripadamu memandang akan taat itu yaitu anugrah Alla>h Ta’a>la atasmu dan 

jika ada engkau dengan berbuat maksiat maka dituntut yang oleh hak Alla>h 

Ta’a>la daripadamu wujud isttighfar yakni taubat akan Alla>h Ta’a>la daripada 

berbuat maksiat itu”. Demikianlah engkau pikirkan didalam tiap-tiap waktu itu 

dan satu saat dibiarkan dirinya itu didalamnya bagi makan dan minum. Dan 

barang sebagainya daripada segala nikmat yang diharuskan oleh shara’; maka 

bahwa di dalam saat yang disukai oleh nafsu itu menolong atas beberapa saat 

didalam berbuat ibadah. 

Kelima: Mujahadat al-Nafsu, yakni melawan hawa nafsu dan memerangi akan 

dia dengan mendirikan hak yang wajib atasnya bagi istrinya itu dan sabar atas 

kelakuan istrinya tiada muwafaqah dengan dia dan menanggung atas kesusahan-

nya daripada istrinya itu dan mengawasi ia didalam mengaslahkan akan dia dan 

menunjukkan akan dia kepada jalan agama dan bersungguh-sungguh 

mengusaha ia rizki yang halal karena memberi belanja akan dia dan berdiri 

mendidik segala anaknya, maka sekalian itu yaitu aural yang amat besar 

kelebihannya itu dan ibadah yang amat besar pahalanya itu karena adalah 

pekerjaan yang demikian itu ri’aya>t yakni memelihara akan dan wilayah yakni 

memerintahkan bermula ahli yakni istri dan anak itu keduanya itu rai’ya>t 

baginya karena kelebihan ri’ya>t dan wilayah amat besar. Seperti sabda Nabi88 

saw: 

íæã ãä æÇá ÚÇÏá ÃÝÖá ãä ÚÈÇÏÉ íÈÚíä ÓäÉ 

artinya: “Sehari daripada wali yang adil yakni daripada orang yang mempunyai 

perintah yang adil itu terlebih utama daripada berbuat ibadah tujuh puluh 

tahun”.  

                                                 
88 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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Kemudian maka sabda Nabi89 saw 

ÃáÇßáßã ÑÇÚ æßáßã ãÓÆæá Úä ÑÚíÊå 

artinya: “Tiadalah sekalian kamu mempunyai perintah dan sekalian kamu yang 

mempunyai perintah itu ditanyai daripada kelakuan rakyatnya”.  

Karena pekerjaan yang demikian itu menghasilkan bagi diri dan bagi orang lain 

dan tiada sama bagi orang yang ashlahkan akan diri dan bagi orang yang lain 

itu, seperti orang yang mengashlahkan akan diri jua maka hanyalah maka adalah 

orang yang menanggung kesusahan keluarga dan anak itu menempati akan 

kesusahan didalam pergi perang sabilillah yakni pahala menanggung kesusahan 

keluarga itu seperti pahala kesusahan perang sabilillah dan dimana lagi belanja 

yang dibelanjakan kepada istrinya dan anaknya itu terlebih daripada belanja di 

dalam perang sabilillah, karena sabda Nabi saw90 : 

ÏíäÇÑÇÃäÝÞÊå Ýì ÓÈíá Çááå æÏíäÇÑÇ ÃäÝÞÊå Ýì 

ÑÞÈÉ æÏíäÇÑÇ ÊÕÏÞÊ Èå Úáì ãÓßíä æÏíäÇÑÇ 

ÇäÝÞÊå Úáì Çåáß æÇÚÙãåÇÇáÏíäÇÑ ÇáÐì 

ÇäÝÞÊå Úáì Çåáß 

artinya: ”Dinar yang engkau belanjakan akan dia didalam perang sabilillah dan 

dinar yang engkau belanjakan akan dia didalam memerdeka sahaya dan dinar 

yang engkau sadaqahkan dengan dia atas orang miskin dan dinar yang engkau 

belanjakan akan dia atas keluargamu dan yang terlebih besar pahalanya itu yaitu 

dinar yang engkau belanjakan akan dia atas keluargamu”. 

Dan adalah hadith ini menyebutkan akan dia oleh al-’Ari>f bi-lla>h al-

Sayyid Abdu-lla>h al-H{adda>d didalam kitabnya yang bernama Nas{aih}ud 

al-Di>niyah dan lagi sabda Nabi saw91 :  

ãÇÃäÝÞå ÇáÑÌá Úáì Ãåáå Ýåæ ÕÏÞÉ æÃä ÇáÑÌá 

áíÄÌÑ Ýì ÇááÞãÉ íÑ Çáì Ýì ÇãÑÇÊå 
                                                 

89 Lihat Riya>du-lsa>lihin, Juz I, bab H}aqqu-lzauji ‘ala>-lmar’ati, hadith nomer 282, p. 
235. 

90 Lihat, Sunanu-ltirmidhi>, Juz III, bab Ma> Ja>’a Fi>-inafaqati ‘ala>-lahli, p. 232. 
91 Lihat, Sunanu-ltirmidhi>, ibid, p. 232. Lihat juga; Minhalu-lw>aridi>n, bab Nafaqatu 

‘ala-l-iyal, p. 237. 
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artinya: ”Barang yang dibelanjakan oleh seorang laki-laki atas keluarganya 

maka yaitu sadaqah dan bahwa seorang laki-laki sesungguhnya diberi pahala 

didalam belanjanya itu sekalian hingga mengangkatkan satu suap kepada mulut 

istrinya itu pun diberi pahala”. 

Dan kata ibn al-Muba>rak ra92 padahal ia serta sahabatnya didalam 

perang sabilillah 

ÃÊÚáãæä ÚãáÇÃÝÖá ããÇ äÍä Ýíå ÞÇáæÇãÇäÚãá 

Ðáß ÞÇá ÃäÇÃÚáã ÞÇáæÇ ÝãÇåæÞÇá ÑÍá ãÊÚÝÝ 

Ðæ ÚÇÆáÉ ÞÇã ãä Çááíá ÝäÙÑ Çáì ÕÈíÇäå 

äíÇãÇãÊßÔÝíä ÝÓÊÑåã æÛÙÇåã ÈÆæÈå ÝÚãáå 

ÃÝÖá ããÇäÍä Ýíå 

artinya: ”Adakah kamu tahu akan amal yang terlebih afdal daripada amal yang 

ada kami didalamnya itu? Maka kata mereka itu ; ”tiada kami tahu akan yang 

demikian itu, maka kata ibn al-Mubarak aku tahu akan yang demikian itu kata 

mereka itu, apa ia berkata, ia yaitu seseorang laki-laki yang memelihara akan 

daripada kejahatan padahal mempunyai kepapaan, maka berdiri ia daripada 

tidurnya pada malam, maka melihat ia pada beberapa anaknya yang kecil 

padahal ia tidur terbuka sekalian tubuh mereka itu, maka menutupi akan mereka 

itu dan diselimutinya akan mereka itu dengan kainnya, maka anaknya itu 

terlebih afdal daripada amal yang kita kerjakan didalamnya itu”. 

Dan lagi sabda Nabi saw93 : 

ãä ÍÓäÊ ÕáÇÊå æßËÑ ÚíÇáå æÞá ãÇáå æáã íÛÊÈ 

ÇáãÓáãíä ßÇä ãÚì Ýì ÇáÌäÉ ãåÇÊíä æÃÔÇÑ 

ÈÇáÓÈÇÈå æÇáæÓØì 

                                                 
92 Nama lengkapnya, Sira>ju-ldin Abu> ‘Abdil-lla>h al Husayn ibnu-lmuba>rak ibn 

Muh}ammadu-lzabidi>. Seorang hafig yang terkenal dan luas pengetahuannya. Ia sebagai guru 
besar di sekolah Aunu-ldin ibn Hubzairah. 

Ia dilahirkan pada tahun 546 H dan meninggal dunia pada tahun 631 H. (Hasbi Ash-
Shiddieqy, 1977, P. 399) 

93 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kubulsittah. 
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artinya: ”Barangsiapa banyak sembahyangnya dan banyak ’iyalnya yakni 

istrinya dan banyak anaknya dan sedikit hartanya tiada ia mengumpat ia akan 

orang Islam niscaya adalah ia sertaku di dalam surga seperti dua jari tangan ini 

dan mengisharatkan ia dengan telunjuknya dan jari tengahnya”. Dan lagi 

tersebut di dalam hadith94 : 

ÅÐÇ ßËÑÊ ÐäæÈ ÇáÚÈÏ ÇÈÊáÇå Çááå Èåã 

ÇáÚíÇá áíßÝÑåÇÚäå 

artinya: ”Apabila banyak dosa seorang hamba Allah itu diberi bala akan dia 

dengan duka cita sebab kesusahan daripada keluarganya atau lainnya supaya 

menghapuskan akan segala dosanya daripada itu. 

Dan lagi tersebut di dalam athar/daripada rasulullah saw bahwasannya ia 

bersabda95: 

ãä ÇáÐäæÈ áÇíßÝÑåÇ ÅáÇÇáåã ÈØáÈ ÇáãÚíÓÉ 

artinya: ”Setengah daripada beberapa dosa itu dosa yang tiada menghapuskan 

akan dia melainkan kesusahan daripada duka cita dengan menuntut kehidupan, 

yakni menuntut rizki akan belanja istrinya dan anaknya dan barang 

sebagaimya”. 

æÝì ÃÎäÇÑ ÇáÇäÈíÇÁ Ãä ÞæãÇ ÏÎáæÇ Úáì íæäÓ 

Úáíå ÇáÓáÇã ÝÇÖÇÝåã ÝßÇä íÏÎá æíÎÑÌ Çáì ãäÒáå 

ÝÊÄÐíå ÇãÑÃÊå æÊÓÊØíá Úáíå æåæÓÇßÊ 

ÝÊÚÌÈæÇ ãä Ðáß ÝÞÇá áÇÊÚÌÈæÇ ÝÇäì ÓÃáÊ 

Çááå ÊÚÇáì ÝÞáÊ ãÇÃäÊ ãÚÇÞÈ áì Èå Ýì ÇáÇ ÎÑÉ 

ÝÌÚáå áì Ýì ÇáÏäíÇÝÞÇá Çä ÚÞæ ÈÊß Ýì 

                                                 
94 Lihat, Ah}mad ibnu-lh}ambal, Juz VI, p. 157, dengan lafaz yang berbeda, tetapi 

mengandung makna yang sama. 
 
95 Lihat, Ah}mad ibnu-lh}ambal, Juz II, p. 157, 210, 211. 
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ÇáÏäíÇÈäÊ ÝáÇä ÊÊÒæÌ ÈåÇ ÝÊÒæÌÊ ÈåÇ 

æÃäÇÕÇÈÑ Úáì ãÇÊÑæä ãäåÇ   

Artinya: ”Dan tersebut di dalam beberapa khabar para Nabi bahwasannya 

beberapa kaum yang masuk mereka itu atas rumah Nabi Yunus96 as tiap-tiap 

masuk ia dan keluar kedalam rumahnya, maka tiap-tiap masuk dan keluarnya itu 

menyakiti akan dia oleh istrinya dan berpanjangan atasnya yang demikian itu 

pada hal ia diam maka ta’ajub mereka itu daripada demikian itu maka kata Nabi 

Yunus as : jangan kamu ta’ajub maka bahwasannya aku pohonkam akan Allah 

Ta’ala kataku bagi-Nya, Hai Tuhanku, apa barang yang siksa bagiku dengan dia 

di dalam akhirat ? maka segera akan olehmu akan dia bagiku di dalam dunia, 

maka firman Allgh Ta’ala bahwa siksamu di dalam dunia itu yaitu anak si fulan 

yang perempuan, maka engkau perbuat istri maka aku berkawin dengan dia dan 

aku sabar atas kesakitan yang engkau lihat akan dia daripadanya itu”. 

Demikianlah hadith yang diriwayatkan oleh Imam al-Ghazali ra. 

æ Ýì ÇáÕíÑ ÎáÞå áÇÊÊÑÔÍ ãäå ÎÈÇÆË ÇáäÝÓ 

ÇáÈÇØäÉ æáÇÊäßÔÝ ÈæÇØä Úíæäå ÝÍÝ Úáì 

ÓÇáß ØÑíÞ ÇáÇÎÑÉ Ãä íÌÑÈ äÝÓå ÈÇáÊÚÑÖ 

áÃãËÇá åÐå ÇáãÍÑ ßÇÊ æÇÚÊíÇÏ ÇáÕÈÑ ÚáíåÇ 

áäÚÊÏá ÃÎáÇÞå æÊÑÊÇÖì æíÕÝæ Úä ÇáÕÝÇÊ 

ÇáÐãíãÉ ÈÇØäå æÇáÕÈÑ Úáì ÇáÚíÇá ãÚ Ãäå 

                                                 
96 Nabi Yunus as adalah Nabi dan Rasul Allah. Ia hidup disebuah negeri Ninuwi 

namanya, dimana setiap rumah penuh dengan berhala yang disembah, dan hampir setiap 
penduduknya hidup dalam kejahilan, kegelapan dan kesesatan yang jauh dari kebenaran. Kepada 
mereka itulah, Nabi Yunus diutus Tuhan untuk menyingkap kegelapan dan membawa cahaya 
terang dengan membimbing akal dan pikiran mereka. 

Nabi Yunus inilah, yang dalam cerita dilempar kelaut oleh kawan-kawannya seperahu 
untuk mengurangi beban berat kapal itu. Bertepatan dengan itu Nabi Yunus ditelan oleh ikan besar 
dan ia berada dalam perut ikan selama tiga hari tiga malam. Dengan wahyu dan mu’jizat Allah 
maka Nabi Yunus selamat dan keluar dari perut ikan itu. (Bey Arifin, 1971, p. 269-274. Lihat juga 
Q.S. 10: 98; Q.S. 37: 139-158; Q.s. 6: 86, 87; Q.S. 21: 87, 88). 



 

51 
 

ÑíÇÖÉ æãÌÇåÏå ÊßÝá áåã æÞíÇã Èåã æÚÈÇÏÉ Ýì 

äÝÓåÇ 

artinya: ”Dan adalah sabar atas yang demikian itu yakni di dalam sabar atas 

kesusahan yang disakiti oleh istrinya itu dan kesusahan mentadbirkan akan 

keluarganya dan anaknya dan kesusahan memelihara akan yang demikian itu 

yaitulah riyadah yang melawani bagi diri dah memerangi akan dia dan 

memecahkan bagi dia marahnya dan membaikkan akan tabi’atnya dan sifatnya, 

maka karena bahwa sendiri dengan seorang diri atau bersekutu bagi seorang 

yang baik perangainya yakni bercampur dengan orang yang baik perangainya 

atau dengan istri yang baik perangainya itu tiada nyata daripada dirinya itu 

segala sifat kehajatan yang di dalamnya batinnya yakni tiada nyata segala sifat 

yang kejahatan yang di dalam hati dan tiada terbuka segala aibnya yang di 

dalam batinnya yakni di dalam hatinya, maka sesungguhnya yang terlebih hak 

atas orang yang sa>lik t}a>riqi al-a>khirat yakni orang yang menjalani jalan 

yang manfaat di dalam akhirat itu bahwa mencoba ia akan dirinya itu dengan 

mendatangi bagi seumpama ini yang menggerakkan akan tabi’atnya dan 

dibiasakannya akan sabar atasnya supaya adil perangainya itu dan supaya 

riyadah nafsunya suci ia daripada segala sifat yag kecelaan yang di dalam hati”. 

Bermula atas sabar kesusahan ’iya>l itu yakni kesusahan istri dan anak 

itu serta bahwa ia melawan nafsu dan memerangi akan dia itu yaitu memelihara 

akan mereka itu dan mendirikan dengan hak mereka itu maka yaitu pula ibadah 

pada nafsu sabar akan kesusahan istri dan anak itu yakni sabar akan yang 

demikian itu yaitulah ibadah yang sebenar-benar/ibadah yang mustaqal. 

Dan lagi kata Imam al-Ghaza>li> ra: 

ÝåÐå ãä ÇáÝæÇÆÏ æáßä áÇíäÊÞÚ ÈåÇ 

ÅáÇÃÍÏÑÌáíä ÇãÇÑÌá ÞÕÏå ÇáãÌÇåÏÉ æÇáÑíÇÖÉ 

æÊåÐíÈ ÇáÃÎáÇÞ áßæäå Ýì ÈÏÇíÉ ÇáØÑíÞ 

ÝáÇíÈÚÏ Ãä íÑì åÐÇ ÇáØÑíÞ Ýì ÇáãÌÇåÏÉ 

æÊÑÊÇÖ Èå äÝÓå 
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artinya: ”Maka inilah daripada setengah daripada beberapa faidah yakni bermula 

sabar atas kesusahan beristri dan kesakitan yang disakiti oleh istri itu yaitulah 

setengah daripada beberapa faidah berkawin tetapi tiada dapat manfaat dengan 

dia melainkan salah suatu daripada dua laki-laki yaitu ada kalanya laki-laki yang 

ada tujuannya itu akan memerangi akan nafsunya dan melawan dia, dan ia 

hendak menyucikan akan perangainya yang kehajatan yang dalam hati karena 

adalah permulaan jalan kepadanya Allah Ta’ala maka tiada dijauhi bahwa ia 

melihat akan sabar atas kesakitan berkawin dan kesusahannya itu jalan di dalam 

memerangi akan nafsunya dan dapat suci hatinya dengan dia dan jadi baik 

perangai dengan dia akan dirinya”. 

æÃãÇ ÑÌá ãä ÇáÚÇÈÏíä áíÓ áå ÓíÑ ÈÇáÈÇØä 

æÍÑßÉ ÈÇáÝßÑ æÇáÞáÈ æÅäãÇÚãáå Úãá 

ÇáÌæÇÑÍ ÈÕáÇÉ ÃæÍÌ ÃæÛÒæ ÃæÛíÑå ÝÚãáå 

æÇæáÇÏå ÈßÓÈ ÇáÍáÇá áåã æÇáÞíÇã ÈÊÑÈíÊåã 

ÇÝÖá áå 

Artinya: ”Dan adakalanya laki-laki yang ada ia daripada ’a>bid yakni orang 

yang berbuat ibadah yang dhahir jua seperti sembahyang dan naik haji dan 

lainnya daripada ibadah yang sunnat pada hal tiada baginya berjalan dengan 

ibadah yang batin dan tiada baginya bergerak dengan berpikir dan dengan cita 

hati dan hanyasannya adalah amalnya itu amal anggota dengan mengerjakan 

sembahyang atau naik haji atau berperang sabi>li-lla>h atau lainnya daripada 

segala ibadah yang dhahir, maka amalnya bagi keluarganya dan segala anaknya 

dengan berusaha menghasilkan akan rizki yang halal bagi mereka itu dan berdiri 

ia mentarbiyahkan mereka itu serta sabar ia akan kesusahan yang demikian itu 

yaitu afdal baginya daripada berbuat akan segala ibadah yang lazim bagi 

badannya yang tiada berlaku kebajikannya itu kepada lainnya”. 

Dan kata faqi>r yang menterjemahkan akan kitab ini bahwa dipahami 

daripada perkataan ini bahwasnnya adalah berkawin terlebih afdal bagi orang 

yang dua ini, karena qasdun laki-laki yang pertama itu yaitu muja>hadah dan 

rayadah yakni memerangi nafsunya dan melawan akan dia, dan lagi 
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berkehendak menyucikan akan dia dan adalah qasdun laki-laki yang dua itu 

yaitu mengusaha ia akan rizki yang halal bagi ahlinya yaitu ibadah yang 

muta’adi, yakni ibadah yang berlaku kepada lainnya. 

ÝÃãÇÇáÑÌá ÇáãåÐÈ ÇááÇÎáÞ ÃãÇÈßÝÇíÉ Ýì ÃÕá 

ÇáÎáÞÉ ÃæÈãÌÇåÏÉ ÓÇÈÞÏ ÇÐÇ ßÇä áå ÓíÑ Ýì 

ÇáÈÇØä æÍÑßÉ ÈÝßÑ ÇáÞáÈ Ýì ÇáÚáæã 

æÅáãßÇÔÝÇÊ ÝáÇíäÈÛì Ãä íÊÒæÌ áåÐÇ ÇáÝÑÖ 

ÝÅä ÇáÑíÇÖÉ åæ ãßÝì ÝíåÇ æÃãÇÇáÚÇÏÉ Ýì 

ÇáÚãá ÈÇáßÓÈ áåã ÝÇáÚãá Úáì ÇáÚíÇá ÇÝÖá ãä 

Ïáß áÇä áíÖÇÚãá æÝÇÆÏÊå ÇßÔÑ ãä Ðáß æÃÚã 

æÇÔãá áÓÇÆÑ ÇáÎáÞ ãä ÝÇÆÏÉ ÇáßÓÈ Úáì 

ÇáÚíÇá 

artinya: ”Maka adapun laki-laki yang telah suci perangainya daripada sifat 

kejahatan dan telah bersifat ia dengan segala sifat kepujian yang di dalam batin 

yakni, yang di dalam hati adakalanya sucinya itu dengan memudahlah pada asal 

perangainya yang baik dengan asal kejadiannya atau adalah sucinya itu dengan 

sebab mujahadah yang terdahulu daripadanya apabila ada baginya perjalanan 

didalam batin dan gerak dengan pikir di dalam hati yaitu yang menjalani ilmu 

tariqah, dan ilmu mukashafah, maka seyogyanya jangan ia beristri karena 

qasdun ini yakni karena qasdun mujahadah dan riyadah seperti qasdun laki-laki 

yang pertama yang tersebut dahulu itu dan karena qasdun mengusaha ia akan 

rizki yang halal bagi ahlinya seperti qasdun laki-laki yang kedua itu dan hanya 

sesungguhnya hendaklah qasdunnya itu yaitu mengikuti sunnat Nabi saw atau 

qasdun mengusaha ia anak yang salih seperti yang tersebut/dahulu itu di dalam 

athar Sayyidina ’Abdu-llah ibn Mas’ud dan sayyiaina Mu’ad ibn Jabal dan 

Sayyidina Umar ibn al-Khattab ra karena riadhah dan Mujahadah itu telah 

memudahlah ia didalamnya”. 
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Dan adapun berbuat ibadah yang muta’addi> di dalam beramal dengan 

mengusaha ia rizki bagi ahlinya itu maka yaitu mengusaha ia ilmu tariqah dan 

ilmu mukashafah itu afdal daripada yang demikian itu karena bahwasanya ilmu 

tariqah dan ilmu mukashafah inipun amal yang sebesar-besar ibadah yang 

muta’addi dan faidahnya itu terlebih banyak daripada yang demikian itu dan 

terlebih dalam dan terlebih melengkapi bagi segala makhluk daripada faidah 

mengusaha ia rizki bagi ahlinya dan ’iya>lnya yakni segala isi rumahnya. 

Dan kata Imam al-Ghaza>1i> : 

ÝåÐå ÝæÇÆÏ ÇáäßÇÍ Ýì ÇáÏíä ÇáÊì ÈåÇ íÍßã áå 

ÈÇáÝÖíáÉ 

artinya : ”Maka segala faidah berkawin yakni segala faidah berkawin yakni 

segala faidah yang tersebut dahulu itu yaitu didalam mendirikan agama yang 

dengan dia dihukumkan bagi berkawin dengan kelebihan”.  

Adapun kebinasaan berkawin itu maka yaitu tiga perkara : 

(Pertama) bahwa tiada mudah atasnya memberi belanja akan istrinya 

daripada harta yang halal padahal wajib atasnya itu nafkah atau adalah ia lemah 

daripada menuntut rizki yang halal maka karena bahwa rizki yang halal itu tiada 

mudah menghasilkan akan dia oleh kebanyakan manusia maka adalah berkawin 

itu sebab yang meluaskan didalam menuntut makanan yang haram, istimewa 

pula pada jaman sekarang ini dan di dalam itu membinasakan dirinya dan 

membinasakan ahlinya dan adalah ghalib orang bujang itu sejahtera daripada 

yang demikian itu. 

æÝì ÇáÎÈÑ Ãä ÇáÚÈÏ áíæÞÝ ÚäÏ ÇáãíÒÇä æáå ãä 

ÇáÍÓäÇÊ ÃãäËÇá ÇáÌÈÇá ÝíÓÇá, Úä ÑÚÇíÉ 

ÚÇÆáÉ æÇáÞíÇã Èåã æÚä ãÇáå ãä Ãíä ÇßÊÓÈå 

æÝíã ÇäÝÞÉ ÍÊì íÓÊÝÑÞ ÈÊáß ãØÇáÈÇÊ ßá 

ÇÚãÇáå ÝáÇ ÊÈÞì áå ÍÓäÇÊ ÝÊäÇÏì ÇáãáÇÆßÉ 
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åÐÇ ÇáÐì Ãßá ÚíÇáå ÍÓäÇÆå Ýì ÇáÏäíÇæÇÑÊåä 

Çáíæã ÈÃÚãÇáå 

artinya : ”Dan adalah tersebut didalam hadith Nabi saw, bahwa seorang hamba 

Allah diperhentikan pada dekat mizan yakni dekat neraka pada hari kiamat dan 

adalah baginya dari ada beberapa kebajikan seumpama bukit yang besar, 

kemudian maka ditanyai akan dia daripada memelihara akan ahlinya daripada 

berdiri dengan mentarbiyahkan mereka itu dan ditanyai daripada hartanya 

darimana ia mengusaha ia akan dia dan pada apa ia membelanjakan akan dia 

hingga habis segala amalnya yang kebajikan dengan tuntut baias bagi 

kejahatannya itu, maka tiada tinggal baginya satu kebajikan jua maka menyeru 

malaikat yakni berteriak ia dihadapan orang banyak dengan katanya, inilah 

orang yang di makan akan segala kebajikannya itu oleh ’iyalnya yakni oleh 

ahlinya didalam dunia dan tergadai ia pada hari ini segala amalnya”. 

æíÞÇá ãÇíÊÚáÞ ÈÇáÑÌá íæã ÇáÞíÇãÉ Ãåáå ææáÏå 

ÝíÞÝæäå Èíä íÏì Çááå ÊÚÇáì ÝíÞæáæä 

íÇÑÈäÇÎÐáäÇÈÍÞäÇãäå ÝÇäå ãÇÚáãäÇãÇ ÊÌåá 

æßÇä íØÚãäÇÇáÍÑÇã æäÍä áÇäÚáã ÝíÞÊÕ áåã ãäå 

artinya : ”Dan kata oleh setengah ulama bahwasanya pertama-tama yang 

bergantung dengan seseorang laki-laki pada hari kiamat itu yaitu ahlinya dan 

anaknya, maka memperhentikan mereka itu akan dia antara hadapan h}ad}ratu-

lla>h Ta’a>la>, maka berkata mereka itu : hai Tuhan kami ambil olehmu bagi 

kami dengan hak kami daripadanya maka karena bahwa hanya ia tiada 

mengajari akan kami sesuatu yang kami jahil akan dia dan adalah ia memberi 

makan akan kami dari pada harta yang haram padahal kami tiada 

mengetahuinya akan dia maka ketika itu membalas Allah Ta’ala bagi mereka itu 

daripadanya dengan siksa”. 

Dan sabda Nabi saw97 : 

                                                 
97 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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áÇíáÞì Çááå ÊÚÇáì ÃÍÏÇ ÈÐäÈ ÃÚÙã ãä ÌåÇáÉ 

Ãåáå 

Artinya : ”Dan tiada mendapat akan Allah Ta’ala oleh seseorang dengan dosa 

yang terlebih besar daripada jahil ahlinya”. 

Dan kata Imam al-Ghazali : 

ÝåÐå ÇÝÉ ÚÇãÉ Þá ãä íÊÎáÕ ãäåÇÇáÇãä áå ãÇá 

ãæÑæË ÃæãßÊÓÈ ãä ÍáÇá íÝì Èå æÈÃåáå æßÇä áå 

ãä ÇáÞäÇÚÉ ãÇíãäÚå ãä ØáÈ ÇáÒíÇÏÉ ÝÐÇß 

íÊÎáÕ ãä åÐå ÇáÇÝÉ Ãæ ãä åæ ãÍÊÑÝ æãÞÊÏÑ Úáì 

ßÓÈ ÍáÇá ãä ÇáãÈÇÍÇÊ ÈÇÍÊØÇÈ Ãæ ÇÕÊíÇÏ 

ÇæßÇä Ýì ÕäÇÚÉ áÇÊÊÚáÞ ÈÇáÓáÇØíä æíÞÏÑ 

Úáì Çä íÚÇãá ÈåÇ Çåá ÇáÎíÑ æãä æãä ÙÇåÑå 

ÇáÓáÇãÉ æÛÇáÈ ãÇáå ÇáÍáÇá 

artinya : ”Maka binasalah berkawin ini yaitu ’am yaitu sedikit orang yang lafs 

daripadanya melainkan seseorang ada baginya harta pusaka atau ada baginya 

usaha daripada yang halal yang mencukupi dengan dia dan dengan ahlinya itu 

ada baginya daripada qana’ah yang meneguhkan daripada menuntut belanja 

yang lebih, maka yang demikian lepas daripada kebinasaan berkawin itu atau 

seseorang yang mempunyai kepandaian dan kuasa ia atas mengusaha ia yang 

halal daripada mubah dengan mengambil kayu dihutan atau ia mengambil buru-

buruan atau ada ia didalam perbuatan yang tiada ta’aluq dengan raja-raja dan 

kuasa ia atas bahwa memperbuat dengan dia akan orang yang ahlu al-kheir dan 

orang yang zahirnya itu sejahtra dan ghalib hartanya itu halal”. Maka yang 

demikian itu lepas daripada kebinasaan berkawin. 

Dan yang (Kedua) daripada kebinasaan berkawin itu yaitu singkat ia 

daripada mendirikan dengan hak ahlinya tiada kuasa ia menyempurnakan bagi 

hak ahlinya itu dan tiada sabar ia atas tabiat ahlinya yang tiada muafakah 



 

57 
 

dengan tabi’atnya dan tiada kuasa ia menanggung kesusahan yang di sakiti oleh 

ahlinya itu. Sabda Nabi saw98 

ßÝì ÈÇáãÑÁ ÇËãÇ Ãä íÖíÚ ãä íÞæÊ 

artinya : ”Mudahlah dengan seseorang itu durhaka maka bahwa menghilangkan 

ia akan hak orang yang wajib atasnya nafaqah”. 

æÑæì Ãä ÇáåÇÑÈ ãä ÚíÇáå ÈãäÒáÉ ÇáÚÈÏ 

ÇáåÇÑÈ ÇáÃÈÞ áÇÊÞÈá áå ÕáÇÉ æáÇÕíÇã ÍÊì 

íÑÌÚ Åáíåã 

artinya : ”Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwa orang yang lari 

daripada ahlinya itu pada menempati hamba yang lari daripada tuannya yaitu 

tiada diterima baginya sembahyangnya dan tiada diterima puasanya hingga 

kembali kepada mereka itu yakni kepada ahlinya”. 

Dan kata Imam al-Ghazali ra : 

æãä íÞÕÑ Úä ÇáÞíÇã ÈÍÞåä æÇä ÍÇÖÑÇ Ýåæ 

ÈãäÒáÉ åÇÑÈ 

artinya : ”Dan barang siapa singgah yakni tiada kuasa dari pada mendirikan 

dengan hak mereka itu dan jika ada ia hadir sekalipun maka yaitu seperti orang 

yang lari daripada ahlinya”. 

Dan lagi kata Imam al-Ghozali ra : 

ÝåÐå ÇÝå ÚÇãÉ ÃíÖÇæÇä ßÇäÊ Ïæä Úãæã 

ÇáÇæáì áã íÓáã ãäåÇÅáÇ Íßíã ÚÇÞá ÍÓä ÇáÇÎáÇÞ 

ÈÕíÑ ÈÚÇÏÇÊ ÇáäÓÇÁ ÕÈæÑ Úáì áíÇäåä æÞÇÝ 

Úä ÇÊÈÇÚ ÔåæÇÊåä ÍÑíÕ Úáí ÇáæÝÃÈÍÞåä 

íÊÛÇÝá Úä Òááåä æíÏÇÑì ÈÚÞáå ÃÎáÇÞåä 

                                                 
98 Lihat, Sunan Ah}med ibn H}anbal, Juz II, p. 160, 193, 194, 195. 
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artinya : ”Maka kebinasaan berkawin ini ’am pula dan jika ada ia kurang ’am 

daripada kebinasaan yang pertama itupun tiada sejahtera daripadanya melaikan 

orang yang hakim ’aqil yakni orang yang ’alim akan ilmu hikmah yang 

memberi manfaat di dalam akhirat lagi mempunyai akal yang sempurna lagi 

baik perangainya, lagi mengetahui dengan mata hatinya dengan adat perempuan 

lagi sabar ia atas kejahatan lidah perempuan dan berhenti ia daripada mengikuti 

sahwat perempuan yakni tiada diikutinya akan kehendak perempuan itu 

melainkan dengan muwafaqah shariat, lagi loba atas menyempurnakan dengan 

hak perempuan yang lazim atasnya, lagi ia lalai atas daripada kesalahan 

perempuan yakni tiada ia sangat hirau kepada kesalahan perempuan atasnya lagi 

ia memeliharakan dan menjinakkan dengan akalnya akan tabi’at perempuan 

yakni tabu ia membujuk akan perempuan dengan bicara akalnya”. 

Dan kebinasaan yang (Ketiga), bahwa adalah ahlinya dan anaknya itu 

membimbangkan baginya dari pada ingat akan Allah dan membimbangkan ia 

dari pada menjalani jalan akhirat dan dari pada berbuat ibadah serta hadir hati 

kepada Allah Ta’ala dan mashghul ia kepada menuntut ia akan dunia dan 

membanyakkan/akan mentadbirkan akan kehidupan bagi segala anaknya dan 

ahlinya menghimpunkan harta dan pertaruhan bagi mereka itu dan yang 

demikian itu pada ghalibnya membawa kepada bakhil yakni kikir. Maka inilah 

sebesar celaka yang membinasakan akan manusia dan dari karena inilah berkata 

abir Sulaiman al-Darani ra : 

ãä ÔÛáß Úä Çááå ãä Ãåá æãÇá ææáÏ Ýåæ Úáíß 

ãÔÄã 

artinya : ”Barang siapa membimbangkan akan dikau daripada ingat akan Allah 

Ta’ala; yaitu daripada ahli dan harta dan anak maka yaitu celaka atasmu”. 

Dan kata Imam al-Ghazali ra : 

æãä ÇáÃÝÇÊ ÇáÚÙíãÉ Ãä íßæä ÇáÇåá æÇáæáÏ 

ÔÇÛáÇ Úä ÏæÇã ÐßÑÇááå ÊÚÇáì æÓáæß ØÑíÞ 

ÇáÃÎÑÉ æáÚáå íæÑË ÇáÈÎá Ýì ÇáÛÇáÈ æåæ ãä 
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ÇáãåáßÇÊ ÝÞÏ äÈåäÇß Úáì ÇáÝæÇÆÏ æÇáÇÝÇÊ 

æåæ íÎÊáÝ ÈÇÎÊáÇÝ ÇáÇÔÎÇÕ æÇáÇÍæÇá ÝÊÃãá 

ÍÇáß æÇÎÊÑ áäÝÓß ãÇ åæÇÞÑÈ ãæÕá Çáì ØÑíÞ 

ÇáÇÎÑÉ 

artinya : ”Dan setengah daripada kebinasaan berkawin yang amat besar itu 

bahwa ada ahli dan anak itu membimbangkan dari pada mengekalkan akan 

dhikir Allah Ta’ala dan daripada menjalani jalan akhirat dan mudah-mudahan 

yang demikian itu mensukai kikir pada ghalib dan yaitu setengah daripada yang 

membinasakan akan adanya maka sesungguhnya aku jagakan akan dikau atas 

beberapa faidah berkawin dan beberapa kebinasaan berkawin dan yaitu 

bersalah-salahan. Dengan sebab bersalah-salahan seorang dan bersalah-salahan 

ia sebab bersalah-salahan kelakuan manusia maka engkau tilik akan kelakuanmu 

dan engkau pilih bagi dirimu apa yang terlebih hampir menyampaikan kepada 

jalan yang memberi manfaat didalam akhirat”. 

Dan kata Imam al-Ghazali ra didalam Ihya> Ulu>m al Di>n : 

ÝÇä ÞáÊ Ýãä Ããä ÇáÃÝÇÊ ÝãÇ ÇáÃÝÖá áå 

ÇáÊÎáì áÚÈÇÏÉ Çááå ÊÚÇáí Ãæ ÇáäßÇÍ ÝÃÞæá 

íÌãÚ ÈíäåÇáÃä ÇáäßÇÍ áíãä ãÇäÚÇãä ÇáÊÎáì 

ÇáÚÈÇÏÉ Çááå ãä ÍíË Ãäå ÚÞÏ æáßä ãä ÍíË ÇáÍÇÌÉ 

Çáì ÇáßÓÈ ÝÇä ÞÏÑ Úáì ÇáßÓÈ ÇáÍáÇá ÝÇáäßÇÍ 

ÃíÖÇÃÝÖá áÃä Çááíá æÓÇÆÑÃæ ÞÇÊ ÇáäåÇÑ 

íãßä ÇáÊÎáì Ýíå ááÚÈÇÏÉ ãä ÛíÑ ÇÓÊÑÇÍÉ ÛíÑ 

ããßä ÝÇä ÝÑÖ ßæäå ãÓÊÝÑÞÇááÃæÞÇÊ ÈÇáßÓÈ 

ÍÊì áÇíÈÞì áå æÞÊ Óæì ÃæÞÇÊ ÇáãßÊæÈÉ æÇáäæã 

æÇáÇßá æÞÖÇÁ ÇáÍÇÌÉ ÝÇä ßÇä ÇáÑÌá ããä áÇíÓß 
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ÓÈíá ÇáÃÎÑÉ ÇáÇÈÇáÕáÇÉ ÇáäÇÝáÉ ÃæÇáÍÌ 

æãÇíÌÑì ãÌÑÇÁ ãä ÇáÃÚãÇá ÇáÈÏäíÉ, ÝÇáäßÇÍ áå 

ÃÞÖá áÃä Ýì ßÓÈ ÇáÍáÇá æÇáÞíÇã ÈÇáÃåá 

æÇáÓÚí Ýì ÊÕíá Úáì ÇáäæÇÝá ÇáÚÈÇÏÇÊ 

ÈÇáÚáã æÇáÝßÑæÓíÑ ÇáÈÇØä æÇáßÓÈ íÔæÔ 

Úáíå Ðáß ÝÊÑß ÇáäßÇÍ ÃÝÖá.  

artimya : ”Maka jika engkau kata maka barangsiapa sejahtera daripada 

kebinasaan berkawin maka adakah afdal baginya bersunyi daripada berkawin itu 

karena berbuat ibadah akan Allah Ta’ala atau afdal ia berkawin maka akan 

berkata bahwa menghimpunkan antara keduanya itu afdal karena berkawin itu 

tiada menegahkan ia daripada bersunyi karena berbuat ibadah akan Allah Ta’ala 

daripada sekira-kira bahwa ia akad nikah ia tetapi barangkali meneguhkan ia 

akan berberat ibadah daripada sekira-kira berkehendak kepada berusaha 

menghasilkan akan belanja ahlinya itu maka jikalau kuasa ia atas berusaha 

menghasilkan rizki yang halal pada hal tiada meneguhkan itu usahanya akan 

berbuat ibadah maka berkawin itu afdal pula, karena pada waktu malam dan 

setengah yang tinggal pada waktu siang hari itu dapat bersunyi di dalamnya itu 

bagi berbuat ibadah. Bermula mengekalkan atas berbuat ibadah dengan tiada 

beristirahat itu yaitu tiada dapat pada ibadah jika di fardukan keadaannya 

menghabiskan akan segala waktunya itu dengan berusaha hingga tiada tinggal 

baginya waktu yang lain daripada waktu/sembahyang fardu yang lima waktu 

dan tidur dan memakan dan qada hajat maka jika ada ia laki-laki daripada yang 

tiada menjalani akan jalan akhirat itu melainkan dengan berbuat sembahyang 

sunnat atau dengan mengerakan haji yang sunnat atau barang yang berlaku 

seperti kelakuannya daripada segala amal anggota badan yang sunnat maka 

berkawin itu afdal baginya daripada berbuat ibadah yang sunnat itu karena 

didalam usaha menghasilkan rizki yang halal dan berdiri atas mentadbirkan ahli 

dan mengusaha ia didalam menghasilkan anak dan sabar atas kelakuan 

perempuan yang menyusahkan itu, yaitu beberapa bagi daripada ibadah yang 
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terlebih afdal yang tiada disingkat kelebihannya daripada berbuat ibadah yang 

sunnat, yakni tiada kurang kelebihannya itu daripada berbuat ibadah yang 

sunnat itu. Dan jika ada ibadahnya itu dengan menuntut ilmu yang memberi 

manfaat di dalam akhirat dan berpikir dan dengan wenjalani tariqah ahli suffi 

pada hal usahanya yang menghasilkan rizki yang halal bagi ahlinya itu memberi 

was-was atasnya maka meninggalkan berkawin itu terlebih afdal baginya”. 

Tetapi jika ada ia daripada orang yang ’arifin yang kamil sekira-kira 

tiada membawa berkawin itu was-was atasnya. Dan tiada membawa akan 

masghul daripada dhikir Allah Ta’ala dan daripada berbuat ibadah serta hadir 

hati akan Allah Ta’ala maka menghimpunkan ia antara demikian itu dan antara 

berkawin itu afdal baginya seperti yang di kerjakan oleh Rasulullah saw dan 

beberapa sahabatnya dan tabi’in dan beberapa ularna dan awaliya yang salihin 

yang mutaqaddimi>n dan mutaakhiri>n.rad}iya-lla>hu Ta’a>la> ’anhum 

jma’i>n wa-lla>hu a’lam . 

 

3.3 AL-FASL}U AL-THA<LlTH FI<MA< YAKHTA<RU H}A<LATA-

L’AQDI MIN AH}WA<LI-LMARATI WA SHURU<TI-L’AQDI 

BERMULA PASAL YANG KETIGA PADA MENYATAKAN BARANG 

YANG DIPILIH PADA KETKA AKAD BERKAWIN DARIPADA 

BEBERAPA HAL PEREMPUAN YANG HENDAK DIKAWIN ITU DAN 

MENYATAKAN SEGALA SHARAT AKAD BERKAWlN 

 

Segala sharat akad berkawin yakni segala rukun berkawin itu dan segala 

sharatnya. 

Adapun rukun berkawin itu maka yaitu empat perkara: (Rukun yang 

pertama), itu yaitu wali. Maka jikalau ketiadaan wali daripada as}abah  dan 

daripada mu’tiq, maka sultan jadi wali yang mengkawinkan akan perempuan 

itu, bermula yang terlebih hak jadi wali yang mengkawinkan akan perempuan 

itu yaitu bapak, kemudian maka neneknya yaitu bapak bapaknya. Dan jikalau 

terkeatas sekali pun kemudian, maka saudaranya yang laki-laki yang seibu 

sebapak kemudian saudaranya sebapak, kemudian maka anak saudaranya 

sebapak, kemudian maka mamaknya yang seibu sebapak, kemudian maka 
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mamaknya yang sebapak, kemudian maka anak mamaknya seibu sebapak, 

kemudian maka anak mamaknya yang sebapak. Maka jikalau ketiadaan segala 

wali asabah daripada nasab ini maka jadi wali laki-laki yang memerdekakan 

akan perempuan itu kemudian maka segala asabahnya seperti tertib yang 

mengambil pusaka, maka didahulukan akan anak orang yang memerdekakan itu 

yang laki-laki, kemudian maka cucunya yang laki-laki daripada anaknya yang 

laki-laki itu. Dan jikalau terkebawah sekali pun, kemudian maka bapaknya 

orang yang memerdekakan itu, kemudian maka saudara orang yang 

memerdekakan itu yang laki-laki yang seibu sebapak, kemudian maka 

saudaranya yang laki-laki yang sebapak, kemudian maka anak saudaranya yang 

sebapak, kemudian maka nenek orang yang memerdekakan itu yakni bapak-

bapak, kemudian maka mamak orang yang memerdekakan itu yang seibu 

sebapak, kemudian maka anak mamaknya bapak, kemudian maka nenek orang 

yang memerdekakan itu. Dan jikalau ada yang memerdekakan itu perempuan 

maka jadi wali itu laki-laki yang jadi wali perempuan yang memerdekakan itu 

selama ada ia hidup. Maka jika telah mati perempuan yang memerdekakan itu 

maka jadi wali asabahnya seperti tertib yang mempusakai akan dia. 

Bermula hasrat orang yang jadi wali itu yaitu enam perkara : (Pertama) 

Islam; Jika ada perempuan itu Islam tetapi jika ada perempuan itu kafir maka 

sah jadi wali itu orang kafir. 

(Kedua) maka tiada sah jika jadi wali itu anak-anak yang belum baligh; (Ketiga) 

berakal, maka tiada sah jadi wali itu orang gila; (Keempat) merdeka, maka tiada 

sah wali itu hamba orang; (Kelima) laki-laki, maka tiada sah wali itu 

perempuan; (Keenam) ’adil, maka tiada sah wali itu seorang fasiq. 

Inilah yang dimu’tamadkan oleh Imam al-Nawawi99 di dalam matan 

Minhaj mengikuti oleh shaikh al-Islam Zakariya100 dan mengikuti pula akan dia 

                                                 
99 Nama lengkapnya, Abu> Zakariya> Yahya> ibn Shara>f ibn Murri> ibn H}asan ibn 

H}izmi-lh}uzami-lnawa>wi>. Seorang imam fiqh dan seorang pensharah hadith yang terkenal. 
Banyak karyanya yang sangat berfaedah bagi ummat Islam. Diantaranya; Sharhu-lmuslimu-
ladhaka>ri, Riya>d}u-ls}a>lihi>n, Busta>nu-l’a>rifi>n dan al-Raud}ah. 

Al-Nawawi juga seorang ulama yang menjadi teladan dalam kezahidan, ke wara’an, dan 
seorang yang tekun menyuruh berbuat baik dan mencegah kemunkaran serta hidup sederhana. 

Ia dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Nawa dan meninggal dunia pada 
tahun 676 H. (Hasbi AshShiddiegy, 1977, p. 341). 

100 Shaikh Islam Zakariya> al-Ansari> al-Khazraji yaitu salah seorang tokoh dari dua 
aliran; salah seorang fuqaha sekaligus seorang sufi. Selama kurang lebih 20 tahun ia mengabdikan 
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Sheikh al-Ramli101 di dalam di Nihayah dan Khatib Sharbani102 di dalam 

Mughni, 

Dan kata al-shaikh ibn Hajar di dalam Tuhfah103 : 

artinya : ”Dan memilih oleh kebanyakan sahabat Imam al-Shafi’i ra104 yang 

muta’akhirin bahwasanya orang yang fasiq itu sah jadi wali menikahkan ia akan 

mawlinya itu”. Karena kebanyakan pada masa sekarang ini orang yang fasiq itu 

                                                                                                                                      
diri pada dua sisi ajaran agama Islam. Ia bukan tergolong seorang ulama yang pelupa dimasa hayat 
usianya, karena disaat-saat siang dan malam hari senantiasa tekun menjalankan salat sunat, di 
samping salat yang fardu. Hal itu dilakukan semata untuk taqarrub kepada Allah swt agar terhindar 
dari godaan shaitan. 

Selama berkarier, ia adalah seorang mufti baik di bidang fiqh, hadith, tafsir dan tasawwuf. 
Adapun karyanya yang mashhur adalah al-Tah}ri>r, kitab yang membahas masalah fiqh dengan 
pendekatan tasawwuf. 

Ia meninggal dunia pada bulan Du-lhijjah tahun 626 Hijriah, dan dimakamkan di samping 
makamnya Sheikh Najamuldi>n al-Khubushati> berdekatan dengan makam Imamu-lshafi’i di kota 
Mesir. (T}abaqa>tu-lqubra, Juz II, p. 124). 

101 Nama lengkap, Shamsu-ldi>n Muh}ammad bin Abi> ‘Abba>s Ah}mad bin H}amzah  
Ibnu-lshiha>bu-ldi>n Hamzah al-Ramli> al-Mis}ri> al-Ans}a>ri> adalah seorang fuqaha’ dari 
golongan Shafiliyah kitab yang telah mensharah kitab Minha>j, dengan nama Naliyatu-1-muhtaj. 
Ilmunya banyak diperoleh dari gurunya bernama nama Nu>ru-ldi>n ‘Ali> al-Shibramilisi>. 
(Mughni-lmuhtaj, p.1) 

102 Shaikh Muh}ammadu-lsharbini> Khati>b adalah tokoh Shafi’iyah yang hidup pada 
abad ke 10 Hijriah, tepatnya pada tahun 995 H. Aktivitas yang banyak dilakukan semasa berkarier 
yaitu sebagai mufti di bidang furu’ dan usul. Ia terkenal dengan ditulisnya sebuah kitab yang 
mashur dengan nama Mughni-lmuhtaj ila> Ma’rifati,-lma’a>ni Alfaz}i-lmin ha>j. Ia meninggal 
dunia pada tahun 995 Hijriah. 

103 Nama lengkapnya, Ahmad ibn ‘Ali> ibn Muh}ammad Abu> Ifad}a>l al-Kanna>ri> al-
Sha>fi’i>. Ia dilahirkan di Mesir pada bulan sha’ban tahun 773 H. Pendidikannya terlebih dahulu 
dimulai dengan menghafal al-Qur’an di kota kelahirannya, kemudian dilanjutkan ke kota Makkah 
dan disana dimulai dengan mempelajari hadith, terutama kepada al-Ha>fiz}u-lira>qi>. Ia belajar 
fiqh pada al-Bulqini dan ibnu-lmulqin; sedang bidang usul belajar kepada al-Izz ibnu-ljama’ah; 
belajar bahasa kepada Maji>du-lfayru-lzabadi>; bidang sastra arab kepada al-Amanari>; sosial 
budaya kepada al-Badru-lbashtaki>. 

Selama berkarier sebagai mufti, di samping sebagai qadi yang terkenal dengan sebutan 
Qa>di-lqud}a>t. Karya-karya ilmiahnya diketahui hingga mencapai jumlah 150 judul dan 
mayoritas berisikan masalah hadith. Sedangkan yang telah mashhur dan telah beredar, antara lain; 
al-Isa>bah Fi> asma>’i-lsah}a>bati; Tandhi>bu-ltandhi>b; al-Taqri>b; Ta’ji> lu-lmanfaati 

bi>-lrija>li-larba’ati; Mushtabihu-lnisbati; al-Muqaddamah; dan lain-lain. 
Ia meninggal dunia pada tahun 852 H, malam sabtu, setelah ‘Isha>, tanggal 18 D}u>-

lh}ijjah. (Muqaddamatu Subulu-lsala>mi, p. 5). 
104 Ima>mu-lsha>fi’i> adalah Abu> ‘Abdu-lla>h Muh}ammad ibn Idris ibnu-l’abba>s 

ibnu-lsha>fi’i, seorang pendiri madhhab f iqh sunni yang terkenal. 
Ia dilahirkan pada tahun 820 M di Asqalan, Gaza.Palestina. Ia bangkit membela sunnah 

ketika saat itu telah berkembang sikap menolak sunnah, (Muh}ammad Abu> Zahrah, Tari>h}u-

lmadha>hibu-lisla>miyah, tt, p. 256). 
Setelah ia menghafal al-Qur’an dan mendalami sunnah maka selanjutnya ia 

mengkhususkan pengkajian dalam bidang fiqh kepada Imam Malik dan Muhammad ibnu-lhasan 
(Ulu>mu-lh}adi>th wa Must}alah}uhu, 1977, p. 388). 
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jadi wali itu yaitu Sheikh ’Izzuddin ibn ’Abdu al-Salam105 yaitu sultan ulama 

negeri Mesir. 

Dan kata Imam al-Ghazali ra : Dan jikalau ada wali perempuan itu fasiq 

maka jikalau dipindahkan walinya itu kepada raja yang fasiq pula maka sah wali 

yang fasiq itu menikahkan akan mawlinya itu. Dan adalah yang memilih akan 

perkataan Imam al-Ghazali ini oleh Imam al-Nawawi di dalam kitabnya yang 

bernama Rawdah serta berkata ia seyogyanya diamalkan akan perkataan Imam 

al-Ghazali ini menfataakan akan dia oleh Shaikh ibn al-Salah106 yaitu guru 

Imam al-Nawawi dan menguatkan akan perkataan ini oleh Imam al-Subky107. 

                                                 
105 Nama lengkapnya,  ‘Izzu-ldi>n bin ‘Abdi-l’azi>zi ibnu ‘Abdi- lsala>mi-ldimashqi-

lsula>mi>. Ia lahir di kota Damasqus, pada tahun 577 H. Ia termasuk tokoh Al-shafi’iyah yang a-
lim, wara’, dan zahid. Dan ia belajar fiqh pads ibnu-lasakir; sedangkan ilmu usul dipelajarinya 
kepada Shaikh alAmidiy. 

Gerakannya di kota Damaslus dinilai oleh Penguasa telah berlawanan dengan kehendak 
Pemerintah, yang selanjutnya ia dipindah ke Mesir. Dan disana ia telah mendapat kehormatan dari 
Penguasa/raja Mesir untuk berkhutbah atau mengajar pada al-Jamilah sekaligus menjadi qadi. 

Karya-karyanya cukup populer di masyarakat, antara lain; Qawa>idu-lahka>mi Fi> 

Isla>h}i-lana>mi al-Isha>ratu ila>-lija>zi fi ba’da-lmaja>zi. 
Ia meninggal dunia pada bulan jumadi-lula tahun 660 H di kota Kairo, dengan jabatannya 

yang terakhir yaitu sebagai guru besar pada Universitas Cairo (T}abaqa>tu-1-sha>fi’iyah, tt, p. 
222). 

106 Shaikh ibnu-ls}ala>h, yaitu Shaikh Taqiyu-ldi>n Abu> ‘Amr Usma>n bin ‘Abdu-
lrahma>n al-Kurdi>, dilahirkan pada tahun 577 H di kota Sharkhan, Kurasan, Iran. Dia adalah sa-
lah seorang tokoh ulama yang faqih serta ‘alim di bidang hadith, jugs ‘arif di bidang tafsir dan 
usul, pula seorang ulama yang zahid dan ware’. Orang tuanya adalah seorang sheikh di kota 
Damaskus. Hadith-hadith yang diterima itu berasal dari ibnu-lsakinah dan Ibnu-ltabrazad serta 
ulama-ulama lain. 

Di antara karya-karya ilmiahnya yang sempat ditulis antara lain; Ma’rifatu anwa>’i ‘ilmi-

lh}adi>th; al-Fata>wa T}abaqa>tu-lfuqaha>u-lshafi’iyah; A<da>bu-lmufti wa-lmustafti; 

Sharh}u-lwasi>t; dan lain-lain. 
Ia meninggal dunia di kota Damaskus, tepatnya dihari Rabo bulan Rabi>’u-lakhir, tanggal 

25 tahun 643 Hijriah. (Abi Bakr bin Hidayah, Tabaqatu-lshafi’iyah, p. 220). 
107 Imamu-lsubki, lengkapnya Ta>ju-ldi>n Abi Nasr ‘Abdu-Iwahha>b bin ‘Ali> bin 

‘Abdi-lkafi> al-Subki. Ia dilahirkan di Mesir pada tahun 727 H, dan meninggal dunia pada tahun 
771 H dalam usia 44 tahun. Ia terkenal ‘alim dalam bidang fiqht hadith, aqidatu wa-ltashri’. Ia 
menahafal al-Qur’an sejak kecil. (Tabaqatu-lshafi’iyah al-Kubra, jilid I ,p. 3) 

Imam-ldahar’I yaitu Shiha>bu-ldi>n Ah}mad bin ‘Abduu-lla>h al-Dhara>’i>, atau 
Ahmad bin H}amdan bin ‘Abdu-lgha>ni bin ‘Abdu-lghani bin Muh}ammad. Ia dilahirkan di desa 
al-Dhara’afu-lsham (syria) pada tahun 708 H. Ia adalah sosok ulama yang mempunyai pemikiran 
serta pemahaman yang sangat dalam, ilmu fiqh telah ia pelajari di kota Mesir, sekaligus 
mempelajari tauhid kepada ibnu-lsaigh. 

Karya i1miahnya yang sempat ia tulis dan disebarkan ke masyarakat antara lain; al-

H}ilbiyat; jami>’u-ltawa>sut wa-lfath}i baina-lraud}ati wa-lsharah (20 jilid); Ghaniyatu-

lmuhta>j; Shartu-lminha>j (8 jilid); Quwwatu-lmuhta>j (13 juz). Ia wafat di kampung Halabi 
(Mesir) pada tahun 783 H, dan ia termasuk fuqaha Shafi’iyah.(T}abaqa>tu-lsha>fi’iyah li Abi> 

Bakr bin Hida>yatu-lla>h, p. 237). 
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Dan kata Imam Adhara’i108: ”Telah aku fatwakan beberapa tahun 

bahwasanya wali yang fasiq itu sah menikahkan akan mawlinya itu karena masa 

sekarang ini telah ’am orang yang fasiq itu, dan beberapa Jumhur ulama 

memilih akan perkataan mengesahkan akan jadi wali itu orang yang fasiq itu 

’am seyogyanya bagi orang yang di dalam negeri yang banyak orang yang fasiq 

itu taqlid kepada perkataan Imam al-Ghaza1i itu yang telah mengikuti akan dia 

beberapa ulama yang besar-besar yang tersebut itu dan zahir perkataan Shaikh 

ibn Hajar yang didalam Tuhfah itu mengharuskan akan taqlid kepada perkataan 

Imam al-Ghazali ra itu karena ia naql akan beberapa perkataan yang 

mengkuatkan perkataan Imam al-Ghazali ra itu wa-llah a’lamu bi al-Sawab 

muwafaqah ulama bahwa sah jadi wali fasiq itu pada menghawatirkan 

hambanya yang perempuan. 

(Dan rukun yang kedua) itu yaitu dua, laki istri itu maka disaratkan akan 

sah nikah itu rida perempuan itu jika ada ia janda lagi baligh atau ada ia bikr 

lagi baligh tetapi adalah yang mengkawinkan akan dia itu wali yang lain dari 

pada mujbir yaitu bapaknya dan neneknya dan harus bagi bapaknya dan 

neneknya itu mengkawinkan perempuan yang bikr itu dengan tiada idhim 

perempuan itu same ada ia ba-igh atau belum yakni bagi wali mujbir yaitu 

bapaknya dan neneknya itu menggagahi akan dia etas berkawin dengan tiada 

idhinnya tetapi dengan empat carat : (Pertama) dengan laki-laki yang senasab 

dengan dia, (Kedua) bahwa jangan ada antara perempuanL.dan antara laki-laki 

itu berseteru, (Ketiga) dengan isi kawin yang seumpamanya, (Keempat) bahwa 

jangan ada laki-laki buts atau tua atau bersebagainya. 

                                                 
108 ‘A<ishah adalah putri Abu Bakr, dilahirkan di Makkah pada tahun 616 M. Ia dikawin 

oleh Nabi saw setelah wafat Khadijah ra dengan tidak melahirkan keturunan. Ketika 
pernikahannya itu, usianya belum mencapai 10 tahun (Farad Ma’ruf, Siti ‘Aishah ra dalam 
Perjuangan Politik, Sosial dan Ekonomi, tt, p. 6-8). 

Soal peresmian pernikahan yang telah diaqadkan di dalam masjid di kota Makkah, 
‘Aishah menceritakan hari peresmiannya, katanya :”Rasulu-llah datang ke rumah kami, lalu bapak 
dan ibu dari golongan ansar berkumpul, maka ibuku datang mendapatkan daku, waktu itu aku 
sedang berada di anyunan diantara dua batang pohon kurma. Lalu ibuku menurunkan daku dan 
memperbaiki rambutku, kemudian ibuku menyapu mukaku dengan sedikit air, lalu ibuku 
menuntunkan daku sehingga sampai ke pintu ibuku berhenti sarapai nafasku normal, maka ibuku 
mengantarkan daku kehadapan Rasulu-llah saw yang sedang duduk di atas tempat tidur di rumah 
lalu ibuku mendudukkan daku dipangkuan Rasulu-llah saw sambil berkata; mereka ini semuanya 
adalah kaum keluargamu, maka semoga Allah swt memberkatimu dan memberkati keluargamu”. 

‘Aishah meninggal dunia pada tahun 58 H, malam selasa tanggal 17 Ramadan, dan 
dimakamkan di Baqil. (Al-As}a>bah Fi>-ltamyi>’zi-ls}aha>bah, tt, p. 359-361, no. 704). 
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(Dan rukun yang ketiga)/hadir dua shahid yang zahir adilnya itu, karena 

zahir daripada orang muslim itu adil dan sah berkawin itu dengan saksi yang 

mastur adilnya itu, yakni tiada disaratkan adil saksi itu pada batin dan 

memudahkan ia adil pada zahir jua. 

(Dan rukun yang keempat) ijab dan qabul, yakni dari pada wali dan 

qabul pada suami dengan sembarang bahasa seperti dikata oleh wali itu : 

ÒæÌÊß ÈíÊì ÝáÇäå ÈãåÑßÐÇ 

artinya : ”Aku peristrikan akan dikau akan anakku si fulanah dengan isi kawin 

sekian”. Maka dikabulkan oleh suami itu dengan katanya: 

ÞíáÊ äßÇÍåÇáäÝÓì Úáì åÐÇ ÇáãåÑ 

artinya: ”Aku terimalah nikahnya bagi diriku atas isi kawin sekian ini atau 

barang sebagainya daripada lafaz yang menunjukkan atas nikah dan tazwij sama 

ada dengan bahasa Arab atau lainnya”. 

Shandan setengah daripada adab berkawin itu bahwa sunat dahulu dari 

pada berkawin itu meminang akan perempuan itu daripada walinya dan haram 

meminang akan perempuan yang didalam ber’iduah dan demikian lagi haram 

meminang akan perempuan yang telah dipinang oleh orang, padahal didalam 

pinangannya. Dan setengan daripada adabnya itu sunnat membaca khutbah 

dahulu daripada berkawin itu seperti mengata orang yang mengkawinkan itu: 

ÈÓã Çááå æÇáÍãÏ ááå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì 

ÑÓæá Çááå Õ ã ÒæÌÊß ÈíÊì ÝáÇäå ÈÕÏÇÞ ßÐÇ 

Artinya : ”Dengan nama Allah dan segala puji Allah Ta'ala bagi dan rahmat 

Allah dan sejahtera atasnya Rasulullah saw aku beristrikan atau aku kawinkan 

anakku si fulanah akan dikau dengan mahar sekian”. Maka bersabda suami itu: 

ÈÓã Çááå æÇáÍãÏ æÇáÕáÇÉ Úáì ÑÓæá Çááå Õ ã 

ÞÈáÊ äßÇÍåÇ Úáì åÐÇ ÇáÕÏÇÞ 

Artinya: ”Dengan nama Allah dan segala puji bagi Allah Ta’ala dan rahmatNya 

dan selamanya atas Rasulullah saw aku terimalah akan kawinnya atau aku 

terimalah akan nikahnya bagi diriku atas isi kawin ini”. Dan setengah dari pada 
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adabnya itu sunnat dikhabarkan dan tanya hal berkawin itu akan perempuan itu 

dan jikalau ada ia itu bikr sekalipun karena yang demikian itu terlebih hampir 

kepada menjinakkan akan perempuan itu, dan menyukakan akan dia dan diri 

karena inilah bahwa sunnat dahulu padipada berkawin itu melihat akan 

perempuan itu. 

Dan setengah daripada adabnya itu bahwa sunnat pada ketika berkawin 

itu menghadirkan orang yang banyak daripada orang yang salih-salih yang lebih 

daripada dua  sha>hid yang terdahulu itu karena memeliharakan akan sempurna 

berkawin itu. 

Dan setengah daripada adabnya itu seyogyanya diniatkan berkawin itu 

mendirikan akan sunnah Nabi saw dan mengikuti akan sunnahnya dan lagi 

niatkan berkawin itu akan memelihara mata daripada melihat akan perempuan 

yang diharamkan melihat akan dia, dan lagi sunnat diniatkan berkawin itu akan 

menuntut anak yang salih dan membanyakkan akan ummat Nabi kita 

Muhammad saw dan barang sebagainya daripada faedah berkawin yang 

terdahulu itu jangan di qasdukan berkawin itu semata-mata menyukakan hawa 

nafsu jua dan jangan digasdukan semata-mata bersedap-sedap jua dan lagi 

sunnat berkawin itu didalam masjid dan si dalam bulan shawwal karena kata 

’Aishah ra:
109 

ÊÒæÌäì ÑÓæá Çááå Ýì ÔæÇá æÈäì Ýì ÔæÇá 

artinya: “Mempersuami akan daku oleh Rasulullah saw di dalam bulan shawwal 

dan memperbuat akan daku di dalam bulan shawwal”. 

Adapun hal perempuan yang dipilih di dalam berkawin itu maka yaitu 

disyaratkan jangan ada perempuan itu hamba orang jika kuasa laki-laki itu 

memberi isi kawin akan perempuan/ yang merdeka serta tiada takut. 

Dan lagi disyaratkan jangan ada perempuan itu yang haramkan sebab 

nasab atau sebab sepersusuan karena yang diharamkan daripada sepersusuan itu 

seperti yang diharamkan dengan nasab. Dan lagi jangan ada perempuan itu yang 

diharamkan dengan musa>harah karena adalah yang diharamkan akan berkawin 

                                                 
109 Lihat Matnu-lbukha>ri>, juz III, bab Ma> yahillu mina-lnisa>i wa ma> yahrumu, p. 

244. Lihat juga al-Tirmimidhi>, bab al-Rad}a>, p. 307. 
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yang tersebut di dalam al-Qur’an itu tiga perkara : (Pertama) qara>bah yakni 

nasab, (Kedua) rad}a’ yakni sepersusuan, (Ketiga) musa>harah yakni berambil-

ambilan. 

Adapun qara>bah sebab yang diharamkan berkawin dengan dia yaitu 

tujuh orang : (Pertama) ibu dan nenek, jikalau terkeatas sekalipun sama ada ia 

dari pihak ibu atau daripada pihak bapak, (Kedua) anak dan cucu, jikalau 

terkebawah sekali pun sama ada cucu daripada anak laki-laki atau daripada anak 

perempuan, (Ketiga) saudara, sama ada ia saudara seibu sebapak atau saudara 

sebapak atau saudara seibu, (Keempat) anak dari pada saudara laki-laki dan 

cucu daripada saudara laki-laki, jikalau terkebawah seka1i pun sama ada ia 

daripada saudara seibu sebapak atau daripada saudara sebapak jua daripada 

saudara seibu jua, (Kelima) anak daripada saudara perempuan dan cucu 

daripadanya dan jikalau terkebawah sekali pun sama ada daripada saudara seibu 

sebapak atau daripada saudara sebapak atau daripada saudara seibu jua, 

(Keenam) saudara nenek yakni, perempuan dan (Ketujuh) terkeatas sekali pun. 

Adapun rad{a’ yang diharamkan berkawin dengan dia itu, maka yaitu 

tujuh pula seperti yang diharamkan dengan nasab itu : (Pertama) ibu rad}a’ dan 

nenek rad}a’ dan jikalau terkeatas sekali pun sama ada nenek itu daripada pihak 

ibu rad}a’ atau daripada bapak rad}a’, (Kedua) anak rad}a’ dan cucu rad}a’ dan 

jikalau terkebawah sekali pun sama ada cucu itu daripada anak rad}a’ laki-laki 

atau daripada anak rad}a’ perempuan, (Ketiga) saudara rad}a’. Maka 

barangsiapa menyusu kepada seorang perempuan maka segala anak perempuan 

itu sama ada yang bersama-sama menyusu dengan dia itu atau yang di atasnya 

atau yang di bawahnya maka sekaliannya itu jadi saudaranya, (Keempat) anak 

saudara rad}a’nya yang laki-laki dan cucu saudara rad}a’nya itu dan jikalau 

terkebawah sekalipun, (Kelima) anak daripada saudaranya rad}a’ itu dan jikalau 

terkebawah sekalipun, (Keenam) saudara bapaknya rad}a’ dan saudara 

neneknya rad}a’ yang laki-laki dan jikalau terkeatas sekalipun, (Ketujuh) 

saudara ibunya rad}a’ dan saudara neneknya rad}a’ yang perempuan dan jikalau 
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terkeatas sekalipun karena sekalian itu seperti yang diharamkan di dalam nasab 

itu karena sabda Nabi saw110: 

æíÍÑã ãä ÇáÑÖÇÚ ãÇ íÍÑã ãä ÇáæáÇÏÉ æÝì ÑæÇíÉ 

ãä ÇáäÓÈ 

artinya : ”Diharamkan berkawin daripada rad}a’ itu barang yang diharamkan 

daripada wila>dah dan daripada satu riwayat barang yang diharamkan daripada 

nasab”. Dan disharatkan haram rad}a’ itu yaitu bahwa menyusu anak-anak yang 

umurnya itu kurang daripada dua tahun dengan lima kali menyusu pada adat 

kepada seorang perempuan. 

Adapun mus}a>harah yang diharamkan berkawin dengan dia itu, maka 

yaitu empat orang : (pertama) ibu istri dan neneknya dan jikalau terkeatas 

sekalipun sama ada daripada nasab atau daripada rad}a’ sama ada istri itu telah 

dijimat atau belum dijima’, (kedua) anak istri yang dijima’nya bersalahan jika 

ada istrinya yang belum dijama’nya, maka ditalaknya, maka anak istrinya itu 

harus ia berkawin dengan dia, (ketiga) istri bapaknya dan istri neneknya atau 

gundik daripada keduanya itu dan jikalau terkeatas sekalipun sama ada 

neneknya itu daripada pihak bapak atau daripada/pihak ibu sama ada ia daripada 

rad}a’ atau daripada nasab, (keempat) istri anak dan istri cucu dan jikalau 

terkebawah sekalipun sama ada ia daripada anak nasab atau daripada rad}a’.  

(Dan demikian lagi) haram berkawin daripada pihak menghimpunkan itu 

haram berkawin dengan saudara istri dan lagi haram berkawin dengan saudara 

bapak istri dan saudara ibu istri selama ia hidup di dalam istri kita bersalahan, 

jika ia kita talak tiga maka sah berkawin dengan saudara perempuan itu dan 

jikalau belum lepas iddah istri ditalak itu sekalipun atau kita talak satu atau 

dengan dua talak serta lepas iddahnya maka yaitu sah kita berkawin dengan dia. 

(Dan demikan lagi) haram berkawin dengan istri yang ditalak tiga melaikan 

dengan muh}allil. 

Adapun hal perempuan yang sunnat dipilih akan dia yang mengekalkan 

bertaulan dengan dia itu maka yaitu delapan perkara: 

                                                 
110 Lihat : Matnu-lbukha>ri>, juz III, bab al-Akfa>u-Idi>n, p. 242. Lihat juga; Sunanu-

lnasa>i, bab Nikah, no.13. 
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(Pertama), perempuan yang mempunyai agama, yakni perempuan yang 

salih yang takut akan Allah Ta’ala yang mengekalkan berbuat ibadah yang salih 

menjauhkan segala yang diharamkan seperti sabda Nabi saw111: 

ÊäßÍ ÇáãÑÃÉ áãÇáåÇ æáÌãÇáåÇæäÓÈåÇ ÝÚáíß 

ÈÐÇÊ ÇáÏíä 

Artinya : ”Dikawin akan perempuan itu karena hartanya dan karena eloknya dan 

karena bangsanya dan karena agamanya maka melainkan olehmu berkawin 

dengan perempuan yang mempunyai agama, dan lagi sabda Nabi saw112: 

ãä äßÍ ÇáãÑÃÉ áãÇáåÇ æÇáÌãÇáåÇ ÍÑã 

ãÇáåÇæÌãÇáåÇæãä äßÍ áÏíäåÇ ÑÒÞå Çááå ãÇáåÇ 

æÌãÇáåÇ 

Artinya: ”Barang siapa berkawin akan perempuan karena hartanya dan karena 

eloknya, niscaya diharamkan akan hartanya aan eloknya itu yakni ditegahkan 

akan hartanya dan eloknya itu, dan barang siapa berkehendak berkawin akan dia 

karena agamanya niscaya diberi rizki oleh Allah akan dia hartanya dan akan 

eloknya. 

Dan paham daripada hadith ini bahwasanya seyogyanya bersungguh-

sungguh memilih akan perempuan yang mempunyai agama karena berkawin 

dengan dia itu menolong akan berbuat ibadah dan menolong akan mendirikan 

agama. 

(Kedua), sunnat memilih akan perempuan yang baik perangainya karena 

adalah yang demikian itu menolong akan menyelesaikan pada berbuat ibadah, 

karena perempuan yang jahat ahat perangainya dan jahat lidahnya itu adalah 

madaratnya itu terlebih daripada manfaatnya itu dan tiada puasa sabar daripada 

lidah perempuan itu melainkan orang yang dianugrahi Alla>h Ta’a>la> 

daripada awalia dan salihin. 

Kata setengah daripada Ulama Arab: 

                                                 
111 Ibid. 
112 Lihat, footnote, no. 16, Ibid. 
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áÇÊäßÍæÇ ãä ÇáäÓÇÁ ÓÊÉ áÇÃäÇäÉ æáÇãäÇäå 

æáÇÍäÇäÉ æáÇÊäßÍæÇ ÍÏÇÞÉ æáÇÈÑÇÞÉ 

æáÇÔæÇÞÉ 

artinya : ”Jangan kamu berkawin akan perempuan yang bersifat enam perkara: 

(Pertama, al-ina>nah) yaitu perempuan membanyakkan keluh kesah dan 

membanyakkan mengadukan akan halnya padahal ia senantiasa menghiasi akan 

dirinya, maka berkawin dengan perempuan yang demikian itu menyakitkan hati 

lagi tiada didalamnya kebajikan; (dan Kedua, al-Mana>nah) yaitu perempuan 

yang membanyakkan membangkitkan atas suaminya dengan katanya aku 

memperbuat bagi-baginya kebaikan akan dikau padahal engkau tiada ada 

bagimu kepadaku; (dan Ketiga, al-H}ana>nah) yaitu perempuan yang ingin 

kepada suami yang lain. Inilah setengah sifat yang wajib menjauhi daripada 

berkawin dengan dia; (dan Keempat, al-H}ada>qah) yaitu perempuan yang 

melihat akan tiap-tiap sesuatu, maka ingin ia akan dia dan memberati ia akan 

suaminya bukan membeli akan dia; (dan Kelima, al-Bara>qah), yaitu dua makna 

yang pertama bahwa adalah perempuan itu sepanjang melicinkan mukanya dan 

memperhiasi akan dirinya supaya adalah mukanya berkilat-kilat dan bergilang-

gilang; dan makna yang kedua, bahwa kebanyakan ia marah/atas makanan yang 

tiada mau memakan melaikan dengan sendirinya dan lagi tiap-tiap sesuatu yang 

dibaginya oleh suaminya akan dia, maka mengapa ia kurang tiada mencukupi; 

(dan keenam, shada>qah) yaitu perempuan yang membanyakkan perkataannya”. 

Dan kata Sayyidina ’Ali ka113 : 

ÔÑÎÕÇá ÇáÑÌÇá ÎíÑ ÎÕÇá ÇáäÓÇÁ ÇáÈÎá æÇáÒåÏ 

æÇáÌÈä 

artinya : ”Bermula yang terlebih jahat sifat laki-laki itu yaitu yang terlebih baik 

sifat perempuan, yaitu tiga sifat : (pertama, al-Bukhl) yakni kikir, karena 

bahwasannya ada perempuan itu bakhil maka memelihara akan ia harta 

                                                 
113 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. Dalam hadith lain dikatakan, bahwa 

Nabi saw bersabda : “Sebaik-baiknya maskawin itu adalah yang termudah”. Lihat Bulu>ghu-

lmara>m. (tarj), kitab-lnikah, nomer 994, 1978, p. 382-383. 
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suaminya,; (dan kedua, al-zahwu) yakni membesarkan dirinya lagi bermegah-

megah karena bahwasannya apabila ada perempuan itu membesarkan dirinya 

maka enggan ia daripada berkata-kata dengan tiap-tiap orang dengan perkataan 

yang lemah lembut tersembunyi, maka yang demikian itu terpelihara daripada 

cemburu akan dia; (dan ketiga, al-Jubn) yakni penakut, karena bahwasannya 

apabila ada perempuan itu penakut, maka takut ia daripada tiap-tiap sesuatu, 

maka tiada keluar ia daripada rumahnya dan memelihara akan ia daripada 

cemburu akan dia, karena ia takut daripada suaminya”. 

(Ketiga), sunnat memilih akan perempuan yang elok mukanya, yakni 

yang baik rupanya karena dengan dia terpelihara daripada ingin kepada 

perempuan orang lain dan jangan berkawin dengan perempuan yang baik 

rupanya yang tiada ia mempunyai agama. Dan barangsiapa berkehendak dengan 

berkawin itu menghasil sunnat jua atau berkehendak menghasilkan anak atau 

berkehendak mentadbirkan rumahnya maka yaitu memadai ia berkawin dengan 

perempuan yang kurang rupanya yang mempunyai agama lagi baik peranannya. 

Demikian dikerjakan orang yang z>ahidi>n dan orang yang salihin 

(Keempat), sunnat memilih perempuan yang ringan isi kawin karena 

sabda Nabi saw66 : 

ÎíÑ ÇáäÓÇÁ ÃÍÓäåä æÌæåÇ æÃÑÎåä ãåæÑÇ 

artinya : ”Bermula yang terlebih baik perempuan itu yaitu yang terlebih baik 

mukanya dan yang terlebih murah isi kawinnya”. 

Dan lagi sabda Nabi saw114 

ãä ÈÑßÉ ÇáãÑÃÉ ÓÑÚÉ ÊÒæíÌåÇ æÓÑÚÉ ÑÍãåÇ 

Çì ÇáæáÇÏÉ æíÓÑãåÇåÇ 

artinya : ”Setengah daripada berkah perempuan itu yaitu yang segera 

dipersuamikan dan segera rahimnya itu yakni kepada beranak dan murah isi 

kawinnya itu”. Dan adalah Raulullah berkawin akan setengah daripada istrinya 

dengan isi kawin sepuluh dirham serta perkakas rumahnya yaitu satu penggiling 

tepung dan satu tempayan dan satu bantal. Dan adalah Sayyidina Umar ra 

meneguhkan daripada memahalkan akan isi kawin serta berkata: 
                                                 

114 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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ãÇÊÒæÌ ÑÓæá Çááå Õ ã æáÇÒæÌ ÈäÇÊå ÈÇßËÑãä 

ÃÑÈÚãÇÆÉÏÑåã 

artinya : ”Tiada berkawin Rasulullah saw dan tiada mengkawinkan ia segala 

anaknya yang perempuan dengan isi kawin yang lebih daripada empat ratus 

dirham”. 

Dan adalah setengah sahabat Nabi saw berkawin dengan isi kawin emas 

beratnya satu biji kurma, adalah harganya itu sekira-kira lima dirham. 

Dan adalah Sa’id ibn al-Musayyab115 mempersuamikan ia akan anaknya yang 

perempuan dengan Sayyidina Abu Hurairah116 dengan isi kawin dua dirham, 

kemudian maka dibawanya anaknya itu kepada rumah Abu Hurairah pada 

malam hari dan dimasukkan akan dia kedalam pintu rumah itu maka ia pergi 

daripada situ, kemudian ia datang kepada anaknya itu, kemudian daripada tujuh 

hari karena memberi salam akan dia. Dan kata Imam al-Ghaza>li> ra : 

æÊÒæÌ Úáì ÚÔÑÉ ÏÑÇåã ááÎÑæÌ ãä ÇáÎáÇÞ 

ÝáÇÈÃÓ Èå 

                                                 
115 Sa’i>d Ibnu-lmusayyab ialah Abu> Muh}ammad Sa’i>d ibnu-lmusayyab ibnu-Ih}uzn 

ibnu Abi>-lwahhab ibn ‘Amr ibn ‘A<idh ibn ‘Imra>n ibn Mah}zu>m al-Qurashi>. Ia adalah 
pemuka tabi’in yang terkenal, salah seorang fuqaha tujuh di Madinah yang telah dapat 
mengumpulkan hadith. Ia hidup dari usaha berdagang minyak zaitun. Ia juga salah seorang tabi’in 
yang terkenal dalam menghafal hukum-hukum dan putusan putusan yang telah diputuskan oleh 
‘Umar ra. Oleh karena, ia juga terkenal dengan riwayat ‘Umar ra. 

Ia dilahirkan pada tahun 13 H/634 M, dan meninggal dunia pada masa pemerintahan al-
Walid ibn ‘Abdi-lmalik pada tahun 94 H/713 M dalam usia 79 tahun. (Hasbi Ash-Shiddiegy, 1977, 
p. 294-295). 

116 Abu> Hurairah ialah ‘Abdu-lrahma>n ibn Sakhr (‘Abdu-llah ibn Sakhr) al-Daushi> al-
Tamimi>. Para ahli sejarah berbeda-beda pendapat atas nama beliau ini. Demikian pula tentang 
nama ayahnya. Ia sendiri menerangkan, bahwa dimasa jahiliyah ia bernama al-Shams. Setelah 
memeluk Islam, ia diberi nama oleh Nabi saw dengan ‘Abdu-lrahman atau dengan nama ‘Abdu-
lla>h. Ibunya bernama Maymunah, yang memeluk Islam berkat seruan Nabi saw. 

Ia lahir pada tahun 218 sebelum hijriah/tahun 602 M dan meninggal dunia di Madinah 
pada tahun 59 H/679 M. Ia datang ke Madinah pada tahun khaibar yakni pada bulan Muharram 
tahun 7 Hijriah, kemudian memeluk agama Islam. Setelah ia memeluk agama Islam, ia tetap 
beserta Nabi saw, dan menjadi ketua jama’ah ahlu-lsuffah. Karena inilah ia mendengar hadith dari 
Nabi saw. Di samping itu, ia pernah menjadi gubernur Madinah, dan pada masa pemerintahan 
‘Umar ia diangkat menjadi gubernur di Bahrain, yang kemudian ia diberhentikan, (Hasbi ash-
Saiddieqy, 1977, p. 281-283). 
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artinya : ”Dan jikalau berkawin seorang dengan isi kawin sepuluh dirham 

supaya keluar daripada bersalahan ulama, maka yaitu tiada mengapa dengan dia. 

Dan lagi kata Imam al-Ghaza>li> ra : 

æßãÇÊßÑÉ ÇáãÛÇáÇÊ Ýì ÇáãåÑ Úä ÌåÉ ÇáãÑÃÉ 

ÝíßÑå ÇáÓÄÇá Úä ãÇáåÇ ãä ÌåÉ ÇáÑÌá ÝáÇ íäÈÛì 

Ãä íäßÍ ØãÚÇÝì ÇáãÇá 

artinya: “Dan seperti makruh bermahal-mahalan di dalam isi kawin daripada 

pihak perempuan maka makruh pula menanyakan daripada harta perempuan 

daripada pihak laki-laki maka jangan seyogyanya bahwa berkawin ia karena 

loba akan harta perempuan”. 

(Kelima), sunnat memilih perempuan yang banyak beranak, sabda Nabi 

saw117: 

Úáíßã ÈÇáæáæÏ ÇáæÏæÏ 

artinya: ”Seyogyanya atas kamu berkawin dengan perempuan yang banyak 

beranak yang banyak kasih akan suaminya. 

(Keenam), sunnat memilih perempuan yang bikr (karena sabda Nabi 

saw) bagi jabir ra118, dan adalah ia berkawin dengan perempuan yang janda. 

åáÇÈßÑÇ ÊáÇÚÈåÇ æÊáÇÚÈß 

artinya: ”Mengapa tiada engkau berkawin akan bikr supaya engkau bermain-

mainkan akan dia, dan ka bermain-main akan dikau”. 

(Ketujuh), sunnat memilih perempuan yang mempunyai bangsa yang 

baik, yaitu bahwa ada perempuan itu daripada anak cucu orang yang 

mempunyai agama dan daripada anak cucu orang yang salih dan orang yang 

lalim, karena sabda Nabi saw119: 

ÊÎíÑæÇ ÇáäØÝßã ÝÇä ÇáÚÑÇÞ äÒÇÚ 

artinya: ”Pilih oleh kamu akan perempuan yang tempat bagi mani kamu itu 

karena bahwasannya akar itu terlebih meninggalkan”. 

                                                 
117 Lihat; Surianu-lnasa>i, Juz V, bab Kara>hiyyatu Tazwi>ji-l’aqi>m, p. 54. 
118 Lihat, footnote nomer 32. 
119 Lihat; Sunanu Ibnu-lmajjah, bab Nika>h, hadith nomer 46. 
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Dan lagi sabda Nabi saw120: 

ÇíÇßã æÎÖÑÇÁ ÇáÏãä ÝÞíá æãÇÎÖÑÇÁ ÇáÏãä ÞÇá 

ÇáãÑÇÉ ÇáÍÓäÇÊ Ýì ÇáãäÈÊ ÇáÓæÁ 

artinya: ”Takut oleh kamu serta khadra>’u al-Dimahi itu, maka sembah seorang 

bagi Rasulullah apa khadra>’u al-Dimani itu ? maka sabdanya; yaitu perempuan 

yang elok rupanya yang jadi di dalam tempat membuah yang jahat yakni 

perempuan yang baik rupanya yang jadi daripada orang yang jahat bangsanya”. 

(Kedelapan), sunnat memilih akan perempuan yang bukan kerabatnya 

yang hampir karena yang demikian itu mengurangkan akan shahwat, yakni tiada 

sangat ingin akan dia karena sabda Sabi saw121 

áÇÊäßÍæÇ ÇáÞÑÇÈå ÇáÞÑíÈÉ ÝÇä ÇáæáÏ íÎáÞ 

ÖÇæíÇÇì äÎíÝÇ 

artinya : ”Jangan kamu berkawin akan kerabat yang hampir karena bahwa anak 

itu dijadikan d}a>waya> yakni d}aif tubuh nya”. 

Kata Imam al-Ghaza>li> ra : 

ÝåÐå åí ÇáÎÖÇá ÇáãÑÛæÈÉ Ýì ÇáäÓÇÁ æíÌÈ Úáì 

Çáæáì ÇíÖÇ Ãä íÑÇÚì ÎÕÇá ÇáÒæÌ æíäÙÑ 

áßÑíãÊå ÝáÇíÒæÌåÇããä ÓÇÁ ÞáÞå ÇæÖÚÝ Ïíäå 

ÇæÞÖÑ Úä ÇáÞíÇã ÈÍÞåÇ ÇæßÇä áÇíßÇÝÆåÇÝì 

äÓÈåÇ 

artinya: ”Maka inilah yaitu segala perkara yang digemarkan di dalam 

perempuan yakni maka inilah segala sifat yang delapan perkara yang dipilih di 

dalam perempuan itu oleh laki-laki yang berkehendak berkawin akan dia dan 

wajib pula atas wali perempuan itu bahwa memeliharakan dan memilih akan 

laki-laki yang hendak dipersuamikan dengan perempuan yang bersifat segala 

                                                 
120 Hadith ini tidak ditemukan dalam kutubu-lsittah.  
 
121 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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sifat yang tersebut itu dan hendak melihat wali itu akan segala sifat yang 

tersebut itu bagi karimahnya yakni bagi anaknya perempuan dan saudaranya 

perempuan, maka jangan dipersuamikan akan dia daripada seorang jahat 

perangainya atau jahat rupanya atau daif agamanya atau singkat ia daripada 

mendirikan dengan hak perempuan itu atau ada ia tiada sebangsa dengan 

perempuan itu di dalam nasabnya”. 

Sabda Nabi saw122  

ÇáäßÇÍ ÑÞ ÝáíäÙÑ ÇÍÏßã Ãíä íÖÚ ßÑíãÊå 

artinya: ”Bermula mengkawinkan perempuan itu yaitu seperti dijadikan hamba, 

maka hendaklah menilik oleh seorang kamu kemana menaruhkan akan anaknya 

yang perempuan atau saudaranya yang perewpuan itu”. 

Dan lagi sabda Nabi saw123 : 

ãä ÒæÌ ßÑíãÊå ãä ÝÇÓÞ ÝÞÏ ÞØÚ ÑÍãåÇ 

artinya: ”Barangsiapa mempersuamikan akan anaknya yang perempuan atau 

saudaranya yang perempuan dengan orang yang fasiq, maka sesungguhnya 

memutuskan ia akan rahim kerabatnya itu”. Dan haram memutuskan akan rahim 

itu dan kata seorang laki-laki bagi Hasan al-Basri telah meminang/akan anakk 

yang perempuan oleh beberapa jama’ah, maka daripada siapa aku bersuamikan 

akan dia? maka dijawabnya :”Persuamikan olehmu dengan laki-laki yang takut 

akan Allah Ta’ala, maka karena bahwasannya ia kasih akan dia niscaya 

memuliakan akan dia dan jikalau benci ia akan dia niscaya tiada ia menghina ia 

akan dia”. 

 

                                                 
122 Hadith ini juga tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
123 Hadith ini juga tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 



 

77 
 

3.4  AL-FAS}LU AL-RA<BI FI< A<DA<BI-LMU’ A<SHARAUI ’ALA<-

LZAUJI WA-LZAUJATI 

PASAL YANG KEEMPAT MENYATAKAN SEGALA ADAB BERTU-

LAN YANG LAZIM ATAS SUAMI DAN ATAS ISTRI MEMELIHARA 

AKAN DIA 

 

Adapun segala adab yang lazim atas suami memeliharakan akan dia itu 

maka yaitu dua belas perkara: 

(Pertama) walimah, yakni berbuat jamuan tatkala berkawin itu yaitu 

sunnat muakkad. Karena sabda Nabi saw bagi Sayyidina Abdu-Irahman ibn 

A’uf124 tatkala ia berkawin125 : 

Çæáã æáæÈÔÇÉ 

artinya: ”Perbuat olehmu jamuan dan jikalau dengan satu kambing biri-biri 

sekalipun”. 

Dan adalah Nabi saw berbuat walimah dengan kurma dan tepung. Dan 

pada satu riwayat dengan kurma dan minyak dan susu yang kering yaitu tatkala 

ia berkawin dengan istrinya yang bernama S}afiyah126. Dan lagi sabda Nabi 

saw127: 

ØÚÇã Ãæá íæã ÍÞ æØÚÇã ÇáËÇäì ÓäÉ æØÚÇã 

ÇáËÇáË ÓãÚÉ 

                                                 
124 Nama lengkapnya, ‘Abdu-lrahman ibn ‘Auf. Ia seorang hartawan yang dermawan. 

Pernah ia datang dengan membawa hasil dagangannya sebanyak 700 (tujuh ratus) kendaraan 
dengan muatannya yang dibagi-bagikan kepada ummat Islam yang miskin di Madinah. (Imam 
Munawir, 1985, p. 146). 

125 Lihat; Sunanu-ltirmidhi>, Juz II, Kitabu-lnika>h, bab Ma> ja>a Fi>-lwali>mati, p. 
278. Lihat juga; Sunanu-lbukha>ri> Jus III, bab al-Wali>mah, p. 254. 

126 Safiyah ra adalah Safiyah binti H}ayyi> bin Ah}t}ab. Ia salah seorang istri Rasulu-llah 
yang dipinang pada masa perang khaibar. 

Ketika ia berada di S}ahba>’ ada kecenderungan menarik simpati Abu> Ayyu>b kepada 
s}afiyah. s}afiyah melaporkan hal ini kepada Rasulu-llah. Lalu Safiyah menyampaikan 
kekhawatirannya kepada Rasullu-llah karena saat itu ia berada diperkampungan orang-orang 
Yahudi. Kemudian, Rasulu-llah menyuruh Abu Ayyub untuk menjaganya selama semalam suntuk. 

Ia meninggal dunia pada tahun 50 Hijriah dan dimakamkan di pemakaman Umum al-
Baqiq. (S}afatu-ls}afwati, Juz II, p. 51). 

127 Lihat; Sunanu-ltirmidhi>, Juz II, Kitabu-lnikahi, bab Ma> Ja>a Fi>-lwalimati, p. 
278. 
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artinya: ”Bermula makanan yang dijamukan pada permulaam hari itu yaitu hak 

dan makanan yang jamukan pada hari kedua itu yaitu sunnat, pula dan makanan 

yang dijamukan pada hari yang ketiga itu yaitu sam’at yakni ria”. Dan sunnat 

bagi orang yang masuk kepada mempelai itu bahwa ia mengatakan bagi 

mempelai itu : 

ÈÇÑß Çááå áß æÈÇÑß Úáíß æÌíäßãÇ Ýì ÎíÑ 

artinya: ”Barakah Allah bagimu dan memberi berkah ia atasmu dan 

menghimpunkan ia antara kedua kamu didalam kebajikan dan sunnat di zahir-

zahirkan akan berkawin itu”. 

Karna sabda Nabi saw128 : 

ÇÚáäæÇ åÐå ÇáãßÇÍ æÇÌÚáæå Ýì ÇáãÓÇÌÏ 

æÇÖÑÈæÇ Úáíå ÇáÏÝæÝ 

artinya: ”Zahirkan oleh kamu akan berkawin ini yakni mashhur akan dia dan 

jadikan oleh kamu akan dia didalam masjid dan palu oleh kamu atasnya dengan 

rebana”. Dan lagi sabda Nabi saw129: 

ÝÕá ãÇ íÈä ÇÍáÇá æÇáÍÑÇã ÇáÏæÝ æÇáÕæÊ 

artinya: ”Pancaran antara haram dan halal itu memalu rebana dan suara”. 

(Shandan) bermula hukum berbuat walimah bagi orang yang berkawin 

itu yaitu sunnat muakkad, dan sekurang-kurangnya sunnatnya barang 

sedapatnya dan sekurang-kurang sempurnanya bagi orang yang kaya itu satu 

kambing, seperti yang tersebut didalam hadith dahulu itu. 

(Bermula) memperkenankan akan panggilan didalam walimah itu yaitu 

wajib, melaikan karena udhur maka yaitu tiada wajib. Dan memperkenankan itu 

pada hari yang pertama yakni pada jamuan yang pertama dan sunnat 

memperkenankan pada jamuan yang kedua dan makruh memperkenankan pada 

jamuan yang ketiga. 

                                                 
128 Lihat, Subulu-lsala>m, Juz III, Kita>bu-lnika>hi, p. 116, dengan lafaz : A’linu>-

lnika>hi wa-ldribu ‘Alayhi bi-lgharba>li. Lihat juga; Sunanu-ltirmidhi>, Kita>bu-lnika>h}i, bab 
Ma> ja>a Fi-lnikah}i, p. 276. 

 
129 Lihat; Sunanu-ltirmidhi>, juz II, Kita>bu-lnika>h}i, bab Ma jaa Fi I’lani-lnika>hi, p. 

276. 
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(Bermula) waktu walimah itu yaitu kemudian daripada akad nikah, tetapi 

yang afdal diperbuat walimah itu kemudian daripada dhukhul akan istrinya. 

Demikianlah diperbuat oleh Nabi saw. 

(Kedua), membanyakkan perangai serta perempuan yang diperbuatnya 

istri itu dan menanggung kesakitan daripadanya kasih sayang atasnya. Sabda 

Nabi saw130: 

ãä ÕÈÑ Úáì ÓÄ ÎáÞ ÇãÑÃÚØÇå Çááå ãä  ÇáÃÌÑ 

ãËá ãÇ ÃÚØì ÇíæÈ Úáì íáÇÆå æãä ÕÈÑÊ Úáì ÓÄ 

ÒæÌåÇÃÚØÇåÇ Çááå ãËá ËæÇÈ ÇÓíÇÇãÑÃÉ 

ÝÑÚæä  

artinya: “Barang siapa sabar atas kejahatan perangai istrinya niscaya memberi 

akan dia oleh Allah Ta’ala daripada pahala seumpama pahala yang diberikan 

akan Nabi Ayyub atas sabar ia akan balanya, dan barang siapa perempuan yang 

sabar atas kejahatan perangai suaminya niscaya memberi akan dia oleh Allah 

Ta’ala seumpama yang di berikan / Asia> istri Fir’awn”. Dan kata Imam Al-

Ghaza<li< ra : 

æÇÚáãÃäå áíÓì ãä ÍÓä ãä ÇáÎáÞ ãÚåÇßÝ ÇáÇÐì 

ÚäåÇÈá ÇÍÊÚÇá ÇáÇÐãäåÇ æÇáÍáã ÚäÏ 

ØíÆåÇæÛÖÈåÇÇÞÊÏÇÁ ÈÑÓæá Çááå Õ ã ÝÞÏ 

ßÇäÊ ÇÒæÇÌå ÊÑÇÌÚäå Ýì ÇáßáÇã æÊåÌÑå 

ÇáæÇÍÏÉ ãäåä íæãÇ Çáì Çááíá 

artinya: ”Dan ketahuilah olenmu bahwasanya tiada memadai membaikkan 

perangai serta istri itu meneguhkan kesakitannya daripadanya, tetapi lebih lagi 

daripada itu yaitu hendaklah menanggung kesakitan daripadanya dan hendaklah 

h}ali<>m, yakni sabar dan jangan lekas marah pada ketika kurang akal 

perempuan itu dan pada ketika marahnya, karena mengikuti Rasullullah 

                                                 
130 Lihat; Sunan Ibn Majjah, bab A>da>b, hadith nomer 3, dengan lafaz : Man lahu …….. 

bana>tu fa-ls}bir ……. lahu h}i ja>bun mina-lna>ri. 
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segerahnya adalah beberapa istrinya mengembalikan akan dia didalam 

perkataan yang menjawab akan perkataan Nabi saw, pada ketika Nabi mengguru 

akan dia atau memarah akan dia, dan barangkali meninggalkan berkata-kata 

seorang diri pada istrinya itu dengan dia sehari sehingga malam, yakni tiada ia 

menegur akan Nabi sehari hingga malam, padahal adalah Nabi saw sabar dari 

pada demikian itu dan h}ali<m ia yakin tiada lekas marah. 

æÑÇí Çäå ÏÝÚÊ ÇÍÏÇåä Ýì ÕÏÑ ÑÓæá Çááå Õ ã 

ÝÒÈÑÊåÇÝÞÇá Úáíå ÇáÓáÇã ÏÚáíåÇ ÝÇäåä 

íÖäÚä ÇßËÑ ãä ÐÇáß 

artinya: ”Dan diriwayatkan oleh setengah ulama bahwasanya adalah seorang 

daripada istri Nabi saw marah maka menolak ia dengan tangannya akan dada 

Nabi saw maka memarahi akan dia oleh ibunya, maka sabda Nabi saw : 

”Tinggalkan olehmu maka bahwasanya memperbuat ia terlebih banyak daripada 

demikian itu”. Dan kata Anas ra131: 

ßÇä ÑÓæá Çááå Õ ã ÇÑÍã ÇáäÇÓ ÈÇáäÓÇÁ 

æÇáÕÈíÇä 

artinya: ”Dan adalah Nabi saw terlebih kasih dari pada manusia dengan 

perempuan dan anak-anak”. 

(Ketiga) bahwasanya melebihkan atas penanggung kesakitan yang 

disakiti oleh istrinya itu yaitu dengan mula>’i bat wa al-Miza>h} yakni dengan 

bermain-main dan bergurau-gurau maka yaitu membaikkan hati perempuan dan 

menyukakan akan dia. Kata Imam al-Ghaz>ali> ra : 

æÞÏßÇä ÄÓæá Çááå Õ ã íãÒÌ æáÇíÞæá 

ÇáÇÍÞÇæíäÒá Çáì ÏÑÌÇÊ ÚÞæáåä Ýì ÇáÇÍÊãÇá 

                                                 
131 Anas bin Malik ra, yang dimaksud ialah Abu> Thumamah (Abu> H}amzah) Anas bin 

Ma>lik ibn Nad}r ibn D}amd}amu-lnaj-jari-lash’ari>. 
Ia dilahirkan di Madinah pada tahun 10 sebelum hijriah/612 Masehi. Setelah Rasulu-llah 

tiba di Madinah maka ibunya (ibu Anas ra) menyerahkan Anas kepada Rasulu-llah untuk menjadi 
khadam (pelayan) Rasul. Setelah Rasalu-llah wafat, Anas pindah ke Basrah sampai akhir hayatnya. 
Anas bin Malik adalah orang ketiga diantara tujuh sahabat yang banyak meriwayatkan hadith. Ia 
meninggal di Basrah pada tahun 93 H/912 M. (Hasbi ash-Shiddieqy, 1977, p. 284-285). 
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æÇáÇÎáÇÞ ÍÊì Ñæì Çäå ßÇä íÓÇÈÞ ÚÇÆÔÉ Ýì 

ÇáÚÏæ ÝÓÈÞÊå íæãÇ æÓÈÞåÇ Ýì ÈÚÖ ÇáÇíÇã 

ÝÞÇá Úáíå ÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã åÐå ÈÊáß 

artinya: ”Sesungguhnya Rasulullah bergurau-gurau serta istrinya dan tiada 

mengatakan ia melaikan kepada yang sebenarnya dan turut ia kepada derajat 

yang muwafaqah akal segala istrinya didalam menanggung ia akan kesakitan 

yang disakiti oleh segala istrinya itu dan berperangai kebaikan serta segala 

istrinya itu, hingga diriwayatkan oleh setengah sahabat bahwasanya adalah Nabi 

saw pada satu hari melimba ia akan Siti ’Aishah di dalam setengah hari yang 

lain, maka bersabda Nabi saw: ”Inilah balas dengan hari yang dahulu itu”. 

Dan lagi sabda Nabi saw132 : 

Çßãá ÇáãÄãäíä ÇíãÇäÇÇÍÓäåã ÎáÞÇæÇáØÝåã 

ÈÇåáå 

artinya: ”Bermula yang terlebih sempurnalah iman orang yang mukmin itu 

orang yang terlebih baik perangainya itu dan yang terlebih mengasihi dan 

menyayangi dengan ahlinya”. 

Dan lagi sabda Nabi saw133: 

ÎíÇÑßã ÎíÑßã áäÓÇÆå æÇäÇÎíÑßã áäÓÇÆì 

artinya: ”Bermula orang yang pilihan daripada kamu itu terlebih berbuat 

kebajikan bagi istrinya dan aku terlebih berbuat kebajikan bagi istrinya”. 

Dan kata Sayyidina Umar ra: 

íäÈÝì ááÑÌá Ãä íßæä Ýì Çåáå ãËá ÇáãÕÈíì ÝÇÐÇ 

ÇáÊãÓæÇ ãÇÚäÏå æÌÏ 

                                                 
132 Lihat, Sunanu-ltirmidhi>, Abwa>bu-Irada>’i, bab Ma> ja>a Fi> h}aqqi-lmarati ‘ala> 

Zaujiha>, Juz II, p. 315. 
 
133 Lihat; Musnadu-lima>mu Ah}mad bin H}anbal, Juz II, p. 250; dengan lafaz : Wa 

khiya>ruhum Khiyarahum li Nisa>’ihim. 
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artinya : ”Seyogyanya bagi laki-laki itu bahwa ada ia pada ahlinya seperti anak-

anak maka apabila menuntut mereka itu akan sesuatu yang padanya niscaya di 

dapat akan dia itu seperti laki-laki”. 

Dan kata Luqman al-Halim: 

íäÈÝì ááÚÇÞá Çä íßæä Ýì Çåáå ßÇÇáÕÈí æÇÐÇ ßÇä 

Ýì ÇáÞæã æÌÏÑÌáÇ 

artinya: ”Seyogyanya bagi orang yang berakal itu bahwa ada ia di dalam 

perhimpunan ahlinya itu seperti anak-anak dan apabila ada ia di dalam 

perhimpunan kaum orang banyak niscaya di dapat akan dia seperti laki-laki”. 

(Keempat) bahwa jangan sangat terlebih di dalam bermain-main dengan 

ahlinya dan jangan sangan berlebih-lebih bergurau-gurau dengan ahlinya hingga 

menghilangkan akan hebatnya dan menggugurkan takutnya kepadanya sekira-

kira tiada menghilangkan akan ida oleh ahlinya dan demikian lagi jangan sangat 

berlebin-lebihan membaikkan perangai dan muwafakah akan ahlinya itu di 

dalam hawa nafsunya hingga membinasakan akan perangai ahlinya itu, tetapi 

hendaklah sekalian itu dengan pertengahan. Maka jikalau ada ahlinya itu 

mengerjakan sesuatu yang mungkar yang menyalahi akan syari’at sama ada 

yang haram atau yang makruh atau kurang adab maka hendaklah ditegurnya 

akan dia dan memarah ia akan dia maka seyogyanya jangan menolong akan 

ahlinya pada perbuatan yang menyalahi akan syari’at itu, seperti firman Allah 

Ta’ala134” 

æÊÚÇæäæÇ Úáì ÇáÈÑæÇáÊÞæì æáÇ ÊÚÇæäæÇ Úáì 

ÇáÇËã æÇáÚÏæÇä 

artinya: ”Dan bertolong-tolongan oleh kamu atas berbuat kebajikan dan atas 

takut akan Allah Ta’ala dan jangan kamu bertolong-tolong atas berbuat dosa dan 

berbuat dalim dan berseteru”. 

Dan kata Hasan al-Basry ra: 

                                                 
134 QS . 5: 2. 
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æÇááå ãÇÃÕÈÍ ÑÌá íØíÚ ÇãÑÃÊå ÝíãÇ Êåæì ÇáÇ 

ßÈå Çááå Ýì ÇáäÇÑ 

artinya: “Demi Allah tiada berpagi-pagi seorang yang mengikuti ia akan istrinya 

di dalam suatu yang disukai oleh hawa nafsunya yang menyalahi akan syari’at 

melaikan akan menarikkan Allah akan dia dalam api neraka”. Dan lagi kata 

Sayyidina Umar ra: 

ÞÇáÝæÇ ÇáäÓÇÁ ÝÇä Ýì ÎáÇÞåä ÇáÈÑãå 

artinya: “Salahi oleh kamu akan perempuan di dalam suatu yang disukai oleh 

nafsunya yang menyalahi akan syari’at maka karena bahwasanya di dalam 

menyalahi akan mereka itu dapat kemenangan kaum yang memiliki akan 

mereka itu oleh perempuan”. 

Dan lagi sabda Nabi saw135: 

áÇíÝáÍ Þæã Êãáßåã ÇãÑÃÉ 

artinya: ”Binasa dan jahat laki-laki yang jadi hamba istrinya”.  

Dan kata Imam al-Ghaza<li< ra 

æÇäãÇÞÇá ÐÇáß áÃäå ÇÐÇ ÇØÇÚåÇ Ýì 

åæÇåÇÝåæ ÚÈÏåÇ ÝÞÏ ÊÚÓ ÝÇä Çááå ãáßå 

ÇáãÑÃÉ ÝÇÐÇ ÇãáßåÇ äÝÓå ÝÞÏ ÚßÓ ÇáÇãÑ 

artinya: ”Dan hanyasanya bersabda Nabi saw akan yang demikian itu karena 

bahwasanya apabila mengikuti seorang laki-laki akan istrinya di dalam sesuatu 

yang disukai oleh hawa nafsu istrinya itu maka yaitu jadi hambanya, maka 

sesungguhnya biasalah ia maka karena bahwasanya Allah Ta’ala memilikkan 

akan dia akan istrinya itu yakni menjadikan Allah Ta’ala akan istrinya itu 

seperti miliknya di dalam perintahnya, maka apabila memilikkan oleh seorang 

laki-laki itu akan perempuan akan dirinya yakni jika menjadikan laki-laki itu 

akan dirinya seperti milik perempuan, maka sesungguhnya jadi berbalik 

pekerjaan itu yakni jadi penghulu maka yang demikian itu jadi binasa”. 

                                                 
135 Lihat; Musnadu-lima>mu Ah}mad bin hanbal, Juz V. p. 43, 47, 51. 
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(Kelima) al-I’tidal fi al-Ghirah yakni pertengahan idalam cemburu, yaitu 

sekira-kira jangan dibiarkan akan istrinya itu berkata-kata dengan laki-laki hallat 

dan jagan dibiarkan seorang laki-laki yang hallat masuk kerumah dengan tiada 

hadit ia serta istrinya, itu tetapi jangan sangat lebih/cemburu yang tiada patut 

pada adat sekira-kira jadi jahat sangka akan istrinya dengan tiada suatu sebab 

yang membawa kepada anak akan dia karena sabda Nabi saw136: 

Çä ãä ÇáÛíÑÉ íÈÝÖåÇÇááå ÚÒ æÌá æåí ÛíÑÉ 

ÇáÑÌá Úáì Çåáå ãä ÛíÑ ÑíäÉ áÃä ÐÇáß ãä ÓÄÇáÙä 

artinya: “Bahwa setengah daripada cemburu itu dibenci akan dia oleh Alla<h 

Ta’a<la< yaitu cemburu seorang laki-laki atas ahlinya dengan tiada suatu sebab 

yang membawa kepada shaak bersalahan jika ada sesuatu sebab yang membawa 

kepada shaak, maka seyogyanya dan sepatutnya cemburu karena wajib atas 

seorang itu memelihara akan ahlinya daripada dijahati oleh orang”. Seperti 

sabda Nabi saw137: 

Çäì áÛíæÑæãÇãä ÇãÑì æáÇíÛÇÑ ÇáÇãäßæÓ 

ÇáÞáÈ 

artinya: “Bahwasanya aku sesungguhnya cemburu dan tiada daripada seorang 

yang tiada, cemburu itu melaikan terbalik natinya”.  

Dan lagi sabda Nabi saw138: 

Çä Çááå ÊÚÇáì íÝÇÑÇáÄãä íÛÇÑæÛíÑÉ Çááå 

ÊÚÇáì Çä íÇÊì ÇáÑÌá ãÇÍÑã Çááå ÊÚÇáì 

Artinya: ”Bahwasanya Alla<h Ta’a<la cemburu dan orang mukmin itu cemburu 

dan cemburu Alla<h Ta’a<la< bahwa mendatangi seorang laki-laki yang akan 

diharamkan oleh Alla<h Ta’a<la<. Dan demikian lagi jangan sangat memeriksa 

dan mengintai akan kejahatan istrinya itu dan cemburu akan dia karena yang 

demikian itu di teguhkan oleh Rasululla<h. Dan kata Imam al-Ghaza<li< ra :  

                                                 
136 Lihat; Minhalu-lwa>ridi>n Sharh}u-lriya>d}u-ls}a>lihin, Juz I, II, bab al-Ghi>rah, 

tt, p. 975. 
137 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
138 Lihat; Sunanu-ltirmidhi>, Awa>bu-lrada>’i, bab Ma> ja>a Fi>-lghairati, Jus II, p. 

317. 
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Artinya : ”Dan jalan yang mengkayakan daripada cemburu itu bahwa jangan 

masuk laki-laki atas perempuan itu dan ia pun jangan keluar kepada segala 

peken/pasar”.  

Dan lagi ia berkata: 

æßÇä ÇÕÍÇÈ ÑÓæá Çááå íÓÏæä Çáßæì æÇáËÞÈ Ýì 

ÇáÍíØÇä áÆáÇ ÊØáÚ ÇáäÓæÇä Çáì ÇáÑÌá æÑÃì 

ãÚÇÐÇÈä ÌÈá ÇãÑÇÊå ÊØÇáÚ Ýì ÇáßæÉ 

ÝÖÑÈåÇæÑÃì ÇãÑÃÊå ÞÏ ÏÝÚÊ Çáì ÛáÇã ÊÝÇÍÉ 

ÞÏ ÇßáÊ ÈÚÖåÇÝÖÑÈåÇ 

artinya: “Dan adalah beberapa sahabat Rasulullah menyumbat mereka itu akan 

jendela dan segala lubang yang dipagar rumahnya supaya jangan melihat segala 

perempuan kepada segala laki-laki dan melihat Mu’ad bi Jabal akan istrinya itu 

menilik daripada jendela rumahnya maka memalu ia akan istrinya itu dan 

melihat ia akan istrinya memberi ia kepada hambanya laki-laki akan buah 

tufa<h}ah telah memakan ia setengahnya, maka memalu akan dia yakni memalu 

Mu’ad akan istrinya”. 

Dan kata Hasan al-Basry: 

ÇÊÏÚæä äÓÇÁßã íÒÇÍãä ÇáÚáæÌ Ýì ÇáÇÓæÇÞ ÞÈÍ 

Çááå ãä áÇíÛÇÑ 

Artinya: ”Adakah kamu tinggalkan akan perempuan kamu bersesak-sesak akan 

laki-laki yang banyak didalam peken menjahatkan akan Alla<h Ta’a<la< akan 

seorang yang tiada cemburu”. 

Dan kata Ima<m al-Ghaza<li< ra : 

æßÇä ÞÏ ÇÐä Ñíæá Çááå Õ ã ááäÓÇÁ ãä 

ÍÖæÑÇáãÓÌÏ æÇáÕæÇÈ ÇáÇä ÇáãäÚ ÇáÇááÚÇÌÒ 

æÞÏ ÇÓÊÕæÈ ÐÇáß Ýì ÒãÇä ÇáÕÍÇÈÉ ÞÇáÊ 
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ÚÇÆÔÉ ÑÖí Çááå ÚäåÇáæÚáã ÇáäÈì Õ ã ãÇÇÍÏËÊ 

ÇáäÓÇÁ ÈÚÏå áãäÚåä ãä ÇáÎÑæÌ 

artinya: ”Dan adalah telah memberi izin Ras>ulullah bagi perempuan akan hadir 

ke dalam masjid dan yang sebenarnya pada jaman sekarang diteguhkan akan dia 

melainkan bagi orang yang tua-tua, dan sesungguhnya telah diwajibkan akan dia 

itu yakni akan teguh akan yang demikian itu pada jaman sahabat Nabi saw 

hingga berkata ’Aishah ra jika mengetahui Nabi saw akan barang yang 

didatangkan oleh perempuan yang kemudian daripadanya niscaya meneguhkan 

ia akan mereka itu keluar daripada rumah mereka itu ke dalam masjid atau 

lainnya”. 

Dan lagi kata Imim al-Ghaza>li> ra : 

æßÐÇáß ßÇä ÑÓæá Çááå Õ ã ÞÏ ÇÐä áåä Ýì 

ÇáÇÚíÇÏ ÎÇÕÉ æáßä áÇíÎÑÌä ÇáÇÈÑÖÇÁ 

ÇÒæÇÌåä æÇáÎÑæÌ ÇáÇä ÇíÖÇãÈÇÍ ááãÑÇÉ 

ÇáÚÝíÝÉ ÈÑÖÇÁÒæÌåÇæáßä ÇáÞÚæÏ ÇÓáã 

Artinya: ”Dan demikian lagi adalah Ras>ululla>h telah memberi izin bagi 

perempuan keluar mereka itu pada hari raya yang tertentu, tetapi tiada harus 

keluar mereka itu melainkan dengan rid}a suami mereka itu, dan keluar 

sekarang pula bagi perempuan yang terpelihara daripada kejahatan dengan rid}a 

suaminya, tetapi duduk ia dirumah itu terlebih sejahtera ia dari pada 

dicemburukan dan daripada fitnah”. 

Dan lagi kata Imam al-Ghaza>li> ra : 

ÝÇÐÇ ÎÑÌÊ ÝíäÈÛì Ãä ÊÛÖ ÈÕÑåÇ Úä ÇáÑÌá 

æáÓäÇäÞæá Çä æÌå ÇáÑÌá Ýì ÍÞåÇ ÚæÑÉ ßæÌå 

ÇáãÑÇÉ Ýì ÍÞå Èá åæßæÌå ÇáÕÈì ÇáÇãÑÏ Ýì ÍÞ 

ÇáÑÌá ÝíÍÑã ÇáäÖÑ ÚäÏ ÇáÎæÝ ÝÊäÉ ÝÞØ ÝÇä 

áã Êßä ÝÊäÉ ÝáÇ 
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artinya: ”Dan apabila keluar perempuan itu maka seyogyanya bahwa 

memejamkan ia akan penglihatannya itu dari pada melihat akan laki-laki dan 

tiada aku kata bahwa muka laki-laki itu a’urat pada hak perempuan seperti muka 

perempuan itu a’urat pada hak laki-laki tetapi yaitu yakni adalah muka laki-laki 

itu seperti muka anak-anak yang muda belia pada hak laki-laki maka haram 

melihat akan dia pada ketika takut fitnah maka hanyalah maka jika tiada takut 

fitnah maka yaitu tiada haram”. 

(Dan Keenam) al-I’tida>l fi al-Nafaqah yakni pertengahan didalam 

berbelanja dan jangan sangat picik dan jangan sangat luas, seperti firman Allah 

ta’ala139: 

ßáæÇ æÇÔÑÈæÇ æáÇÊÓÑÝæÇ 

artinya: ”Makan oleh kamu akan makanan dan minuman oleh kamu akan 

minuman dan jangan berlebih-lebih”. 

Dan lagi firman Allah Ta’a1a140: 

æáÇÊÌÚá íÏß ãÛáæáÉ Çáì ÚäÞß æáÇÊÈÓØåÇßá 

ÇáÈÓØ 

artinya: ”Dan jangan engkau jadikan akan tanganmu itu terbelenggu kepada 

lehermu yaitu ibarat daripada sangat kikir dan jangan engkau hamparkan akan 

dia sekalian hampar yaitu ibarat daripada sangat berlebih-lebihan didalam 

berbelanja”. 

Dan kata setengah adalah bagi sayyidina Ali ra, empat perempuan 

istrinya maka adalah ia memilikkan akan tiap-tiap satu daripada istrinya akan 

dagang di dalam tiap-tiap empat hari dengan satu dirham. Dan kata Imam al-

Ghaza>li> ra: 

æíäÈÛì Çä íÃãÑåÇ ÈÇáÊÕÏÞ ÈÈÞÇÁ ÇáØÚÇã æãÇ 

íÝÓÏ áæ ÊÑß ÝåÐÇ ÇÞá ÏÑÌÇÊ ÇáÎíÑÉ æááãÑÇÉ 

                                                 
139 Q.S. 7: 31. 
140 Q.S. 17: 29. 
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Çä ÊÝÚá Ðáß ÈÍßã ÇáÍÇá ãä ÛíÑÊÕÑíÍ ÇÐä ãä 

ÇáÒæÌ 

artinya: ”Dan seyogyanya bagi suami bahwa menyuruh akan istrinya dengan 

memberi sadaqah dengan makanan yang tinggal daripada lebih makanan itu dan 

makanan yang lekas binasa jika ditaruh maka inilah sekurang-kurang derajat 

kebajikan dan harus bagi perempuan bahwa buat sadaqah akan yang demikian 

itu dengan hukum hal itu dengan tiada berkehendak nyata izin daripada 

suaminya”. 

Dan lagi kata Imam al-Ghaza>li> ra: 

ãä ÇáæÇÌÈÇÊ ÚáíåÇ Çä áÇÊÝÑØ Ýì ãÇáå Èá 

ÊÍÝÙå Úáíå ÞÇá ÑÓæá Çááå Õ ã áÇ ÊÍá áåÇÇä 

ÊØÚã ãä ÈíÊå ÇáÇÈÇÐä ÇáÑØÈ ÇáÐì íÎÇÝ ÝÇä 

ÇØÚãÊ ãä ßÇä áåÇãËá ÇÌÑå æÇä ÇØÚãÊ ÈÛíÑ 

ÇÐäå ßÇä áå ÇáÇÌÑæÚáíåÇ ÇáæÒÑ 

artinya: ”Dan setengah daripada beberapa yang wajib atas istri bahwa jangan ia 

taqs}ir memelihara akan didalam harta suaminya, tetapi hendaklah ia 

bersungguh-sungguh memelihara akan hartanya atasnya diri, karena inilah sabda 

Rasulullah saw dan tiada halal bagi istri itu bahwa memberi makan akan 

seorang daripada makanan yang didalam rumah suaminya itu melainkan dengan 

izinnya melainkan makanan yang basah yang ditakuti binasanya yaitu harus 

bagi perempuan itu memberikan akan seorang, maka jikalau memberi makan 

oleh istrinya itu akan seorang dari pada harta suaminya dengan rida suaminya, 

maka adalah baginya seupama pahala bagi suaminya dan jika memberi makan ia 

dengan tiada izin suaminya, maka adalah bagi suaminya itu pahala dan adalah 

atas istrinya itu durhakan. 

(Dan Ketujuh) wajib atas suami itu belajar ilmu dengan dia itu 

mengetahui bicara haid dan segala hukumnya. Dan wajib ia mengajar akan yang 

demikian itu akan istrinya itu. Dan lagi wajib atas suami itu mengajarkan 
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istrinya segala i’tiq>ad ahlu al-sunnah wa al-Jama>’ah dan segala sembahyang 

dan barang sebagainya daripada segala hukum yang halal dan yang haram. 

Dan setengah yang wajib diajarkan akan istrinya bahwasanya apabila 

putus haidnya itu dahulu daripada maghrib sekira-kira lulus satu rakaat maka 

wajib ia mengqada sembahyang dhuhur dan asar itu, dan manakala putus darah 

haidnya itu dahulu daripada subuh sekira-kira lulus satu rakaat maka wajib 

atasnya mengqada maghrib dan isak. Dan apabila mengajar suami itu akan 

istrinya dengan segala hukum tersebut itu, maka tiada harus bagi istrinya itu 

keluar karena belajar akan yang demikian itu dan jika tiada ia mengajar akan 

yang demikian itu maka yaitu harus bagi istrinya itu keluar terkadang wajib 

keluar dan ’a>sy laki-laki itu meneguhkan akan yang demikian itu dan tiada 

harus bagi perempuan itu keluar karena belajar ilmu yang lebih daripada 

fard}u’ain itu melaikan dengan izin suaminya, maka demikian lagi tiada harus 

perempuan itu keluar kepada perempuan orang karena berzikir melainkan 

dengan izin suaminya. 

(Dan Kedelapan), apabila ada bagi seorang laki-laki itu dua istri atau 

lebih, maka wajib atasnya menyamakan bermalam antara segala istrinya, seperti 

yang tersebut didalam kitab fiqh pada bicara qasam karena sabda Nabi saw.141 

ãä ßÇä áå ÇãÑÇÊÇä ÝãÇá Çáì ÇÍÏåãÇ Ïæä ÇáÇÎÑì 

æÝì áÝÙ ÇÎÑæáã íãÏá ÈíäåãÇÌÇÁ íæã ÇáÞíÇãÉ 

æÇÍÏÔÞíå ãÇÆá 

artinya: ”Barang siapa ada baginya dua perempuan maka cenderung ia kepada 

salah satu daripada keduanya tiada kepada yang lainnya. Dan pada suatu riwayat 

padahal tiada ia adil yakni tiada menyamakan antara keduanya itu niscaya 

datang ia pada hari kiamat pada hal salah satu daripada dua pihak bahunya itu 

cenderung”. 

Dan kata Imam al-Ghaza>li> ra : 

                                                 
141 Lihat; Sunanu-ltirmidhi>, Juz II, Kita>bu-lnika>hi, bab Ma> ja>a Fi-ltaswiyyati, p. 

304. 
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æÇäãÇÚáíå ÇáÚÏá Ýì ÇáÚØÇÁ æÇáãÈíÊ æÇãÇ Ýì 

ÇáÍÈ æÇáæÞÇÚ ÝÐÇ áß áÇ íÏ Îá ÊÍÊ ÇáÃÎÊíÇÑ 

ÞÇá Çááå ÊÚÇáì æáä ÊÓÊØíÚæÇ Çä ÊÚÏáæÇ Èíä 

ÇáäÇÓ æáæÍÑÕÊã Çì áÇÊÚÏáæÇ Ýì ÔåæÉ ÇáÞáÈ 

æãíá ÇáäÝÓ æíÊÈÚ Ðáß ÇáÊÝÇæÊ Ýì ÇáæÞÇÚ 

artinya: ”Dan hanyasanya wajib atas suami itu adil yakni menyamakan pada 

pemberian dan bermalam. Adapaun kasih hati dan jima’, maka yang demikian 

itu tiada wajib menyamakan akan dia karena yang demikian itu tidda masuk di 

bawah ikhtiar seperti firman Allah Ta’ala dan tiada kuasa kamu bahwa kamu 

menyamakan antara segala perempuan kamu dan jikalau sungguh-sungguh 

kamu pelihara akan sekalipun yakni tiada kuasa kamu menyamakan kasih hati 

dan cenderung nafsu dan mengikuti akan demikian itu lebih kurang didalam 

jima’ pula”. 

Dan apabila berkehendak seorang laki-laki kepada musafir padahal 

hendak ia bersama-sama dengan istrinya itu maka wajib atasnya itu membuang 

undian antara segala istrinya itu, maka barang siapa keluar undian itu maka ia 

yang bersama-sama musafir. Demikianlah dikerjakan oleh Rasululla>h, maka 

jika tiada perbuat seperti yang demikian itu maka wajib pada ketika datang 

daripada musafir itu mengqad}a akan istrinya yang tinggal dinegeri itu seperti 

yang tersebut di dalam fiqh pada bicara qasam. 

(Dan Kesembilan), pada menyatakan nushuz yaitu manakala jatuh 

perbantahan antara suami dan istrinya padahal tiada muwafaqah antara 

keduanya itu maka tak ada apa tiada daripada/h}aki>mi>n yakni dua orang yang 

menghukumkan akan keduanya itu satu hakim daripada kerabat laki-laki dan 

satu hakim daripada kerabat perempuan yang menilik keduanya akan kesalahan 

dan kebenaran kedua laki istri itu, maka jika patut diceraikan maka 

diceraikanlah ia, dan jika patut disalahkan maka yaitu disalahkan ia, jika ada 

bersalahan itu daripada keduanya atau salah satu daripada laki-laki pada hal 

tiada kuasa perempuan itu membaikkan akan dia. Adapun jika tertentu 

kesalahan itu daripada jika perempuan maka harus bagi laki-laki itu 
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mengadabkan akan istrinya itu supaya kembali ia kepada taat akan dia dan 

supaya mengikuti akan katanya, karena firman. Alla>h Ta’a>1a> 

ÇáÑÌá ÞæÇãæä Úáì ÇáäÓÇÁ ......... ÇáÇíÉ 

artinya: ”Bermula laki-laki itu mendirikan perintah ia atas perempuan itu hingga 

akhir ayat”. 

Dan demikian lagi jika meninggalkan istrinya itu akan sembahyang 

fardu maka harus baginya menggagahi akan istrinya itu atas berbuat 

sembahyang dengan dikerasi atasnya, tetapi seyogyalah hendaklan dijagakan 

dan ditakuti akan dia hingga ia mengikuti akan perkataan itu, maka jika tiada ia 

mengikuti kata maka hendaklah dijauhi akan dia dan ditinggalkan akan dia 

daripada seketiduran dengan dia, dan jangan ditegur hingga semalam atau tiga 

malam, maka tiada ia mengikuti dengan yang demikian itu maka palu akan dia 

sekira-kira merasai ia akan sakit dengan palu itu, tetapi jangan menyampaikan 

palu itu melukakan atau memecahkan tulang, dan demikian lagi jangan memalu 

akan mukanya, seperti firman Alla>h Ta’a>la142> 

æÇááÇÑÊì ÊÎÇÝæä äÔæÒåä ÝÚÙæåä æÇåÌÑæåä 

Ýì ÇáãÖÇÌÚ æÇÖÑÈæåä ÝÇä ÇØÚäßã ÝáÇ 

ÊÈÛæÇÚáíåä ÓÈíáÇ 

artinya: ”Dan perempuan yang takuti akan nushuz mereka itu yakni kamu takuti 

berbuat maksiat akan kamu atau maksiat akan Alla>h Ta’a>la> maka takuti 

akan dia dengan siksa Alla>h Ta’a>la dan tinggalkan oleh kamu akan dia di 

dalam tempat tidurnya itu, dan jika tiada ia takut akan yang demikian itu, palu 

oleh kamu akan mereka itu dengan mendil, maka jangan engkau palu dengan 

yang lain. Maka jika telah taat ia akan kamu maka jangan kamu tuntut akan ja-

lan atasnya memalukan mereka itu dan harus bagi suami itu memarahi akan 

istrinya dengan meninggalkan akan berkata-kata dengan dia jika ia mengerjakan 

suatu yang menyalahi akan shara’ hingga sepuluh hari atau hingga sebulan. 

Demikianlah perbuat oleh Rasu>lulla>h dengan setengah dari pada istrinya”. 

                                                 
142 Q.S. 4: 33. 
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(Dan Kesepuluh), pada menyatakan adab jima’ dan sunnah dimulai akan 

jima’ itu dengan bismilla>h, dan sunnah dibacanya pada permulaan jima’ itu qul 

huwa-lla>h ahad dan takbir dan tahli>l, dan sunnah pula dibaca 

ÈÓã Çááå ÇáÚáí ÇáÚÙíã Çááåã ÇÌÚáåÇ ÐÑíÉ 

ØíÈÉ Çä ßäÊ ÞÏÑÊ Çä ÊÎÑÌ ÐÇáß ãä ÕáÈì 

artinya: ”Dengan nama Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar. Hai 

Tuhanku, jadikan oleh-Mu akan dia dhurriyah yang baik jika Engkau takdirkan 

bahwa Engkau keluarkan akan yang demikian itu daripada s}albiku”. Dan sabda 

Nabi saw143 

áæÇÍÏßã ÇÐÃÊì Çåáå æÞÇá ÈÓã Çááå Çááåã ÌäÈäì 

ÇáÔíØÇä æÌäÈ ÇáÔØÇä ãÇÑÒÞÊäÇÝÇä ßÇä 

ÈíäåãÇæáÏ áã íÖÑå ÇáÔíØÇä 

artinya: ”Jikalaui bahwasanya ia ada seorang daripada kamu apabila mendatangi 

ia kepada ahlinya karena hendak jima’ akan dia, maka mengata: ”Bismi-lla>h 

Alla>humma Jannibni>” hingga akhirnya. Maka jika ada antara keduanya anak 

niscaya tiada memberi madarat akan dia oleh shaitan”. Maka apabila hampir 

keluar mani maka sunnah dibaca di dalam hati ada hal tiada menggerakkan 

bibirnya: 

ÇáÍãÏ ááå ÇáÐì ÎáÞ ãä ÇáãÇÁ ÈÔÑÇ ÝÌÚáå 

äÓÈÇæÕåÑÇ 

Hingga akhir ayat. Dan sunnah pada ketika jima’ itu bahwa jangan/menghadap 

kiblat dan sunnah menutup akan dirinya dan istrinya pada ketika jima’ itu 

dengan satu kain, karena sabda Nabi saw144 

ÇÐÇ ÌÇãÚ ÇÍÏßã Çåáå ÝáÇíÊÌÑÏ ÇáÚíÑíä Çì 

ÇáÍãÇÑíä 

                                                 
143 Q.S. 4: 33. 
144 Lihat; Matnu-lbukha>ri>, Juz III, bab Ma> yaqu>lulrajuli idha> Ata> ahlahu, p. 

254. Lihat juga; Sunanu-ltirmidhi>, Juz II, babu-lnika>h}i, p. 277. 
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artinya: ”Apabila menjima’ seseorang kamu akan ahlinya, maka jangan 

bertelanjang keduanya seperti telanjang kedua keledai”. Dan sunnah dahulu 

daripada jima’ itu menyukakan akan istrinya itu daripada perkataan yang baik 

yang lemah dan mencium akan dia dan bergurau-gurau dengan dia supaya 

bangkit shahwatnya itu, kemudian maka dijima’nya. Karena sabda Nabi saw145: 

áÇíÞÚä ÇÍÏßã Úáì ÇãÑ ÃÊå ßÚÇÊÞÚ ÇáÈåíãÉ 

æáíßä ÈíäåãÇ ÑÓæá Þíá æãÇÇáÑÓæá íÇÑÓæá Çááå 

ÞÇá ÇáÞÈáÉ æÇáß áÇã Çááíä 

artinya: ”Jangan menjima’ kamu seorang akan istrinya sejima’ binatang, maka 

hendaklah ada antara keduanya itu suruhan dahulu daripadanya, maka sembah 

sahabat : ”apa suruhan yang dahulu daripada jima’ itu? maka sabdanya yaitu 

mencium akan dia dan berkata dengan dia dengan perkataan yang lemah lembut 

yang menyukakan akan dia”. 

Dan kata Ima>m al-Ghaza>li> ra : 

æíßÑå áå ÇáÌãÇÚ Ýì ËáÇËÉ áíÇá ãä ÇáÔåÑ ÇáÇæá 

æÇáÇÎÑæÇáäÕÝ íÞÇá Çä ÇáÔíßÇä íÍÖÑ ÇáÌãÇÚ 

Ýì åÐå ÇááíÇáì æíÞÇá ÇáÔíÇØíä ãÚæä ÝíåÇæÑæì 

ßÑÇåÉ ÐÇáß Úä Úáí æãÚÇæíÉ æÇÈì åÑíÑÉ ÑÖì 

Çááå Úäåã 

artinya: ”Dan makruh bagi seorang jima’ di dalam tiga malam daripada sebulan 

yaitu awal bulan dan pada akhirnya dan pada pertengahannya, karena di kata 

bahwa shaitan hadir jima’ di dalam malam yang ketiga ini dan dikata pula 

bahwa segala syaitan menjima’ ia di dalam tiga malam ini diriwayatkan akan 

makruh yang demikian itu dan daripada Sayyidina Ali dan daripada Sayyidina 

Mu’awiyah dan daripada Sayyidina Abu Hurairah ra”. Dan kata setengah ulama: 

”Sunnat jima’ pada hari jum’at karena sabda Nabi saw146  

                                                 
145 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
146 Hadith ini juga tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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ÑÍã Çááå ãä ÛÓá æÇÔÓá 

artinya: ”Memberi rahmat Alla>h Ta’a>la> barang siapa membasuh kainnya 

dan mandi junub ia di dalam hari jum’at”. 

Inilah satu daripada ta’wil makna hadith ini dan lagi apabila dahulu terbi 

mani laki-laki daripada mani perempuan itu dan lagi seyogyanya bagi suami itu 

bahwa menjima’ akan istrinya itu di dalam tiap-tiap empat malam itu sekali, 

tetapi seyogyanya bahwa melebihkan atau mengurangkan jima’ itu sekira-kira 

hajat perempuan itu karena memelihara akan perempuan daripada berbuat jahat 

itu wajib. Dan haram menjima akan perempuan yang di dalam haid atau nifas 

yang telah putus haidnya atau nifas dan kemudian daripada selesainya dahulu 

daripada mandi karena adalah yang demikian itu memapakai akan penyakit 

duduk atau judam pada anaknya. Dan apabila berkehendak ia menjima’ akan 

istrinya itu yang kedua kali maka hendaklah ia membasuh ia akan zakarnya 

kemudian maka dijima’nya dan demikian lagi jikalau ia mimpi maka jangan di 

jima’nya akan istrinya itu melainkan telah dibasuhnya akar zakarnya itu. Dan 

makruh tidur pada hal ia didalam junub maka jika berkehendak tidur atau 

berkehendak makan atau minum maka sunat ia mengambil air sembahyang 

dahulu darpada mengerjakan akan itu karena kata Syyidina Abdullah bin Umar 

ra: 

ÞáÊ ááäÈì Õ ã ÇíäÇã ÇÏäÇ æåæ ÌäÈ ÞÇá äÚã ÇÐÇ 

ÊæÖÃ 

artinya: ”Dikata bagi Nabi saw adakah tidur seorang kami padahal junub, maka 

sabdanya bahkan apabila ia mengambil air sembahyang, dan kata Siti Aisyah ra: 

ßÇä Úáíå ÇáÓáÇã íäÇã ÌäÈÇáã íãÓ ãÇÁ 

artinya: ”Adalah Nabi saw tidur padahal ia junub padahal tiada ia menyentuh 

akan air”. Dan makruh ia mencukur dan mengerat kuku dan mengendam 

misi/dan membuang darah padahal ia junub, dan lagi makruh mengeluarkan 

padahal jima’ itu diluar farji perempuan, tetapi sunnat dikeluarkan mani itu di 

dalam farji perempuan itu. Mudah-mudiahan ia jadi di anak. Kata setengah 

ulama haram, dan kata setengah ulama muba>h. Dan kata setengah ulama : ”jika 
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dengan rida} istrinya itu maka yaitu muba>h, dan jikalau tiada dengan rida} 

istrinya itu maka yaitu haram. 

Faidah kata al-shaikh al-’Arif bi-llah Ta’ala Sayidina Abu al-waha>b al-

Sha’rany,147 ia naql daripada Shaik Muhyiddin ibn al-.Arabi,148 qadasa-llah sirru 

huma>: 

ãä ÇÑÇÏ äÌÇÈÉ ÇáæáÏ ÝáíÞã Ýì äÝÓå Úäå ÇáÌãÇÚ 

ÕææÑÉ ãä ÔÇÁ ÇßÇÈÑÇáãáãÇÁ æÇä ÇÑÇä íÍßã 

Ðáß ÝáíÌÇ ãÚ æåæ íäÙæÑ Ðáß ÇáÚÇáã ãÆáÇ ãä 

æÑÇÁ ÍÌÇÈ æíÊÃãá Ýì ÌãÇáå æíÐßÑ ÐÇáß ÇáÌãÇá 

ÇíÖÇáÇãÑÇÊÚ æíÓÊÛÝÑ ÝÇä Ýì ÇáäÙÑ Çáì 

ÌäÓå ÝÇäå Çä æÞÚ ááãÑÃÉ Íãá ãä ÇáÌãÇÚ ÇËÑ Ýì 

ÐÇáß ÇáÍãá ãÇ ÊÎíáÇå ÈÞÏÑÉ Çááå ÝíÎÑÌ ÇáãæáæÏ 

ÈÊáß ÇáãäÒáÉ æáÇÈÏ 

artinya: ”Barangsiapa berkehendak akan baik anaknya maka hendaklah 

mendirikan ia di dalam hatinya pada ketika jima’ itu akan rupa barangsiapa 

yang dikehendakinya daripada ulama yang besar-besar dan orang yang salih-

salih dan orang yang baik rupanya dan yang baik perangainya. Dan jikalau 

berkehendak ia bahwa menghukumkan akan yang demikian itu akan menjima’ 

ia kan istrinya pada hal melihat akan orang yang ’a>lim itu umpamanya 

                                                 
147 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-Isittah. Tetapi dalam hadith lain ditemukan 

dengan redaksi yang berbeda, maksudnya sama. Dalam hal ini Rasulu-llah saw bersabda : 
“Barangsiapa yang berwudu’ pada hari jum’at, maka ia telah mengerjakan kewajiban dengan baik; 
dan barangsiapa yang mandi, maka mandi itu lebih utama”. Lihat, Bulu>ghu-lmara>m (tarj), cet. 
III, (1978), Kita>bult}aha>rati, p. 46. 

148 Nama lengkapnya ialah Shaikh ‘Abdu-lwahab bin Ahmadu-lsha’rani al-Shafi’iyyah. Ia 
adalah seorang budak yang zahid serta faqih. Ia ‘alim dibidang usul serta tasawwuf. Ia salah 
seorang ulama yang hafal al-qur’an dan jurumiyyah (kitab nahwu) pada masa kecilnya ketika 
masih usia 7-8 tahun; dan dalam kelanjutan mencari ilmu, ia telah beralih ke Mesir pada tahun 911 
Hijriah, sekaligus masuk pada lembaga al-jami>’u-lghamri> dan diasuh oleh seorang guru yang 
bernama Shaikh Aminu-ldin. Dari gurunya inilah maka Sha’rani memperoleh hadith-hadith dalam 
Kutubu-lsittah. 

Di antara karyanya yang terkenal adalah kitab T}abaq>atu-lkubra. Ia meninggal dunia 
pada tahun 1011 H dan dimakamkan di kota Zawiyyah. (T}abaqa>tu-lkubra>, p. 372-374. 
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daripada belakang dinding, dan pikirkan akan keelokannya itu dan menyebutkan 

pula ia akan keelokannya itu kepada istrinya itu dan menselesaikan keduanya di 

dalam melihat kepada keelokannya itu maka bahwasanya jikalau jatuh bagi 

perempuan itu bunting daripada jimat itu niscaya memberi bekas didalam 

bunting itu barang yang dirupakannya itu dalam hatinya itu dengan qudratu-ll-

ah Ta’a>la> dan keluar anak itu tak ada apa tiada seperti yang demikian itu”. 

(Dan Kesebelas), pada menyatakan ibu diwila>dah yaitu seperti yang 

disebutkan oleh al-Ghaza>li> ra di dalam Ihya’ Ulumuddi>n lima adab: 

(Adab yang pertama), bahwa jangan membanyakkan suka dengan dapat 

anak laki-laki, dan jangan duka dengan sebab dapat anak perempuan, karena 

tiada kita ketahui bahwa yang baik itu adakah baik laki-laki atau baik 

perempuan, maka karena bahwasannya beberapa orang yang mempunyai anak 

laki-laki kemudian ia jadi duka-cita dan beberapa orang yang mendapat anak 

perempuan maka jadi ia suka-cita. Dan lagi anak perempuan itu terlebih banyak 

sejahteranya dan terlebih banyak pahalanya, seperti sabda Nabi saw149: 

ãä ßÇäÊ áå ÇÈäÉ ÝÃÏÈåÇ ÝÇÍÓä ÊÃÏíÈåÇ 

æÛÐÇåÇ ÝÃÍÓä ÛÐÇåÇ ÝÃÍÓä ÛÐÇÁåÇ 

æÇÓÈÚ ÚáíåÇ ãä ÇáäÚãÉ ÇáÊì ÇÓÈÛ Çááå Úáíå 

ßÇäÊ áå ãíãæäÉ æãíÓÑÉ ãä ÇáäÇÑ Çáì ÇáÌäÉ 

artinya: ”Barangsiapa ada baginya anak perempuan, maka diajarkan akan dia 

adab, dan membaikkan ia akan adabnya dan memberi makan ia akan dia maka 

membaikkan akan makanannya itu, dan menyempurnakan ia atasnya daripada 

segala nikmat yang menyempurnakan Allah Ta’a>la> atasnya itu niscaya adalah 

anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya memelihara akan 

                                                 
149 Shaikh Muhyi>-ldi>n ibnu-l’arabi> adalah salah seorang ulama yang ‘alim tentang 

ilmu Ketuhanan; meliputi ilmu kalam, ilmu hakekat, ilmu jiwa, ilmu al-Kashshaf dan lain-lain. Ia 
mendapat julukan Sulfanu-l’arifin. 

Karangan-karangan ilmiahnya tersebar di masyarakat, antara lain; Sharah}u-lturamday 

Ah}la>mu-lqur’a>ni, dan Qumu>mu-ltakwi>li. 
Ia meninggal dunia pada tahun 638 Hijriah. (T}abaqa>tu-lkubra, Juz II, p. 188). 
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daripada api neraka hingga masuk ia di dalam surga”. Dan lagi sabda Nabi 

saw150 : 

ãÇ ãä ÇÍÏ íÑÒÞ ÇÈäÊíä ÝíÍÓä ÇáíåãÇãÇÕÍÈÊÇå 

ÇáÇ ÇÏÎáÊÇå ÇáÌäÉ 

artinya : “Tiada daripada seorang yang diberi rizki akan dua anak perempuan 

maka memberi kebajikan ia kepada keduanya itu selama bertulan keduanya itu 

dengan dia melainkan memasukkan keduanya itu akan dia kedalam surga”. 

Dan lagi sabda Nabi saw151: 

ãä ßÇäÊ áå ÇÈíÊÇä ÇæÇÎÊÇä ÝÇÍÓä ÇáíåãÇ ãÇ 

ÕÍÈÊÇå ßäÊ ÇäÇæåæ Ýì ÇáÌäÉ ßåÇÊíä æÔíß Èíä 

ÇÕÇÈÚå 

artinya: ”Barangsiapa ada baginya itu dua anak perempuan 

atau dua saudara perempuan maka memberi/kebajikan ia ke duanya itu selama 

bertulan keduanya itu dengan dia, niscaya adalah aku dan dia di dalam surga, 

seperti kedua-duanya ini dan memancarkan ia antara segala jari tangannya yang 

mulya”. Dan lagi sabda Nabi saw152 : 

ãä ßÇäÊ áå ËáÇË ÈäÇÊ ÇæÇÎæÇÊ ÝÕÈÑÚáì 

ÇÐÇÆåä æÓÑÇÆåä ÇÏÎáå Çááå ÊÚÇáì ÇáÌäÉ 

ÈÝÖá ÑÍãÊå ÇíÇåä ÝÞÇá ÑÌá æËäÊÇä íÇÑÓæá 

Çááå ÞÇá æËäÊÇä ÝÞÇá ÑÌá ÇææÇÍÏÉ ÝÞÇá Çæ 

æÇÍÏÉ 

artinya: ”Barangsiapa ada baginya tiga anak perempuan atau tiga saudara 

perempuan, maka sabar ia atas kesusahan mereka itu dan atas keduakaan 

                                                 
150 Lihat, Sunan Ibn Majjah, Juz II, bab A<da>b, hadith nomer 3, dengan lafaz : Akrimu> 

awla>dakum wa Ahsanu> adabahum. Lihat juga Matan Bukhari, bab ‘ilmu, hadith nomer 31, 
dengan lafaz : Fa adabbaha> Fa ah}sin takdi>baha>. 

151 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
152 Lihat, Matnu- lbukha>ri>, bab A>da>b, hadith nomer 18, dengan lafaz Ha>dhihi-

lbana>tu ... faah}sin ilayhinaa, Juz II. 
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mereka itu dan atas kesukaan mereka itu niscaya memasukkan akan dia oleh 

Allah Ta’a>la> ke dalam surga dengan kelebihan rahmat-Nya akan mereka itu, 

maka sembah seorang laki-laki dan dua orang perempuan, ya Rasu>lulla>h, 

adakah yang demikian itu ? maka sabdanya : dua orang perempuanpun seperti 

itu jua. Maka sembah seorang laki-laki pula atau seorang perempuan, ya 

Rasu>lu-lla>h, adakah yang seperti yang demikian itu ? maka sabdanya : atau 

seorang perempuan pun seperti yang demikian itu jua”. Dan kata Anas ra: 

ÞÇá ÑÓæá Çááå Õ ã ãä Çáì ÓæÞ ãä ÇÓæÇÞ 

ÇáãÓáãíä ÝÇÔÊÑì ÔíÆÇÝÍãáÇ Çáì Èíäå ÝÎÕ Èå 

ÇáÇË Ïæä ÇáÏßæÑ äÙÑ Çááå Çáíå æãä äÙÑ Çááå 

Çáíå áã ÈÚÐÈå 

artinya: ”Sabda Rasu>lu-lla>h, barangsiapa keluar kepada peken daripada 

segala peken muslimin, maka membeli ia akan sesuatu maka membawa ia 

kepada rumahnya, maka ditentukan dengan dia akan segala perempuan tiada 

laki-laki niscaya menilik Allah Ta’a>la> kepadanya. Dan barangsiapa menilik 

kepadanya oleh Allah Ta’a>la niscaya tiada menyiksa ia akan dia”. 

Dan lagi riwayat daripada Anas ra pada hal ia berkata : 

ÞÇá ÑÓæá Çááå Õ ã ãä Íãá ØÑÝÉ ãä ÇáæÞ Çáì 

ÚíÇáå ÝßÃäãÇ Íãá Çáíåã ÕÏ ÞÉ ÍÊì íÖÚåÇÝíåã 

æáíÈÏÇ ÈÇáÇäÇË Þíá ÇáÐßæÑ ÝÇäå ãä ÝÑÍ ÇäËì 

ÝßÃäãÇ Èßì ãä ÎÔíÉ æãä Èßì ãä ÎÔíÉ ÊÇÇå ÍÑã 

Çááå ÈÏäå Úáì ÇáäÇÑ 

artinya: ”Sabda Rasalu-llah :”Barangsiapa menanggung akan tepi kain akan 

suatu yang baik yang menyukakan ahlinya daripada peken kepada ahlinya, maka 

seolah-olah ia menangis daripada takut akan Allah Ta’a>la> dan barangsiapa 

menangis ia daripada takut akan Allah Ta’a>la> niscaya mengharamkan Allah 

Ta’a>la akan badannya atas api neraka”. 
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(Adab yang kedua), Sunnat dibangkan pada telinga anak-anak yang 

kanan pada ketika diperanakkan itu dan diqamatkan ia pada telinga yang kiri, 

karana sabda Nabi153 :   

ãä æáÏáå ãæáæÏ ÝÃÐä Ýì ÇÐäå Çáíãíä æÇÞÇã Ýì 

ÇÐäåÇáíÓÑì ÏÝÚÊ ÚäÏ Çã ÇáÕÈíÇä 

artinya: ”Barangsiapa diperanakkan baginya akan anak, maka dibangkan ia pada 

telinga yang kanan dan diqamatkan ia pada telinga yang kiri, niscaya 

diangkatkan daripadanya akan shaitan yang menyakiti akan anak-anak yang 

bernama Ummi al-Sibya>n”. Yakni sa>wan dan sunnat bahwa diajari akan 

anak-anak itu daripada permulaan bertutur lidahnya itu akan La> ila>ha illa-

lla>h supaya adalah yang demikian itu permulaan tuturnya. 

(Adab yang ketiga), banwasannya menama ia akan anak anak itu dengan 

nama yang baik, karena sabda Nabi saw154: 

Çäßã ÊÏÚæä íæã ÇáÞíÇãÉ ÈÇÓãÇÆßã æÇÓãÇÁ 

ÇÈÇÆßã ÝÇÍÓäæÇ ÃÓãÇÁßã 

artinya: ”Bahwasannya kamu itu diseru pada hari kiamat dengan segala nama 

kamu dan segala bapak kamu/nama kamu perbaikkan akan segala nama kamu”. 

Dan lagi sabda Nabi saw155: 

ÇÍÈ ÇáÃÓãÇÁ Çáì Çááå ÊÚÇáì ÚÈÏÇááå 

æÚÈÏÇáÑÍãä 

artinya: ”Bermula yang terlebih kasih nama kepada Allah Ta’a>la> yaitu Abdu-

lla>h dan Abdu-lrahma>n”. Dan lagi sabda Nabi saw156  

ÊÓãæÇ ÈÇÓãì æáÇÊßäæÇ ÈßäíÊì 

artinya: ”Namai oleh kamu akan anak kamu dengan namaku, jangan kamu 

kunyahkan akan dia dengan kunyahku”. 

                                                 
153 Lihat, Sunan ibn Majjah, bab Adab, hadith nomer 3, juz II, dengan lafaz Man lahu 

...bana>tu fasabara ... lahu hijabun mina-lnari. 
154 Lihat, Sunanu-ltirmidhi>, juz III, bab A<dha>nu Fi> Udhuni-lmaulu>di, p. 36. 
155 Lihat, Musnad Ah\}mad bin Hanbal, juz V. p. 194 
156 Lihat, Matanu-lbukha>ri>, juz IV, Kita>bu-ladabi, p. 79. 



 

100 
 

Dan kata Ima>m al-Ghaza>li> ra, kemudian ia menyatakan akan hadith ini: 

ÞÇá ÇáÚáãÇÁ ßÇä Ðáß Ýì ÚÕÑå Õ ã ÇÐÇ ßÇä 

íäÇÏìíÇ ÇÈÇÇáÞÇÓã æÇáÇä ÝáÇÈÃÓ 

artinya: ”Kata kebanyakan ulama adalah yang demikian itu yakni diteguhkan 

oleh Nabi saw akan berkunyah dengan nama Aba> al-Qa>sim itu yaitu tertentu 

pada masa hidup Nabi saw, karena adalah diseru akan dia ya Aba> al-Qa>sim 

dan masa sekarang ini tiada mengapa dinamakan akan seorang dengan Aba> al-

Qa>sim”. Dan lagi kata Ima>m al-Ghaza>li> ra157 :  

áÇíÌãÚ Èíä ÇÓãå æßäíå æÞÏ ÞÇá Õ ã áÇ ÊÌãÚæÇ 

Èíä ÇÓãì æßäíÊì æÞíá åÐÇ ÇíÖÇßÇä Ýì ÍíÇÊå Úáíå 

ÇáÓáÇã 

artinya: ”Tetapi jangan dihimpunkan antara namanya dan kunyahnya itu, dan 

sesungguhnya bersabda Nabi saw; jangan kamu himpunkan antara namaku dan 

kunyahku bagi seorang yang satu. Dan kata setengah ulama pula bahwasannya 

teguh ini adalah tertentu pada masa hidup Nabi saw jua”. 

Bermula barangsiapa ada namanya itu jahat, maka sunnat menggantikan 

dengan nama yang baik, karena adalah Rasu>lu-lla>h saw menggantikan nama 

’As} Abdu-lla>h. Kata Sayyidina Abu> Hurairah ra: 

æßÇä ÇÓã ÒíäÈ ÈÑÉ ÝÞÇá Úáíå ÇáÓáÇã ÊÒßì 

äÝÓåÇÝÓãÇåÇÒíÓÈ 

artinya: ”Adalah nama Zainab isteri Nabi saw itu Barroh, maka bersabda Nabi 

saw menyucikan ia akan dirinya, maka menamai ia Nabi saw akan dia 

Zainab”.158 

Dan sunnat menamai ia akan anak-anak yang gugur itu, dan jika samar 

laki-laki dan perempuannya maka sunnat dinamai ia akan dia dengan nama yang 

Samar jua yaitu Hamzah159  dan T}alhah160 dan ’Amarah dan Utabah. 

                                                 
157 Lihat, Matanu-lbukha>ri, juz IV, Kita>bu-ladabi, p. 79. 
158 Lihat, Musnad Ah}mad bin H}anbal, juz II, p. 433; juz III, p. 45, 5. 
 



 

101 
 

(Adab yang keempat), dan sunnat menyembelih aqiqah daripada anak 

laki-laki dengan dua kambing dan daripa ia anak perempuan dengan satu 

kambing. Dan tiada mengapa dengan sama ada daripada anak laki-iaki atau 

daripada anak perempuan. Tetapi yang lebih afdal itu yaitu dua kambing 

daripada anak laki-laki dan satu kambing daripada anak perempuan, karena 

riwayat daripada Siti ’Aishah ra bahwasannya Nabi saw menyuruh 

menyembelih daripada anak laki-laki dua kambing, dan daripada anak 

perempuan itu satu kambing. 

Dan lagi diriwayatkan oleh setengah sahabat, bahwa adalah Nabi saw 

menyembelih aqiqah daripada Sayyidina H}asan anak Sayyidina ’Ali> dengan 

satu kambing. Dan riwayat ini menunjukkan akan bahwasannya hasil sunnat itu 

dengan satu kambing daripada anak laki-laki. 

Shandan, bermula waktu menyembelih aqiqah bagi orang yang kuasa 

menyembelih itu yaitu daripada waktu diperanakkan hingga baligh anak-anak 

itu. Dan jikalau papa bapak itu di dalam tujuh hari itu dan kaya ia di dalam masa 

nifas yaitu di dalam enam puluh hari maka yaitu sunnat bagi bapak itu 

menyembelih aqiqah daripada anak-anak itu. 

Dan jikalau kaya ia kemudian daripada masa itu niscaya tiada dituntut 

baginya menyembelih aqiqah itu, dan jikalau tiada menyembelih bapak itu akan 

aqiqah hingga baligh anak anak itu maka yaitu gugur aqiqah daripada bapak itu, 

maka sunnat bagi dirinya menyembelih aqiqah daripada dirinya itu. 

                                                                                                                                      
159 Zaynab binti Jahs}a>n; lihat footnote nomer 33. 
160 Hamzah, yang dimaksud adalah H}amzah bin ‘Abdu-lmut}t}a>lib. Ia dikenal dengan 

sebutan singa Allah dan panglima shuha>da>. Hamzah adalah seorang yang berpendirian keras 
dan berfikiran cerdas. Bagaimana cara ia menyatakan keislamannya ... dan kapan ? Ia telah 
menyatakannya dalam saat emosi dan tersinggung, saat amarah dan naik darah .... Ia tidak sudi bila 
keponakannya (Muhammad saw) diperlakukan secara sewenang-wenang dan dianiaya tanpa 
adanya pembela! Oleh sebab itulah ia menjadi murka dan tampil membela Muhammad saw serta 
kehormatan Bani Hasyim maka dipukulnyalah Kepala Abu Djahal sampai luka, dan diteriakkan 
kemukanya bahwa ia telah beragama Islam. Ia memeluk Islam dengan pertimbangan fikirannya 
yang cerdas bahwa ajaran yang dibawa oleh Muhammad adalah benar. Hamzah bin ‘Abdu-
lmuat}t}a>lib adalah paman Nabi saw dan masih saudara sesusunya. 

Ia bersama-sama dengan Nabi saw ikut dalam perang Badr, dan perang Ukhud. Dalam 
perang Ukhud, disaat ia berada ditengah-tengah medan yang menjadi sarang maut dan penderitaan 
ini maka ia telah meninggal dunia dibunuh oleh seorang bernama Siba>’ bin ‘Abdu-luzza>. 

Ia dilahirkan pada bulan dhu-lhijjah pada tahun 8 hijriah dan meninggal dunia pada bulan 
Rabi’u-lawwal pada tahun 11 hijriah, dimakamkan di Madinah. (Rij>alu H}aula-lrasu>l, p. 193-
197). 

 



 

102 
 

Bermula, yang terlebih afdal menyembelih aqiqah itu pada hari yang 

ketujuh daripada diperanakkan itu dan masuk hari yang diperanakkan itu di 

dalam hisab tujuh itu dan jikalau tiada disembelih aqiqah itu pada hari yang 

ketujuh maka sunnat disembelih pada hari yang keempat belas. Dan jikalau 

tiada disembelih di dalam hari itu maka sunat disembelih pada hari yang kedua 

puluh satu, dan demikianlah hingga tujuh-tujuh hari kemudian daripadanya. 

Bermula, jenis aqiqah dan umurnya itu yaitu seperti jenis kurban dan 

umurnya yang telah terdahulu pada bab Haji. Dan sunnat jangan dipecahkan 

akan tulangnya itu supaya mengambil sempurna dengan sejahtera anggota anak 

itu dan sunnat disedekahkan akan dia pada hal ia dimasuki dengan yang manis 

supaya jadi manis perangai anak-anak itu. Dan sunnat mencukur akan kepala 

anak-anak itu pada hari yang ketujuh, kemudian daripada menyembelih aqiqah 

dan sunnat disedekahkan dengan timbangan rambutnya itu dengan emas atau 

dengan perak. 

Ñæì Çäå Õ ã ÃãÑØãÉ ÑÖì Çááå ÚäåÇíæÓÇÈÚ 

ÇáÍÓíä Çäå ÊÍáÞ ÔÚÑå æÊÊÕÏÞÉ ÈæÒä ÔÚÑå 

æÊÊÕÏÞÉ ÈæÒä ÔÚÑå 

artinya: ”Diriwayatkan oleh setengah sahabat, bahwasannya Nabi saw 

menyuruh akan Siti Fatimah ra161 pada hari yang ketujuh daripada diperanakkan 

                                                 
161 Talhah, yang dimaksud adalah T}alhah bin ‘Ubai-di-lla>h bin ‘Uthman bin ‘Amr bin 

Ka’ab bin Sa’ad bin Tym bin Murrah bin Ka’ab bin Luay bin Ghal}ib al-Quraysh –ltaymi> Abu 
Muhammad al-Madani>. 

Ia seorang hartawan besar dengan perniagaannya. Ia ditemani Abu Bakr pergi kepada 
Rasulu-llah saw dimana ia menyatakan keislamannya dan mengambil tempat dalam kafilah yang 
diberkati ini; dengan demikian ia termasuk orang yang mameluk Islam pada angkatan terdahulu. 
Talhah hijrah ke Madinah sewaktu orang-orang Islam diperintahkan hijrah. Kemudian ia selalu 
menyaksikan semua peperangan bersama Rasulu-llah saw kecuali perang Badr, karena waktu itu 
Rasul mengutusnya bersama Said bin Zaid untuk suatu keperluan panting keluar kota Madinah. 

Di semua medan tempur dan peperangan Talhah selalu berada dibarisan terdepan mencari 
keridaan Allah dan membela bendera rasul-Nya. Talhah hidup ditengah-tengah jama’ah muslimin, 
mengabdi kepada Allah bersama mereka yang beribadat, dan barjihad pada jalan-Nya bernama 
mujahidin yang lain. Dengan tangannya dikukuhkanlah bersama kawan-kawannya yang lain tiang-
tiang Agama yang baru ini, Agama yang akan mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada 
cahaya yang terang benderang. Dan bila ia telah melaksanakan hak Tuhannya, ia pergi berusaha 
dimuka bumi mencari keridaan Allah dengan mengembangkan perniagaannya yang memberi laba 
dari usaha-usaha lain yang membawa hasil. Semua harta bendanya dipergunakan untuk 
berkhidmat kepada Agama Islam tanpa batas. Ia meninggal dunia dalam usia 63 tahun dalam 
pertempuran perang Ukhud dipanah oleh Marwan bin Hakam (Rija>lu H}aula-lrasu>l, p. 413). 
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Sayyidina> H}usain162, bahwa mencukur ia akan rambutnya itu dan 

mensedekahkan ia dengan setimbang rambutnya itu akan perak”. 

(Adab yang kelima), sunnat menyuapi akan anak-anak itu dengan kurma 

atau dengan sesuatu yang manis pada ketika diperanakkan itu, karena riwayat 

daripada Asma>’163 anak Sayyidina Abu> Bakar ra: 

ÇäåÇÞÇáÊ æáÏÊ ÚÈÏ Çááå Èä ÇáÒÈíÑ ÈÞÈÇÁ Ëã 

ÇÊíÊ Èå ÑÓæá Çááå Õ ã ÝæÖÚå Ýì ÍÌæå Ëã ÏÚÇ 

ÈÊãÑÉ ÝãÖÛåÇËã ÊÝá Ýì Ýíå ÝßÇä Çæá ÔíÆ ÏÎá 

ÌæÝå ÑíÞ ÑÓæá Çááå Õ ã Ëã Íäßå ÈÊãÑÉ Ëã ÏÚÇáå 

æÈÑß Úáíå 

artinya: ”Bahwasannya ia berkata, aku beranak akan Abdu-lla>h bin al-

Zubair164 pada satu tempat yang bernama Quba’ kemudian maka aku datang 

dengan dia akan Rasu>lu-lla>h saw maka menaruhkan ia di dalam riba’nya, 

kemudian maka menunut ia akan kurma maka dimamahnya akan dia, kemudian 

diluahkan ke dalam mulut anak-anak itu, maka adalah pertama-tama suatu yang 

masuk ke dalam perutnya itu yaitu ludah Nabi saw kemudian maka menyuapkan 

                                                 
162 Hadith tersebut menerangkan adanya suatu perintah untuk mencukur rambut bayi yang 

baru dilahirkan. Dalam hal ini dikatakan oleh Nabi saw, adalah satu minggu setelah kelahiran, 
lebih afdal Lihat, Minhalu-lwa>-ridi>n, juz II, bab Nahyu ‘ani-lqaza’i : Wa huwa H}alqu  ba’di-

lra’si du>na ba’d}in wa ibah}atu H}alaqahu kullahu li-lrajuli duna-lmar’ati, p. 900. 
163 Siti Fatimah adalah putri kesayangan Nabi saw keturunannya dari pernikahan dengan 

Khadijah. Perkawinannya dengan Ali berlangsung sesudah perang Badr dan 
dikaruniai tiga putra yaitu H}asan, H}usayn dan Muh}assin, (meninggal dunia sewaktu masih 
bayi) dan dua putri Zaynab dan Ummi Kulthum (H.A.R. Gibb and Kramers, Shorter 

Encyclopaedia of Islam, Leiden, E.J. Brill, (1974), p. 101. 
Suatu saat Ali ra menyatakan kepada Nabi saw hendak mengawini Siti Fatimah, putrinya. 

Nabi saw gembira menyambut niat Ali tersebut. Akan tetapi karena Ali ra tidak memiliki biaya 
untuk kebutuhan perkawinan tersebut, dan hal ini diketahui oleh Nabi saw, maka Nabi saw 
menganjurkan untuk menjual sebuah perisai perang pemberiannya sewaktu perang Badr. Ali ra 
memenuhi anjuran itu dan dijuallah perisai tersebut dipasar dan dibeli oleh ‘Uthman ra dengan 
harga 47 dirham. Selanjutnya uang tersebut digunakan untuk biaya perkawinannya dengan Siti 
Fatimah (Ali Syariati, Fatimah Citra Muslimah Sejati, terj. (Taufan D. Hardjanto dkk), 1985, p. 
166-167). 

164 Sayyidina> H}usayn, lengkapnya, al-H}usayn bin Zayd bin al-Husayn bin ‘Ali> bin 
Abi> T}a>lib al Ha>shimi>. Ia adalah anak ‘Ali ra dan ibunya, siti Fatimah istri al-Husayn 
bernama Syahr Banu Putri Yazdigid III, bekas Kosru Sasanian (Persia). al-Husayn meninggal 
dunia dd padang Kerbala pada tanggal 10 Muhlarram tahun 687 H, yang dari sinilah terkenal nama 
al-Shura, yang berlanjut dengan lahiraya bulan Suro di Jawa. (Duncan B. Macdonald, 
Development Of Muslim Theology, (1965), p. 19) 
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ke dalam mulutnya itu engan kurma kemudian maka mendo’akan ia baginya dan 

memberi berkah ia atasnya”. 

(Dan kedua-belas), pada menyatakan talak. 

kata Ima>m al-Ghaza>li> ra : 

æáíÚáã Çäå ãÈÇÍ æáßäå ÇÈÛÖ ÇáãÈÇÍÇÊ Çáì Çááå 

ÊÚÇáì æÇäãÇíßæä ãÈÇÍÇÇÐÇáã íßä Ýíå ÇíÐÇÁ 

ÇáÛíÑ ÇáÇÈÌäÇíÉ ÝÇä ÕÏÑÊ ÌäÇíÉ ãä ÌÇäÈåÇ 

ÇæÖÑæÑÉ ãä ÌÇäÈå ÝÚá 

artinya: ”Hendaklah diketahui bahwasannya talak itu harus. Tetapi yaitu harus 

yang terlebih dibenci oleh Allah Ta’a>la>. Dan hanyasannya diharuskan 

mentalak itu apabila tiada menyakiti akan perempuan itu dengan batil dan mana-

kala mentalak ia istrinya itu maka menyakiti ia akan dia, dan tiada harus 

menyakiti akan orang lain melainkan dengan ada dosanya atau ada 

kejahatannya, maka jika terbit daripada pihak istrinya itu dosa atau kejahatan 

atau darurat daripada pihak laki-laki maka ketika itu harus diperbuatnya akan 

mentalak itu dan harus mentalak akan istrinya sebab bapaknya benci akan dia, 

tetapi bukan benci itu dengan hawa-nafsunya”. 

Seperti kata Sayyidina Abdu-lla>h ibn Umar ra 

ßÇä  ÊÍÊì ÇãÑÃÉ ÇÍÈåÇ æßÇä ÇÈæÈßÑ íßÑãåÇ 

æíÃãÑäì ÈØáÇÞåÇ ÝÑÇÌÚÊ ÑÓæá Çááå Õ ã ÝÞÇá 

íÇÇÈä ÚãÑ ØÇáÞ ÇãÑÃÊß 

artinya: ”Adalah di bawah aku perempuan aku sangat kasih akan dia dan adalah 

bapakku benci akan dia pada hal menyuruh akan daku dengan mentalak/akan 

dia maka aku kembali membetitahu akan Rasu>lu-lla>h, maka sabdanya, hai ibn 

Umar, talak olehmu akan istrimu itu”. Dan adalah hadith ini menunjukkan atas 

bahwasannya hak bapak itu terdahulu daripada hak istri. Dan lagi menunjukkan 

benci bapaknya, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khat}t}a>b itu bukan dengan 

hawa-nafsunya dan hanyasannya dengan sebab ada kejahatan perempuan itu dan 

harus mentalak akan istri jika ada ia menyakiti akan suaminya atau ada ia 
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mengatakan akan ahli suaminya itu dengan perkataan yang keji dan demikian 

lagi harus mentalak akan istrinya itu jika ada sangat jahat perangainya itu atau 

binasa agamanya dan harus bagi perempuan menebus akan talaknya jika disakiti 

oleh suami. Dan makruh bagi suami mengambil akan tebus daripada istrinya 

lebih daripada isi kawin yang diberikan kepada istrinya itu dan tiada harus bagi 

perempuan menuntut talak jika tiada sebab yang menyakiti akan dia. Seperti 

sabda Nabi saw165: 

ÃíãÇÇãÑÃÉ ÓÃáÊ ÒæÌåÇØáÇÞåÇ ÛíÑ ãÇ ÈÃÓ áã 

ÊÑÍ ÑÇÆÍÉ ÇáÌäÉ æÝì áÝÙ ÇÎÑ ÝÇáÌäÉ 

ÚáíåÇÍÑÇã 

artinya: ”Barang mana perempuan yang meminta akan suaminya akan ditalak 

akan dia dengan tiada suatu sebab yang menyakiti nyakiti akan dia niscaya tiada 

mencium ia akan bau surga, dan pada satu lafad riwayat yang lain maka surga 

itu haram atasnya”. Dan lagi sabda Nabi saw166 : 

ÇáãÎÊáÚÇÊ åä ÇáãäÇÝÞÇÊ 

artinya: ”Bermula perempuan yang menebus talaknya dengan tiada sesuatu yang 

menyakiti akan dia itu yaitu munafiq”. 

Shandan seyogyanya bagi suami itu memelihara akan di dalam mentalak 

akan istrinya itu di dalam empat parkara: 

                                                 
165 Asma’ binti Abi Bakri-Isiddiqi ra. Ia adalah wanita salihah yang telah masuk Islam di 

kota Makkah. Ia istri dari Zubayr, dan ia meninggal dunia setelah anaknya terbunuh yaitu ‘Abdu-
llah ra, di kota Layalin. (S}ifatu-ls}afwatu, juz II, p. 58). 

Nama lengkapnya ‘Abdu-llah ibn zubayr ibn Awwam al-Qurayshl al-Asadi. Ia lahir pada 
tahun 1 Hijriah/622 M dan meninggal dunia pada tahun 73 H/692 M, sesudah ia menjadi khalifah 
9 tahun lamanya. Ia penunggang kuda yang terpandai dari golongan qurayshi tak ada yang 
melebihi di masanya. 

Pada tahun 64 H sesudah Yazid anak Mu’awiyah meninggal dunia, ia diangkat menjadi 
khalifah oleh golongannya. Negeri-negeri yang takluk di bawah pemerintahannya, ialah Mesir, 
Hijaz, Yaman, Hurasan, Iraq dan kebanyakan negeri Syam. Ia berkedudukan di Madinah. 
Dimasanya menjadi khalifah itu tiada henti-hentinya terjadi pertemputan dengan Bani Umayyah. 
Dimasa Malik ibn Marwan dari Bani Umaiyah menjadi khalifah, ia menyuruh al H}ajja>ju-
lthaqati untuk memeranginya. Karena itu ia pun pindah ke Makkah dan al-Hajjaj pun 
menghentikan lasykarnya di Taif. Kemudian timbullah peperangan antara keduanya yang akhirnya 
ibn Zubayr terbunuh. Pada waktu itu ia telah berumur 70 tahun lebih (Hasbi ash-Shiddieqy, 
Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir, (1953), p. 246). 

166 Lihat, Musnad Ah}mad bin H}anbal, juz V, p. 46. 
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(Pertama), bahwa hendaklah ia mentalak akan istrinya di dalam t}uhur 

yang tiada dijima’nya di dalamnya karena bid’ah, lagi haram mentalak akan 

istrinya itu di dalam haid atau di dalam t}uhur yang dijima’nya di dalamnya itu, 

maka jika mentalak ia akan istrinya di dalam yang demikian itu maka hendaklah 

dikembalikan kepadanya istrinya itu. Kemudian maka jika hendak mentalak 

akan dia, maka ditalaknya di dalam t}uhur yang tiada dijima’nya akan dia 

karena adalah Sayyidina ’Abdu-lla>h ibn ’Umar ra mentalak akan istrinya di 

dalam haid maka sabda Nabi saw bagi Sayyidina> ’Umar ra 

ãÑå ÝáíÑ ÇÌÚåÇÍÊì ÊÙåÑ Ëã ÊÌíÖ Ëã ÊØåÑ Åä 

ÔÇÁ ØáÞåÇ æÇä ÔÇÁ ÃãÓßåÇ ÝÊáß ÇáãÏÉ ÇáÊì 

ÃãÑ Çááå Ãä íØáÞ áåÇÇáäÓÇÁ 

artinya: ”Suruh olehmu akan dia, maka hendaklah kembali akan istrinya hingga 

suci ia daripada haidnya, kemudian maka haid ia kemudian maka suci ia 

daripada haid itu, kemudian jika berkehendak mentalak akan dia maka 

ditalaknya akan dia. Dan jika berkehendak ia akan memegang akan dia maka 

dipegangnya akan dia, maka yang demikianlah itulah iddah disuruh Alla>h 

Ta’a>la>, bahwa mentalak baginya akan perempuan”. 

(Dan kedua), bahwa sunnat disampaikan mentalak itu atas satu talak jua. 

Dan jangan ditalak akan dia dengan tiga talak, karena yang demikian itu 

makruh. 

(Dan ketiga), sunnat ia mentalak itu dengan lemah lembut dan dengan 

membaikkan akan hati istrinya itu, dan jangan dengan marah dan dengan keras. 

Dan seyogyanya bagi suami itu menyukakan akan istrinya yang ditalaknya itu 

dengan memberi hadiah ia akan dia, dan dinamakan hadiah itu dengan mut’ah. 

Dan terkadang mut’ah itu wajib atas suami memberi akan istrinya yang ditalak 

itu, karena firman Alla>h Ta’a>la>167: 

æãÊÚæ åä 

artinya: ”Dan beri olehmu akan istri kamu yang kamu talak itu akan mut’ah 

yakni akan harta”. 

                                                 
167 Lihat, Sunanu-ltirmidhi>, Abwa>bu-lt}ala>qi wa-l-li’a>ni, juz II, p. 329. 
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Dan kata Ima>m al-Ghaza>li> ra 

æÐáß æÇÌÈ ãåãÇ áã íÓã áåÇ ãåÑÇ Ýì ÇÕá ÇáäßÇÍ 

artinya: ”Dan demikian itu yakni mut’ah itu wajib atas suami manakala 

tiada/ditentukan bagi istrinya akan isi kawin pada asal berkawin itu”. 

(Dan keempat), bahwa jangan did}ahirkan akan rahasia perempuan itu 

kepada orang banyak, yakni jangan dikabarkan kepada orang akan kejahatan 

istrinya atau kelakuan yang tersembunyi antaranya dan antara istrinya itu; 

karena kata Ima>m al-Ghaza>li> ra : 

ÝÞÏ æÑÏ Ýì ÇÝÔÇÁ ÓÑ ÇáäÓÇÁ Ýì ÇáÎÈÑ ÇáÕÍíÍ 

æÚíÏ ÚÙíã 

artinya: ”Maka sesungguhnya telah datang pada mend}ahirkan rahasia 

perempuan itu di dalam hadith yang sahih janji disiksa yang amat besar wa-

lla>hu a’la>m. 

Adapun adab yang lazim atas istrinya memelihara akan dia itu maka 

yaitu beberapa perkara : 

Setengah daripadanya, wajib atas istrinya taat akan suaminya, yakni 

wajib atas istri itu mengikuti perintah suaminya itu barang apa perintahnya yang 

tiada membawa kepada maksiat dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan 

suruh suaminya itu atau teguhnya. Karena berkawin itu satu bagi daripada 

beberapa sebab yang menjadikan kehambaan seorang, maka jadilah istri itu 

seperti hamba bagi suaminya. Demikianlah disebut oleh Ima>m al-Ghaza>li> ra 

di dalam lhya> Ulumu-ldi>n. 

Dan lagi sabda Nabi saw168 

ÇÐÇ ÕáÊ ÇáãÑÃÉ ÎíÓåÇæÕÇãÊ ÔåÑåÇ æÍÝÙÊ 

ÝÑÌåÇ æÇØÇÚÊ ÒæÌåÇÏÎáÊ ÍäÉ ÑÈåÇ 

artinya: ”Dan apabila mengerjakan perempuan akan sembahyang lima waktu 

dan puasa ia akan bulan ramadan dan memelihara akan ia akan farjinya dan 

                                                 
168 Q.S. 33: 49. 
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berbuat ia akan suaminya niscaya memasukkan ke dalam surga Tuhannya”. Dan 

lagi sabda Nabi saw169 : 

ÇíãÇ ãÑÃÉ ãÇÊÊ æÒæÌåÇÑÇÖ ÚäåÇÏÎáÊ ÇáÌäÉ 

artinya: ”Barangsiapa perempuan yang mati, pada hal suaminya itu rid}a 

daripadanya niscaya masuk ke dalam surga”.  

Dan lagi sabda Nabi saw170 

áÇíäÙÑ Çááå ÊÈÇÑß æÊÚÇáì Çáì ÇãÑÃÉ áÇÊÔßÑ 

ÒæÌåÇæåí áÇÊÓÊÛäì Úäå 

artinya: ”Tiada menilik Alla>h Taba>raka wa Ta’a>la> dengan tilik rahmat 

kepada perempuan yang tiada shukur ia akan suaminya pada hal ia tiada terkaya 

daripadanya”. 

Dan lagi sabda Nabi saw171: 

ÇÐÇ ÏÚÇÇáÑÌá ÇãÑÃÊå Çáì ÝÑÇÔå Ýáã ÊÃÊå 

ÝÈÇÊ ÛÖÈÇä ÚáíåÇáÚäÊåÇÇáãáÇÆßÉ ÍÊì ÊÕÈÍ 

artinya: ”Apabila menyeru laki-laki akan istrinya kepada tempat tidurnya maka 

tiada mau datang akan dia, maka bermalam suaminya marah atasnya niscaya 

melaknat malaikat akan dia hingga waktu subuh”. 

Demikianlah disebutkan akan hadith ini oleh al-Sayyid ’Abdu-lla>h al-

H}adda>d ra di dalam Nas}a>h}u-ldi>niyah. 

Dan setengah daripadanya, kasih sayang ia atas segala kelakuan 

suaminya dan memeliharakan ia akan harta suaminya dan sama ada suaminya 

itu hadir atau ghaib dan kasih sayang ia dengan segala kerabat suaminya dan 

kasih sayang ia akan anaknya dan memeliharakan ia daripada memalukan 

anaknya itu dan daripada relawan akan perkataan suaminya. Maka 

sesungguhnya riwayat daripada setengah sahabat bahwa Nabi saw bersabda172: 

                                                 
169 Musnad Ahmad bin H}anbal, juz I, p. 191. 
170 Sunanu-ltirmidhi>, Abwa>bu-lrada>’, bab Ma> ja>a Fi> h}aqqi-lzauji ‘ala>-

lmar’ati, p. 314. 
171 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
172 Lihat, Matnu-lbukha>ri>, juz III, Kita>bu-lnika>h}i bab Idha> ba>tati-lmar’atu 

muhajiratan firasha zaujiha. p. 260. 
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ÍÑã Çááå Úáì ßá ÇÏãí ÏÎæá ÇáÌäÉ Þíáì ÛíÑ Ãäì 

ÇäÙÑ Úä íãíäì ÝÇÐÇ ÇãÑÃÉ ÊÈÇÏÑäì Çáì ÈÇÈ 

ÇáÌäÉ ÝÃÞæá ãÇáåÐå ÊÈÇÏÑäì ÝíÞÇá íÇãÍãÏ åÐå 

ÇãÑÃÉ ßÇäÊ ÍÓäÇÁ ÌãáíáÉ æßÇä ÚäåÇíÊÇãì áåÏ 

ÝÖÑÈÊ Úáíåä ÍÊì ÈáÛ ÇãÑåä ÇáÐì ÈáÛ ÝÔßÑ 

Çááå áåÇÐÇáß 

artinya: ”Mengharamkan Alla>h Ta’a>la> atas tiap-tiap anak Adam masuk ke 

dalam surga dahulu daripada aku, melainkan bahwasannya aku tilik atas pihak 

kananku maka tiba-tiba ada perempuan segera akan daku kepada pintu surga, 

maka aku berkata apa bagi perempuan ini pada hal bersegera mendahului aku, 

maka bagiku ya Muhammad, inilah perempuan yang adalah ia sangat elok 

rupanya dan ada padanya beberapa anak perempuan yang yatim, maka sabar ia 

atas memeliharakan akan dia hingga sampai pada pekerjaan mereka itu aqil 

baligh maka syukur Alla>h Ta’a>la> baginya akan yang demikian itu, maka 

memasukkan akan dia ke dalam surga dengan segeranya”. 

Dan setengah daripadanya, bahwa jangan ia memberikan sesuatu 

daripada harta suaminya melainkan dengan izinnya, karena sabda Nabi saw173: 

áÇíÍá áåÇ Çä ÊØÚã ãä ÈíÊå ÇáÇÈÇÐäå ÇáÇÇáÑØÈ 

ãä ÇáØÚÇã ÇáÐì íÎÇÝ ÝÓÇÏå ÝÅä ÇØÚãÊ Úä 

ÑÖÇå ßÇä áåÇ ãËá ÇÌÑå æÇä ÇØÚãÊ ÈÛíÑ ÇÐäå 

ßÇä áå ÇáÃÌÑæÚáíåÇ ÇáæÒÑ 

artinya: ”Tiada halal bagi perempuan bahwa memberi makan akan seorang 

daripada harta yang dirumah suaminya itu melainkan dengan izinnya, melainkan 

yang basah daripada makanan yang ditakuti binasanya, maka yaitu harus bagi 

perempuan itu memberikan akan dia kepada seorang, maka jika memberi makan 

                                                 
173 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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ia akan seorang dengan rid}a suaminya maka adalah baginya pahala seperti 

pahala yang didapat oleh suaminya itu. Dan jika ia memberi makan akan 

seorang dengan tiada rid}a suaminya, maka adalah bagi suaminya itu pahala, 

dan adalah atasnya itu dosa”. 

Dan setengah daripadanya, tiada harus bagi perempuan itu puasa yang 

sunnat melainkan dengan izin suaminya. Maka jika akal mengerjakan akan yang 

demikian itu dengan tiada izin suaminya, maka tiada terima oleh Alla>h 

Ta’a>la> puasanya itu. 

Dan setengah daripadanya, tiada harus keluar perempuan itu daripada 

rumahnya melainkan dengan izinnya suami, maka jika keluar ia dengan tiada 

izin suaminya, niscaya melaknat akan dia oleh malaikat hingga pulang ia 

kerumahnya, atau hingga taubat ia. Sabda babi saw174 : 

ÇÝÑÈ ãÇ Êßæä ÇáãÑÃÉ ãä æÌå ÑÈåÇÇÐÇßÇäÊ Ýì 

ÈíÊåÇæÇä ÕáÇÊåÇÝì ÕÍä ÏÇÑåÇÇÝÖá ãä 

ÕáÇÊåÇÝì ÇáãÓÌÏ æÕáÇÊåÇÝì ÈíÊåÇÇÝÖá ãä 

ÕáÇÊåÇÝì ÕÍä ÏÇÑåÇæÕáÇÊåÇÝì ãÎÏÚåÇÇÝÖá ãä 

ÕáÇÊåÇÝì ííÊåÇ 

artinya: ”Bermula yang terlebih hampir perempuan daripada rahmat Tuhannya 

itu apabila ada ia duduk di dalam rumahnya, dan bahwasannya sembahyang ia 

di dalam serambi rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyang di dalam 

masjid, dan sembahyangnya ditengah rumahnya itu terlebih afdal daripada 

sembanyangnya di dalam serambi rumahnya itu, maka sembahyangnya itu di 

dalam bilik rumahnya itu terlebih afdal daripada sembahyangnya ditengah 

rumahnya”. 

Dan apabila keluar perempuan itu dengan izin suaminya, maka 

seyogyanya ia dengan pakaian yang lutek-lutek dan jangan berhias dengan 

memakai pakaian yang baik-baik, dan jangan memakai bau-bauan, dan 

                                                 
174 Hadith tersebut tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. Dalam persoalan lain tetapi 

masih ada kaitannya dengan kandungan isi hadith tersebut adalah masalah kewajiban taat seorang 
istri kepada suaminya. Lihat, Minhalu-lwa>ridi>n, juz I, bab H}aqqu-lzauji ‘ala>-lmar’ati, p. 
235. 
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seyogyanya ia berjalan ada tengah peken dan pada hadapan orang banyak serta 

ia memeliharakan daripada didengar oleh laki-laki yang hallat akan suaranya, 

dan memeliharakan ia daripada dikenal oleh orang akan rupanya dan jangan ia 

hirau kepada laki-laki sahabat suaminya menuntut pada suatu hajat. 

Dan setengah daripadanya, bahwa jangan ia membanyakkan pergi 

datang kepadanya ji>rannya dan jangan membanyakkan berkata dengan 

ji>rannya, dan jangan ia masuk kerumah ji>rannya melainkan karena suatu hajat 

yang tak dapati ada. Dan apabila meminta izin akan dia oleh seorang daripada 

sahabat suaminya pada hal suaminya itu tiada hadir dirumah itu, maka jangan ia 

memberi akan dia, karena memeliharakan ia akan cemburuan oleh suaminya itu.  

Dan setengah daripadanya, bahwa memadai daripada suaminya itu 

dengan barang yang memberi rizki akan dia, oleh Alla>h Ta’a>la> dan jangan 

ia menuntut daripada suaminya akan suatu yang lebih daripada yang 

didatangkan oleh suaminya itu. Dan lagi seyogyanya mendahulukan ia akan hak 

suaminya itu daripada hak dirinya dan daripada hak segala kerabatnya. 

Dan setengah daripadanya, seyogyanya menuntut akan kesukaan 

suaminya itu pada sekalian perbuatannya dan jangan ia berbuat khiyanat akan 

suaminya dan harta suaminya. 

Dan setengah daripadanya, senantiasa suci badannya dan kainnya/karena 

menyediakan ia akan dirinya itu bagi suaminya manakala dikehendaki oleh 

suaminya niscaya hadir ia padanya. 

Dan setengah daripadanya, bahwa jangan ia congkak atas suaminya itu 

sebab elok rupanya atau sebab banyak hartanya. Dan jangan ia menghinakan 

suaminya itu karena sebab jahat rupa suaminya atau sebab fakirnya. 

Dan setengah daripadanya, jangan sekali-kali ia menyakiti akan 

suaminya pada suatu hal. 

Dan setengah daripadanya, seyogyanya berkhidmat ia akan sekalian 

pekerjaan yang daripada rumah suaminya itu sekira-kira kuasa atasnya. 

  

ÝÞÏÑæì ãä ÇÓãÇÁ ÈíÊ ÇÈì ÈßÑÇáÕÏíÞ ÑÖ ÃäåÇ 

ÞÇáÊ ÊÒæÌäì ÇáÒÈíÑ æãÇáå Ýì ÇáÇÑÖ ãä ãÇá 
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æáÇããáæß æáÇÔÆ ÛíÑÝÑÓå æäÇÖÍÉ ÝßäÊ ÇÚáÞ 

ÝÑÓå æÇßÝíå ãÄäÊå æÇÓæÓå æÇÏÞ Çáäæì 

áäÇÖÍå æÇÚáÝå æÇÓÊÞì ÇáãÇÁ æÇÎÑÒ 

ÛÑÈåæÇØÍä ÇáÔÚíÑ æÇÚÌä æßäÊ ÇäÞá Çáäæì Úáì 

ÇáÑÃÓ ãä ËáËì ÝÑÓÎ ÍÊì ÇÑÓá Çáì 

ÇÈæÈßÑÇáÕÏíÞ ÑÖ ÈÌÇÑíÉÝßÝÊäì ÓíÇÓÉ 

ÇáÝÑÓ ÝßÇäãÇ ÇÚÊÞäì 

artinya: ”Sesungguhnya diriwayatkan daripada Asma’ anak Sayyidina Abu Bakr 

al-Siddiq ra, bahwasannya ia berkata telah mengkawin akan daku oleh Zubair 

pada hal tiada baginya di dalam bumi ini daripada harta dan tiada memiliki ia 

akan sahaya dan tiada memiliki suatu yang lain daripada satu kudanya dan satu 

untanya yang mendirus akan kebunnya, maka adalah aku memberi makan akan 

kudanya dan aku meneukupi akan belanjanya dan aku memeliharakan akan dia, 

dan aku menumbuk biji kurma akan makanan bagi untanya dan memberi makan 

akan dia dan aku memberi minum air akan dia, dan aku menjahit akan 

ghurbahnya yakni tambah kulit dan aku menggiling akan tepung gandum 

sha’i>r dan aku perbuat akan dia roti, dan adalah aku memindahkan akan biji 

kurma pada hal aku junjung diatas kepalaku daripada perjalanan dua t}ul}ut 

farsakh jauhnya hingga menyuruh kepadaku bapakku Abu> Bakr al-S}iddi>q 

dengan satu khadam perempuan berkhidmah akan daku, maka memudahlah 

akan daku memeliharakan akan kuda maka seolah-olah maka memerdekakan ia 

akan daku daripada berkhidmah itu”. 

Dan setengah daripadanya, bahwa adalah hambanya itu membaikkan 

akan dirinya dan mentadbirkan akan rumahnya, pada hal ia mengerjakan 

sembahyang fardu yang lima waktu, dan puasa pada bulan ramadan; karena 

sabda Nabi saw175 :  

                                                 
175 Hadith ini tidak ditemukan dalam Kutubu-lsittah. 
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ÇÐÇ ÕáÊ ÇáãÑÃÉ ÎãÓåÇ æÕÇãÊ ÔåÑåÇ æÍÝÙÊ 

ÝÑÌåÇ æÇØÇÚÊ ÒæÌåÇÏÎáÊ ÌäÉ ÑÈåÇ 

artinya: ”Apabila mengerjakan Perempuan akan sembahyang lima waktu dan 

mengerjakan ia puasa di dalam ramadan dan memeliharakan ia akan farjinya 

dan taat ia akan suaminya niscaya memasukkan kedalam surga Tuhannya”. 

Dan setengah daripadanya, apabila Mati suaminya, maka wajib atasnya 

ber’iddah empat bulan dan sepuluh hari, pada hal wajib atasnya melazimkan 

diam di dalam rumahnya, maka jangan ia berpindah kepada rumah ahlinya, dan 

tiada harus ia keluar daripada rumah tempatnya ber’iddah itu melainkan karena 

darurat. Dan wajib pula atasnya di dalam masa berliddah ini meninggalkan akan 

memakai papakaian yang ada baginya perhiasan dan jangan memakai akan bau-

bauan hingga lepas ’iddahnya. 

Dan setengah daripadanya, apabila musafir suaminya maka jangan ia 

bersuka-suka dan jangan ia berhias-hiasan hingga pulang kepadanya suaminya. 

Dan demikian lagi jangan menyalahi akan janji suaminya. 

Kata Ima>m al-Ghaza>li> ra 

æßÇä ÑÌá ÞÏ ÎÑÌ Çáì ÓÝÑæÚåÏ Çáì ÇãÑÃÊå Çä 

áÇÊäÑá ãä ÇáÚáæÇáì ÇáÇÓÝá æßÇä ÇÈæåÇ Ýì 

ÇáÇÓÝá ÝãÑÖ ÝÃÑÓáÊ ÇáãÑÃÉ Çáì ÑÓæá Çááå 

Õ ã ÊÓÊÃÐä Ýì ÇáäÒæá Çáì ÇÈíåÇÝÞÇá Õ ã 

ÇØíÚí ÒæÌß ÝãÇÊ ÇÈæåÇÝÇÓÊÃãÑÊå Ýì ÇáÎÑæÌ 

Ýì ÌäÇÒÉ ÝÞÇá Úáíå ÇáÓáÇã ÇØíÚì ÒæÌß ÝÏ Ýä 

ÇÈæåÇÝÃÑÓæá ÇáãíåÇ ÑÓæá Çááå Õ ã ÈÎÈÑÈÇä 

Çááå ÊÚÇáì ÞÏ ÛÝÑ áÃÈíåÇÈØÇÚÊåÇáÒæÌåÇ 

artinya: ”Dan adalah seorang lali-laki telah keluar kepada musafir dan berjanji ia 

kepada istrinya bahwa jangan ia turun daripada yang di atas kepada tempat yang 

di bawah, dan adalah bapak perempuan itu pada tempat yang di bawah maka 
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sakit ia maka menyuruh perempuan itu kepada Rasulu-llah minta izin pada 

turunnya kepada bapaknya itu, maka sabda Nabi saw perbuat taat olehmu akan 

suamimu, maka mati bapaknya itu, maka meminta izin perempuan itu akan 

Rasdlu-llah pada keluar akan mengikutian jenazah bapaknya itu, maka sabda 

Nabi saw; perbuat taat olehmu akan suamimu yakni ikut olehmu akan janji 

suamimu itu, maka ditanam akan bapaknya itu pada hal perempuan itu tiada 

hadir kepadanya, dan tiada melihat akan dia maka setelah itu menyuruh Rasalu-

llah kepadanya mengkabarkan akan dia bahwasannya Allah Ta’ala mengampuni 

bagi bapaknya itu dengan sebab taatnya bagi suaminya itu”. 

Wa-ila>hu Arh}amu-Lra>h}imi>n Wa-lla>hu A’lam. 
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BAB IV 

KONSEP DUNIA WANITA  

DALAM SIYARU-LSALIKIN  

 

4.1 Tipologi Wanita 

 

 Kita mengenal manusia, juga wanita, dengan melihat dunianya yang khas, 

tipe dengan segala sikap dan tingkah lakunya. Dunia wanita mempunyai skema 

dasar dan struktut dasar tertentu dari tingkah laku wanita. Dunia wanita itu tipe 

menampilkan diri sebagai dunia “yang memelihara”, sebagai besorgend welt. 

Sedang dunia laki-laki lebih banyak dicirikan dengan kerja, menaklukkan, 

berekspansi, dan agresivitas. Sumber utama tentang dunia yang memelihara dari 

kaum wanita itu berpangkal kepada kehadiran seorang anak manusia. Dengan 

penghayatan pada kehadiran seorang anak manusia, seorang wanita kemudian 

mengembangkan dinamik-adaptif pada situasi baru itu untuk menyesuaikan diri 

yaitu mengembangkan pola-pola tipe kewanitaan dan tipe keibuanya. 

 Jelas nampak bahwa ciri-ciri jasmaniah wanita itu sangat berbeda dengan 

jasmaniah kaum laki-laki. Perbedaan secara anatomis dan fisiologis menyebabkan 

perbedaan pula pada struktur tingkah laku wanita dan struktur aktivitas laki-laki. 

Oleh karena bentuk jasmani wanita itu berbeda dengan bentuk badan laki-laki, 

maka eksistensi dan sifat-sifat kewanitaanpun berbeda dengan keberadaan dan 

sifat laki-laki. Perbedaan-perbedaan ini akan tetap ada, walaupun struktur-struktur 

sosial yang ada di dunia dan norma-norma tradisionalnya berubah. 

 Eksistensi wanita tersebut mencakup cara keberadaan jasmani dan 
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rokhani wanita. Termasuk cara wanita menghayati dan menyadari hakekat dirinya 

dan makna dari pribadinya, yaitu memahami relasi dirinya dengan dunia sekitar 

dengan segala isinya dan dengan sesama manusia. Jelasnya, cara menghayati 

keadaan dirinya di dunia dengan segala aspek-aspeknya. 

 Substansi wanita, itu sifatnya dinamis, dengan pelbagai variasi tingkah 

laku dan pengekspresiannya. Akan tetapi sekalipun bentuk pengekspresiannya 

berbeda-beda dan diri wanita sendiri selalu mengalami perubahan-perubahan, 

namun pada inti dasar atau hakekatnya ia tetap identik. Sebab asas dari semua 

perubahan atau mobilitasnya manusia itu adalah ketetapannya atau 

immobilitasnya, yang immanen sifatnya. 

 Membicarakan ciri hkas dalam suatu teori kepribadian dikenal dengan apa 

yang disebut “tipologi kepribadian”,176 dalam tipologi tersebut yang dibahas 

adalah karakteristik umum, yaitu sifat-sifat khas dari kebanyakan orang yang 

tergolong dalam satu tipe. 

 Dalam beberapa sifat khas kewanitaan yang banyak disoroti adalah; 

keindahan, kelembutan dan kerendahan hati.177 Mengenai keindahan sudah 

banyak disoroti dan diperbincangkan orang, misalnya cantik jelita, molek dan 

anggun. Ukuran kecantikan itu tidak hanya badaniah, tetapi juga keindahan 

ronaniah yang akan menentukan social seorang wanita ditengah-tengah 

masyarakat, sifat-sifat antara lain; kehalusan, keramahtamahan, keringanan, 

humor, dan suasana hati yang positif. Bila sifat-sifat yang umum ini banyak 

ditinggalkan seorang wanita, maka disebut sebagai “tidak menarik”. 

 Tentang sifat rendah hati, sebenarnya tidak dimonopoli wanita saja, sifat 

lembut dan rendah hati terdapat juga pada kaum laki-laki. Tetapi untuk wanita 

sifat ini lebih dituntut daripada laki-laki, karena laki-laki bidang pekerjaannya 

lebih berat daripada wanita.178 Sehingga laki-laki yang lemah lembut dan rendah 

hati sering dianggap tipe laki-laki feminim. 

 Sebaliknya pada diri wanita, sifat-sifat kelembutan dan rendah hati itu 

                                                 
176 Yang dimaksud dengan kepribadian di sini ialah cara seorang mengekspresikan 

karakteristik khususnya, ciri-ciri khasnya dan merupakan sesuatu yang dikembangkan sejak ia 
dilahirkan, dan selama ia hidup. 

177 Maria Ulfah Subandio, Wanita Dalam Rumah Tangga Dan Wanita Karier, prasaran pa 
da panel disk-usi diselenggarakan oleh IPWI, Jakarta, 5-6 Juli 1979, P. 9.  

178
 Ibid  
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dituntut padanya. Dengan tuntutan sosial dan kodratnya, kedua sifat lemah lembut 

dan rendah hati ini tidak boleh tidak normatif sifatnya, dan harus dikembangkan 

pada diri wanita agar bisa dianggap sebagai memiliki atribut khas kewanitaan 

yang terpuji. 

 Namun tidak jarang juga wanita mengalami paksaan dan tekanan untuk 

memperoleh sifat-sifat tersebut di atas maka ia mengembangkan suatu “seni” yang 

naif, yaitu penampakan diri seolah-olah rendah hati, sifat seperti ini adalah 

pengecut. Jelasnya, pola kelembutan itu ditransformasikan menjadi suatu 

pertahanan yang sifatnya negatif. 

 Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa yang dimaksud dengan 

tipologi kepribadian adalah karakteristik umum, yaitu sifat-sifat khas dari 

kebanyakan orang yang tergolong dalam suatu tipe, tentunya dalam kaitannya 

yang lebih khusus tipologi wanita. Tipologi wanita yang disebut-sebut dalam 

kitab Siyaru-lsali>ki>n menyangkut karakteristik umum, walaupun tidak 

dimungkiri bahwa kitab tersebut banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam dengan 

latar belakang budaya Melayu. Karakteristik umum yang menyangkut pilihan 

seorang laki-laki untuk dijadikan pasangan hidupnya. 

 Tipologi wanita Salihah disebutkan dalam kitab Siyaru-lsali>ki>n ini 

sebagai yang pertama, yaitu wanita yang mempunyai agama, berbudu luhur dan 

taat kepada Allah swt, suka menolong sesamanya dan sempurna dalam ibadahnya. 

Berkaitan dengan tipologi yang pertama adalah tipologi yang kedua yaitu, anggun, 

cantik, rupawan dalam pengertian lahir dan batin.179
 

 Tipologi wanita yang disebutkan dalam kitab tarsebut dengan sangat 

beragam, namun ada petunjuk yang cukup jelas bahwa tipologi wanita utama atau 

Al-Mar’atu-ls}a>lih}ah yang meacakup di dalamnya pribadi wanita yang beraga-

ma, selalu taat kepada Allah swt, berbudi pekerti luhur, suka menolong sesamanya 

dan taat kepada suami, cantik rupawan baik lahir dan batin, dari keturunan 

keluarga beragama serta subur (banyak anak). 

 Tipologi wanita yang lain yang bertentangan dengan yang disebutkan di 

atas, disebutkan dalam kitab Siyaru lsa>liki>n dengan sebutan180; al-Inanah 

(wanita yang suka keluh kesah), al-Mananah (wanita yang suka memuji dirinya 
                                                 

179
 Lihat Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. 40.  

180 Ibid. 
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sendiri), al-H}ananah (wanita yang tidak taat kepada suami); al-H}adaqah (wanita 

yang suka seks), al-Baraqah (wanita yang suka berhias dan suka marah), al-

Sadaqah (wanit yang suka usil mulutnya atau suka berbicara yang tidak ada guna-

nya); al-Bukhul (wanita yang kikir); al-Zahwu (wanita yang suka bermewah-

mewah). 

 Memang kalau kita perhatikan seperti yang disinggung dalam kitab 

Siyaru-lsa>liki>n ini, misalnya wanita suka berhias (melicinkan mukanya) dan 

senang pada perhiasan merupakan suatu faktor yang menimbulkan ria atau 

kesombongan pada diri wanita. Walaupun sifat sombong itu umum untuk laki-laki 

dan wanita, namun untuk wanita sifat khusus itu berasal dari sifat kewanitaan 

yang selalu ada pada wanita dalam tiap-tiap masyarakat. 

 Dalam kaitannya dengan tipologi wanita yang suka berhias atau dalam 

bahasa kitab tersebut dengan istilah al-Baraqah yang mengandung makna “wanita 

yang sepanjang hari melicinkan mukanya”, dan memperhias dirinya, menum-

buhkan suatu sikap yang negatif dan ria. Karma itu Nabi saw menganjurkan untuk 

takut atau menjauhi wanita yang bertipologi khadra’u-ldimani yang artinya wanita 

yang rupawan tapi membawa bahaya. 

 Dengan demikian, tipologi wanita seperti tersebut di atas, ia berhias 

dirinya dengan suatu tujuan untuk menarik perhatian orang lain (lawan jenisnya). 

sifat ria dalam berhias ini, dalam arti yang luas, nampaknya mendapat perhatian 

dalam kitab tersebut. 

 Akan tetapi tidak semua sifat yang dimiliki wanita itu negatif seperti yang 

diuraikan di atas. Sifat yang lain dan positif dapat digolongkan dalam tipologi 

wanita yang memelihara (besorgend). Sifat “memelihara” ini kemudian 

dikembangkan menjadi tuntutan ethis, sebab bersumber pada cinta kasih tanpa 

pamrih dengan disertai pengorbanan diri dan penyerahan diri. Dalam uraian kitab, 

juga disinggung apa yang disebut dengan istilah “baik perangainya” dalam arti 

yang sangat luas. 

 Pada segi tertentu wanita memandang laki-laki sebagai seorang anak kecil 

yang perlu dibimbingnya, demikian pula anak-anak terutama yang menderita 

kesengsaraan dianggapnya anaknya sendiri yang perlu ditolong. Karena sifat 

inilah maka dapat, disebut bahwa wanita itu lebih terbuka hatinya, lebih sensitif 
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terhadap derita orang lain dengan rasa betas kasih. Dan ini termasuk naluri bagi 

setiap jenis wanita dari mahluk hidup. 

 Tipologi yang lain apa yang disebut dengan sifat malu dan kebersihan, 

yang dalam kitab tersebut mirip dengan tipologi al-juhn dalam pengertian yang 

positif. Sifat malu dan bersih itu merupakan watak yang paling menonjol dalam 

diri wanita, tetapi realitas menunjukkan bahwa sebenarnya wanita itu menerima 

kebiasaan budi pekerti dari kaum laki-laki, termasuk juga, sifat malu dan kasih 

sayang serta kebersihan. Ia merasa malu karena menerima tanggapan malu dari 

lingkungannya atau dari tanggapan laki-laki terhadap dirinya, termasuk juga ia 

malu untuk lebih dahulu mengemukakan dorongan kemauan biologisnya, 

walaupun ia lebih dahulu merasa cinta dan tertarik. 

 Sifat malu yang wajar ini tidak sekedar tindakan etik yang dilakukan 

dengan sengaja, tetapi juga merupakan tindakan jasmaniah yang 

ditransformasikan kepada tindakan budi pekerti. Karena itu dalam kaitannya 

dengan sifat malu seperti tersebut di atas, maka disebutkan dalam kitab Siyaru-

lsalakin supaya menghindari al-I’tida>l fi>-lghi>rah untuk menghindari 

kecemburuan sang suami. Karena cemburu itu bisa merusak dialogis antara suami 

dan istri. Singkatnya cemburu buta haruslah dihindari. 

 Suatu tipologi lain yang tidak dapat dihindari dalam membicarakan dunia 

wanita ialah tipologi “keibuan”, meskipun di dalam kitab Al-Palembani ini tidak 

dikatakan dengan istilah tersebut, akan tetapi cukup banyak disingung-singgung 

tipologi yang demikian itu.181 Di antaranya, disebutkan dalam kitab yang 

menunjukkan tipologi tersebut, misalnya selalu menjaga anak-anaknya dari 

godaan syaitan, memberi nama anak-anaknya dengan nama yang baik dan 

menyembelih aqiqah di saat anaknya dilahirkan, di samping juga sunnat 

memperlihatkan ekspresi romantisisme keibuan. 

 Oleh cirinya yang besorgend open itu, wanita disebut sebagai bersifat 

lebih hetero-sentris. Sedang kaum laki-laki disebut sebagai lebih egosentris dan 

lebih banyak menggunakan fikirannya daripada perasaannya. Orang laki-laki juga 

bisa mengarahkan diri pada orang lain atau Aku-lain, umpama pada peristiwa 

aktivitas seksual. Akan tetapi senantiasa saja ia lebih banyak mengarahkan 

                                                 
181 Lihat, Teks Siyaru lsa>liki>n. fol. 67-70. 
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minatnya pada Ego sendiri karena itu orang laki-laki tidak pernah secara total mau 

menyerankan diri pada satu ideal, satu ide, satu ideologi atau sesuatu yang 

sifatnya abstrak. 

 Dalam kaitannya dengan wanita yang mempunyai sifat “memelihara” dan 

dikembangkan sejak ia menyadari akan hadirnya seorang bayi atau anak, maka 

pada pribadi wanita kemudian banyak dituntut sifat “tidak mencari keuntungan 

bagi diri sendiri” pada sifat keibuannya. Dan ciri keibuan yang alami ini ditandai 

oleh minatnya yang lebih banyak tertuju pada kehidupan orang lain (Aku-lain). Ia 

mencari obyek minatnya diluar dirinya sendiri, terutama pada suami dan anak-

anaknya. 

 Dari uraian tentang tipologi wanita yang telah disebutkan di atas, ada 

kesan betapa besar perhatian penulip, kitab Siyaru-lsa>liki>n ini terhadap wanita 

yang dilatar belakangi ajaran Islam dan budaya melayu. Dalam hal ini Al-Ghazali 

dengan kitabnya Ihya> Ulu>mu-ldi>n182 memiliki pandangan yang mirip dengan 

pandangan Al-Palembani terhadap masalah tipologi wanita ini. Di dalam kitab 

suci Al-Qur’an pun soal wanita diperhatikan sampai detail, hal ini dengan 

diturunkannya beberapa surat yang lengkap membicarakan wanita.183
 

 

4.2 Wanita Ideal 

 

 Wanita ideal adalah wanita yang selalu sadar bahwa ia hidup saat ini, 

tetapi perasaannya jauh terbayang untuk masa depannya, kepentingan fisik tidak 

diabaikan di samping kondisi rohani sangat diutamakan dan tidak dilalaikan. Cita-

citanya jelas, garis usahanya jugs tegas, berani menghadapi segala kenyataan 

tanpa teraleniasi terhadap dirinya sendiri. Mempunyai kesungguhan dan kemauan 

yang tinggi serta berbudi luhur. 

 Pendek kata, wanita ideal dapat memainkan peranan sebagai seorang 

wanita, istri, ibu rumah tangga, pendidik dan anggota masyarakat luas. Tentu, 

sebagai manusia wanita tidak akan menjadi Nabi atau insan kamil dalam arti yang 

sesungguhnya, akan tetapi paling tidak bagi wanita ideal atau wanita utama dapat 

menjauhi segala sifat yang tidak terpuji, ini idealnya. 
                                                 

182 Al-Ghazali, Ihya ‘Ulumu-ldin, ( terj), Jakarta Faizan, jilid II, (1986), p. 396-411. 
183 Lihat, Q.S. 4: 1-176.  
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 Dalam ajaran Islam, wanita ideal atau wanita utama ialah yang pertama-

tama dapat mensejahterakan rumah tangganya jika ia sudah berkeluarga, baru 

kemudian segakewajiban atau urusan diluar rumah tangganya. Untuk menjadi 

wanita ideal memang tidak mudah, paling sedikit harus berlaku bijaksana. Dalam 

sejarah adanya riwayat hidup wanita-wanita ideal sangat besar pengaruhnya terha-

dap pembentukan karakter wanita. 

 Dalam kitab Siyaru-lsa>liki>n, begitu juga dalam kitab Ihya> Ulu>mu-

Idi>n karangan Al-Ghazali, pada intinya wanita ideal itu digambarkan sebagai 

wanita yang salihah yaitu wanita yang beragama, berbudi pekerti yang baik, taat, 

taqwa kepada Allah swt serta menjalankan segala perintah agama. Ini berati 

bahwa wanita ideal sebagaimana yang digambarkan dalam kitab tersebut sebagai 

wanita Islam, selalu melandaskan diri terhadap sifat-sifat di atas dengan tuntunan 

ajaran Islam. 

 Dengan demikian, menurut apa yang dikemukakan dalam kitab Siya>ru-

lsa>liki>n, bahwa menjadi wanita ideal itu mempunyai persyaratan-persyaratan 

tertentu yang mencerminkan citra idealnya. Di dalam kitab tersebut persyaratan-

persyaratan itu nampak ada baik secara eksplisit maupun secara implisit; yaitu 

persyaratan yang bersifat batiniah dan yang bersifat lahiriah. 

 Adapun persyaratan yang pertama nampak pada apa yang disebut 

keberagaman seorang wanita, moralnya, subur atau wanita yang banyak 

memberikan keturunan, dari lingkungan dan keturunan yang baik. Sedangkan 

persyaratan yang kedua yaitu seperti, cantik-rupawan. Dengan demikian, jelas, 

hendaknya agama dan budi pekerti itulah yang menjadi pokok utama untuk 

menyebut sebagai wanita ideal. 

 Mengenai persoalan lain, tetapi masih ada kaitannya dengan masalah 

wanita ideal adalah masalah memilih istri. Istri tempat penenang bagi suaminya, 

tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu 

dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya 

dan mengadukan nasibnya. 

 Istri merupakan tiang rumah tangga paling panting karena ia menjadi 

sarana memulyakan anak-anak, karena menjadi tempat belajar anak-anaknya, 

tempat mereka mendapatkan warisan berbagai banyak nilai sifat-sifat, tempat 
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anak-anak membentuk emosinya, memperoleh pendidikan bakatnya dan 

bahasanya, tempat memperoleh banyak adat, dan tradisinya, mengenal agamanya 

dan tempat memperoleh latihan bermasyarakat.184 Oleh karenanya, Al-Palembani 

memberikan anjuran agar memilih istri yang salihah dan menyatakannya sebagai 

perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya 

dengan kesungguhan. 

 Yang dimaksud dengan salih atau salihah di sini adalah sikap hidup 

mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya 

dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Sifat-sifat istri seperti inilah se-

patutnya diperhatikan oleh setiap laki-laki. 

 Selanjutnya, memang kenyataan laki-laki menyenangi wanita yang 

berharta, cantik menarik hati, berkedudukan, bernasab tinggi atau nenek 

moyangnya terpandang, tanpa memperhatikan lagi keluhuran akhlaknya dan baik 

buruk bagi pendidikannya, sehingga perkawinannya hanya menghasilkan 

kepahitan dan berakhir dengan malapetaka dan kerugian. 

 Dengan demikian, wanita ideal secara implisit dapat dijadikan tolok ukur 

untuk memilih seorang wanita sebagai pendamping atau sebagai istri. 

Sebagaimana telah disebutkan baik oleh Al-Palembani maupun oleh Al-Ghazali 

dalam kitabnya Ihya> Ulu>mu-1di>n bahwa persyaratan utama bagi wanita ideal 

yang wajib diperhatikan lebih dahulu adalah persyaratan keagamaannya, karena 

dengan agama itulah akal dan jiwa akan dapat terpimpin. Baru sesudah itu 

bolehlah diperhatikan sifat-sifat yang memang secara fitrah disenangi dan disukai 

oleh manusia. 

 Selanjutnya, disunnatkan agar istri diambil dari seorang wanita yang 

masih gadis atau istilah dalam kitab Al-Palembani dengan “al-bikr”.185 Karena 

gadis umumnya masih segar dan belum pernah mengikat cinta dengan laki-laki 

lain, sehingga kalau beristri dengan mereka akan lebih bisa kokoh tali 

perkawinannya, dan cintanya kepada suami lebih menyentuh jantung hatinya 

sebab biasanya cinta itu jatuhnya pada kekasih pertama. 

 Inilah sebagian norma yang diajarkan dalam kitab Siyaru-lsa>liki>n 

dalam masalah pilih memilih istri, agar dijadikan pedoman oleh mereka yang 
                                                 

184 M.Thalib, op. cit, p. 2  
185 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. 40-42. 
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berkehendak kawin. Jika norma-norma tersebut diperhatikan dengan sungguh-

sungguh disaat seorang laki-laki berkeinginan memilih istri, niscayalah akan lebih 

mampu menjadikan rumah tangga sebagai taman surga yang dapat dinimanati 

anak-anak, tempat bersenang-senang bagi suami dan tempat latihan bagi anak--

anak untuk menjadi orang yang baik, sehingga nantinya masyarakat dapat hidup 

dengan baik dan terhormat. 

 Demikianlah, hal-hal yang membaikkan penghidupan, yang harus 

dipelihara pada wanita ideal, supaya tetaplah ikatan perkawinan dan sempurnalah 

maksud-maksudnya, adalah agama, budi pekerti, cantik, ringan mas-kawin, subur 

atau banyak anak, gadis, mempunyai nasab yang baik. 

 

4.3 Tugas Dan Kewajiban Wanita 

 

 Dalam masyarakat masa kini, seperti halnya masyarakat di Nusantara, 

kehidupan dan tugas wanita berputar di sekitar kehidupan rumah tangga. 

Tujuannya seakan-akan hanyalah untuk menikah dan membentuk keluarga serta 

melayani sang suami ditempat tidur sebaik mungkin. Sesudah menikah hampir 

seluruh kehidupan wanita dilewatkan di dalam rumah tangga. 

 Dalam keadaan seperti ini, wanita menjadi tergantung kepada laki-laki 

baik dari segi ekonomi maupun pendidikan. Keadaan wanita seakan-akan 

dipenjarakan di suatu dunia yang tidak merangsang perkembangan kepribadian-

nya. Mereka mengerjakan pekerjaan yang itu-itu setiap hari. Yang demikian itu 

wanita tidak dapat mengangkat dalam “status quo” yang mantap. 

 Keadaan wanita seperti dipaparkan di atas, nampak jelas digambarkan 

dalam kitab yang ditulis oleh Al-Palembani dalam hubungannya dengan tugas 

serta kewajibannya. Dalam kitab Siyaru-lsa>liki>n ini, keadaan tugas dan 

kewajiban wanita dalam posisi yang lemah, hampir dalam halaman-halaman yang 

begitu banyak digambarkan tugas wanita yang tidak menguntungkan. Dalam 

pengertian lain deskripsi tentang tugas wanita yang tercermin dalam kitab kurang 

menandingi dibanding dengan tugas laki-laki. Tegasnya peran “status quo” kaum 

laki-laki tetap ditonjolkan dalam kitab tersebut, karena itu tidak ada pembagian 

seimbang. Wanita yang digambarkan dalam kitab tersebut lebih pasif. 
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 Ide bahwa wanita lebih lemah daripada laki-laki ini memang jelas 

terutama dalam folio 56-59 yang terurai dalam kitab, menunjukkan tugas wanita 

yang lebih pasrah. Kalau diadakan klasifikasi tugas wanita seperti yang terurai 

dalam kitab, maka dapat dibagi menjadi empat pokok tugasnya yaitu, sebagai istri, 

sebagai partner seksual, sebagai ibu rumah-tangga, dan yang terakhir sebagai pe-

mangku keturunan. 

 Adapun tugas yang terkait dengan yang lebih luas seperti dalam 

masyarakat misalnya, tidak pernah disinggung sama sekali dalam kitab tersebut. 

Dengan demikian, dapatlah dikatakan bahwa pengaruh kitab tersebut tidak tertarik 

dengan masalah-masalah sosial. Karena itu penulis kitab tersebut lebih 

mengarahkan pembahasannya pada kasus individu dalam lingkup yang lebih 

sempit. Mungkin penulis tersebut mempunyai alasan asumsial, bahwa tujuan yang 

hendak dikemukakan tidak pada teoritis yang muluk-muluk, akan tetapi ada tujuan 

yang lebih praktis dan pragmatis sesuai dengan lingkungan zamannya. Hal inilah 

yang tidak ada pada kitab-kitab lain yang semisal yang justru kebanyakan terjebak 

pada peraturan-peraturan fiqh yang bertele-tele serta verbalisms. 

 Di dalam keluarga, seorang istri telah menyatu dengan suaminya, ia telah 

berpisah dengan keluarga dan orang tuanya. Dan sebagai istri yang telah menyatu 

dengan sang suami, maka konsekwensi di antara keduanya harus mengetahui 

seluk beluk peraturan dan tatanan persuamian-istri, yaitu yang menyangkut tugas 

dan kewajiban baik suami maupun istri. 

 Tugas dan kewajiban seorang istri sebagaimana digambarkan dalam kitab, 

dapat disebutkan fungsional dalam pengertian istri dalam kedudukan yang lemah. 

Hal ini direalisasikan dalam bentuk taat. Pengertian taat, yaitu wajib bagi sang 

istri untuk mengikuti perintah suami yang akan membawa kebaikan dalam 

pengertian yang seluas-luasnya. Sebaliknya, perlu dipertimbangkan kalau perintah 

tersebut menjurus kepada kerusakan. Seperti deskripsi berikut ini : 

“………….. wajib atas istri taat akan suaminya yakni wajib atas istri itu 

 mengikuti perintah suami itu barang apa perintahnya yang tiadamembawa 

 kepada maksiat dan tiada harus perempuan itu menyalahi akan suruhan 

 suami ……..”.  (Fol. 56). 
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 Kata perintah tersebut menyimpan suatu makna keinginan dan wajib 

dikerjakan, kalau tidak ada pihak yang harus mendapat sanksi. Kewajiban taat 

kepada suami meluas kepada kesetiaan melayani segala keperluan sang suami dan 

tidak membuat kecewanya. Sebagai tanda kesetiaan yang merupakan 

kewajibannya, sang istri harus tanggap terhadap apa yang dikehendaki oleh sang 

suami. Dan sikap yang demikian itu akan menimbulkan respons di antara 

keduanya. 

 Kesetiaan istri yang tercermin dalam kitab, didasarkan atas ajaran Islam 

dengan latar belakang budaya Melayu. Di samping itu bahwa taat yang harus 

dilakukan oleh istri merupakan suatu hal yang sentral, sehingga tugas dan 

kewajiban seorang istri yang lainnya kurang mendapat tempat, seperti tugas 

kepada mesyarakat yang lebih luas, atau tugas-tugas sosial lainnya dimana ia 

sebagai anggota masyarakat. 

 

Tugas Wanita Sebagai istri
186

 

 

 Dalam menghadapi apa saja, hendaklah seorang istri harus 

bermusyawarah bersama-sama dengan suaminya, baik yang menyangkut bidang 

ibadah maupun yang menyangkut selain ibadah seperti tidak boleh memberikan 

sesuatu terhadap orang lain tanpa seizin dari suaminya, dan bilamana ia 

berpergian harus seizin sang suami, bahkan mengerjakan salat atau hal-hal yang 

bersifat amaliyah sunnah maka sang istri tidak diberikan otonom. Hal ini 

dikarenakan seorang istri kedudukan dan kewajibannya selalu berada di bawah, 

yaitu taat. 

 Segi ketaatan seorang istri terhadap suaminya di samping dalam bentuk 

lahir dan batin juga diekspressikan dalam bentuk menerima apa adanya baik dari 

segi rezeki maupun dari segi yang lain, seperti; hak seorang istri yang wajar. 

Sebab hak suami yang tercermin di dalam kitab adalah sentral dan ini tercermin 

dalam paragraf sebagai berikut : 

 “………… mendahulukan ia akan hak suaminya itu daripada dirinya dan 

 daripada hak segala kerabatnya”. (Fol. 57). 

                                                 
186 Lihat, Teks Sirayu-lsa>liki>n, fol. Nomor 56-57.  
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 Dari keterangan paragraf tersebut di atas, hak bagi suami adalah jelas 

sentral bagi dirinya, dan keluarga serta sosial; dan yang terakhir ini tidak pernah 

dibahas. Kedudukan istri terhadap suami dalam alam pikiran modern ini sering 

disebut dengan “equal partner” yaitu seimbang dengan tugas, kedudukan dan yang 

menyangkut hak. Tetapi apa yang disebut dengan “equal partner” tidak ada. Tugas 

dan kewajiban seorang istri selalu ada di bawah. Sebagai contoh tugas seorang 

istri, di samping taat juga ia selalu memelihara dirinya yang di dalam kitab 

diungkapkan dengan kata-kata : 

 “……… senantiasa suci badannya dan kainnya yang dilanjutkan ………. 

“  karena menyediakan akan dirinya itu bagi suaminya”. (Fol. 57). 

 

 Kutipan tersebut di atas mengandung makna, bahwa seorang istri agar 

selalu cantik dan menggairahkan suaminya, maka ia harus selalu merawat dirinya 

disetiap saat dan tanggap terhadap kehendak suami bilamana ia sewaktu-waktu 

dibutuhkan, kecuali pada saat-saat tertentu. 

 Nampaknya, penulis kitab tersebut cukup mengerti psikologi dan 

temperament seorang suami atau laki-laki, yaitu tidak mengabaikan segi-segi 

estetis dalam penampilan seorang istri. Hal ini memang relevan sekali sampai 

sekarang; hanya dalam hal ini penulis kitab mengkaitkan langsung dengan tugas 

istri yang mengarah untuk menumbuhkan gairah intim. 

 Dan segi-segi estetis dari seorang istri itu, dalam penjelasannya hanya 

untuk suaminya seorang. Sebab dalam paragraf yang lain justru segi-segi estetis 

atau bersolek itu dilarang atau tidak diperbolehkan jika istri itu keluar rumah; 

mengapa tidak diperbolehkan, hal ini untuk menghindari fitnah. Yang jelas taat 

sebagai tugas dan kewajiban istri adalah sentral. 

 

Tugas Wanita Sebagai Partner Seksual 

 

 Di samping tugas-tugas dan kewajiban seperti tersebut di atas, ada tugas 

lain yang disandang seorang istri, yaitu di samping sebagai istri juga sebagai 

partner seksual atau kekasih. Sebagai partner seksual ia harus menyayangi 
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suaminya dan menghibur suaminya dikala duka dan lara. Dapat melakukan 

hubungan seksual yang konstan dan wajar, tidak berlebih-lebihan. 

 Dalam masalah hubungan seksual atau tugas istri sebagai partner seksual, 

penulis kitab ini jelas mempunyai konsep adab atau sopan santunnya, yang 

didasarkan pada ajaran Islam. Dalam hubungan seksual ini akan dilihat dari kaca 

mata sekarang atau modern boleh dikatakan cukup sopan dan ada hal-hal yang 

relevan dilihat dari segi psikologi. 

 Alternatif yang diberikan oleh penulis kitab ini dalam kaitannya dengan 

masalah istri sebagai partner seksual187 adalah disandarkan pada ajaran Islam, 

sebagaimans dikutip ayat al-qur’an : 

 “istri-istri kamu adalah tanah tempat kamu bercocok tanam, maka 

 datanglah kepada tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu 

 menghendaki”. (Q.S. 2: 223). 

 

 Menurut petunjuk ayat ini seakan-akan Islam memberikan kebebasan 

mutlak “bagaimana saja kamu menghendaki”, akan tetapi pada kenyataannya 

mengandung adab, sopan-santun. Memang dari segi hukum istri adalah milik 

suami sejak dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. 

 Dengan sub thema “adab jima’ dan sunnah” yang terdapat dalam kitab 

disebutkan bahwa pada awalnya sebelum melakukan hubungan intim itu adalah 

sunnah membaca do’a, dan setelah selesai mencapai orgasme dengan ejakulasinya 

maka sunnah juga membaca di dalam hati ucapan alhamduli-llah.188
  

 Di antara awal akan melakukan hubungan seksual sampai mencapai 

orgasme di situlah adab saat sopan santun bersetubuh. Tugas istri untuk melayani 

sang suami dalam bersenggama sebagaimana yang diuraikan dalam kitab adalah 

wajib, kecuali dalam keadaan istri baru haid atau menstruasi. Bahkan bila sang 

istri melalaikan atau menolak tugas tersebut maka malaikat akan melaknatnya. 

Hal ini terungkap di dalam hadith yang dikutip oleh penulis kitab, sebagai berikut: 

 “apabila menyeru laki-laki akan istrinya kepada tempat tidurnya maka 

 tiada mau datang akan dia maka semalam suaminya marah atasnya 

niscaya  melaknat malaikat akan dia hingga subuh (pagi hari)”, (Fol. 56). 
                                                 

187 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. Nomor 50-52. 
188 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. Nomor 50-51. 
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 Kutipan tersebut di atas, mengandung arti yang jelas bahwa seorang istri 

tidak boleh menolak ajakan si suaminya jika suaminya menghendaki untuk 

berbuat intim. Memang hubungan intim antara suami istri itu adalah salah satu 

ekspressi cinta kasihnya dan usaha untuk menurunkan keturunan. Adalah tugas 

istri juga untuk selalu siap dalam berbuat intim yang dalam hal ini dengan cara 

yang sopan. 

 Sebab dalam kenyataannya istri sebagai seorang wanita kodratnya adalah 

menunggu namun dalam potensi atau kekuatan nafsu ia bisa melebihi laki-laki 

atau suaminya. Tentu potensi atau nafsu yang lemah baik dari pihak suami atau 

dari istri akan merugikan kedua belah pihak. Maka yang paling baik adalah 

moderat. 

 Untuk membangkitkan potensi nafsu itu sebelum berbuat intim adalah 

perlu dilihat dari segi kejiwaan. Nampaknya penulis kitab ini cukup mengerti akan 

hal itu, ia menganjurkan untuk bersikap moderat tidak terjebak ke arah 

hedonisme
189 mutlak, sebab ada arah tujuan yang jauh melampaui fisik semata-

mata. Dengan kata lain, sebelum melakukan hubungan intim adalah tugas suami 

untuk melakukan permainan dan rangsangan hal-hal yang bersifat romantis 

terhadap istrinya. Ini terungkap dalam salah satu paragraf tertulis sebagai berikut : 

“Dan sunnah dahulu daripada jima’ itu menyukakan akan istrinya itu 

daripada perkataan yang baik yang lemah dan mencium akan dia dan 

bergurau-gurau dengan dia supaya bangkit syahwatnya itu kemudian 

dijima’nya”. (Fol. 50). 

 

 Perkataan “menyukakan”, “perkataan yang baik dan lemah” atau 

romantisme, “mencium” dan “bergurau-gurau” merupakan suata petunjuk kuat 

akan pentingnya permainan-permainan tertentu dalam hubungan seksual untuk 

menimbulkan nafsu birahinya. Jangan adanya permainan dan stimulasi awal serta 

menahan emosi maka seorang suami tidak lekas ejakulasi dan dapat lebih lama 

merangsang istrinya, sehingga akan memberi kepuasan seksual yang semaksimal 

mungkin tidak saja bagi suami tetapi juga bagi istrinya. 
                                                 

189 hedonisme; aliran filsafat ethika yang mengatakan bahwa kebahagiaan itu kenikmatan 
lahiriah atau bahwa tujuan hidup itu adalah merengguk kenikmatan yang sebanyak-banyaknya. 
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 Berkaitan dengan uraian tersebut di atas, adalah sikap dan adab dalam 

berhubungan suami istri. Dalam kegiatan seksual sebagaimana telah disebutkan 

terdahulu pihak wanita atau istri sifatnya hanya menunggu maka pihak laki-laki 

atau suami yang selalu mengambil prakarsa atau inisiatif. Di sinilah seorang 

suami harus bijaksana, seningga timbul saling pengertian bukan sekedar acara 

rutin tetapi dengan cara yang ma’ruf. 

 Di dalam kitab tersebut, cara yang ma’ruf atau baik di dalam hubungan 

intim itu disebutkan klasifikasi urutannya yaitu, membaca do’a baik sebelum 

maupun sesudah berhubungan intim, tidak menghadap kiblat, dan tidak telanjang 

secara total : 

“………… dan sunnah menutup akan dirinya dan istrinya pada ketika 

jima’ itu dengan satu kain, dan maka jangan bertelanjang keduanya …..” 

(Fol. 50). 

 

 Mengenai larangan dalam melakukan hubungan seks dengan menghadap 

ke kiblat, hal ini berdasarkan suatu keyakinan bahwa ka’bah itu adalah suci dan 

tempat yang terhormat. Karena itu bagi para ulama bersetubuh menghadap kiblat 

atau ke arah barat, tidak ethis meskipun di dalam kitab tersebut tidak disebutkan 

alasan-alasan yang mendetail. 

 Adapun mengenai tidak boleh telanjang bulat dalam hubungan seks, 

penulis kitab ini masih berpegang pada tradisi. Kalau dilihat secara apa adanya 

tentu terjadi perbedaan pendapat. Bagi pasangan suami istri dalam melakukan 

hubungan seks mereka polos dalam arti keduanya telanjang; sebab menurut 

anggapan orang hal tersebut akan lebih merangsang dan lebih apresiasif, namun 

kalau dilihat dari sudut agama (Islam) hal ini adalah larangan. 

 Tata cara yang lain dalam melakukan hubungan seks adalah dilihat dari 

segi waktu. Disebutkan dalam kitab, tiga malam dari awal bulan dan akhir serta 

pertengahan maka hukumnya makruh melakukan hubungan seks, dan ini di-

dasarkan pada tradisi sahabat Nabi saw dan pendapat ulama, dan bukan dari 

hadith Nabi saw. Adapun hari jum’at adalah saat terbaik dan sunnah untuk 

melakukan hubungan seks sebab hari itu adalah hari yang mulya menurut angga-

pan ajaran agama (Islam). 
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 Dengan demikian, empat hari sekali dalam satu bulan untuk melakukan 

hubungan suami istri (seks), barangkali ini dianggap cukup dan wajar dilihat dari 

segi kondisi kesehatan, hal ini dikarenakan bahwa kemampuan daya tahan 

dibidang seksual bagi manusia adalah sangat terbatas, bahkan jika melakukan 

berlebihan dapat menyebabkan kelelahan dan menimbulkan kesakitan baik dari 

pihak laki-laki maupun dari pihak wanita. Karena itu ungkapan yang tertera dalam 

kitab tersebut: 

“……. seyogyanya bagi suami itu bahwa menjima’ akan istrinya itu dalam 

tiap-tiap empat malam itu sekali”.  

 

 Ungkapan itu adalah relevans sekali dari sudut kesehatan maupun agama. 

(Fol. 50). 

 Selanjutnya, tentang adab melakukan hubungan seks pada hari-hari 

tertentu yaitu sewaktu sang istri sedang haid atau menstruasi adalah haram 

hukumnya dilihat dari segi agama, begitu juga dilihat dari segi kesehatan, juga 

tidak baik. Sebab pada masa itu seorang wanita atau seorang istri sedang dalam 

keadaan kotor, sehingga jika melakukan hubungan seks dapat menimbulkan 

penyakit. Dan apabila sudah bersih dalam pengertian suci sang istri dan suami 

dapat melakukan hubungan seksual. 

 Menarik sekali ungkapan yang berbunyi: 

 “Dan apabila berkehendak ia menjima’ akan istrinya itu yang kedua kali 

 maka hendaklah ia membasuh ia akan dhakarnya kemudian maka 

 dijima’nya dan demikian lagi……”. (Fol. 50). 

 

 Ungkapan tersebut adalah suatu resep yang ditawarkan oleh Al-

Palembani, sebab seorang laki-laki yang telah mencapai orgasme dengan 

ejakulasinya maka kemaluan sang suami atau seorang laki-laki akan kotor dan hi-

langlah semua gairah seksnya. Dengan jalan membasuh dhakarnya akan tumbuh 

lagi gairah seksnya. 

 Sebagaimana telah disebutkan dalam hadith Nabi saw, bahwa nikah itu 

adalah sunnahku (Nabi), barangsiapa tidak menyukai sunnahku maka ia bukan 

masuk golonganku. Dan seandainya manusia di dunia ini dalam satu phase atau 
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preode saja, semuanya mogok kawin, maka dalam beberapa saat kemudian akan 

punahlah ummat manusia dari dunia ini. Memang sudah menjadi pendapat umum 

bahwa salah satu tujuan perkawinan di samping untuk memenuhi kebutuhan 

biologis juga untuk mengembangkan keturunan, yakni dengan jalan hubungan 

seksual. 

 Seorang laki-laki yang normal biologi seksualnya jika melakukan 

hubungan seksual pasta akan mengeluarkan sperma sebagai ciri puncak 

orgasmenya. Dan dari susdut pandangan Islam, tumpahan sperma sang suami ke 

rahim istri adalah suatu yang wajib jika ia menginginkan keturunan; dan makruh 

mengeluarkan sperma di luar rahim istrinya. Di dalam kitab yang menyangkut hal 

tersebut dijelaskan dengan ungkapannya:  

 “…….. dan lagi makruh mengeluarkan pada hal jima’ itu diluar farji 

 perempuan, tetapi sunnah dikeluarkan mani (sperma) itu di dalam farji 

 perempuan itu”, (Fol. 51). 

 

 Apa yang terungkap dalam pernyataan “mengeluarkan pada hal jima’ itu 

di luar farji perempuan itu” merupakan perbuatan yang disebut “azal”, atau 

dengan istilah sekarang melakukan “coitus interruptus”. Azal adalah cara yang, 

paling sederhana dan paling kuno untuk menghindari kehamilan. (caranya ialah 

dengan menarik penis dari vagina sesaat, sebelum pemancaran sperma (ejakulasi), 

sehingga dapat mencegah sperma masuk ke dalam rahim. ‘Azal itu termasuk 

natural method seperti rhythm method, karena pelaksanaannya tidak memakai alat 

dan obat-obatan.190 

 ‘Azal sebagai cara contrasepsi bisa effektif, apabila seorang laki-laki 

dapat secara sempurna menghindarkan sperma masuk ke dalam vagina sekalipun 

sedikit, masih ada kemungkinan terjadinya pembuahan. Ungkapan Nabi saw yang 

berbunyi: 

 “Lakukanlah ‘azal terhadapnya jika engkau mau”. Ini merupakan 

petunjuk  bahwa Nabi saw tidak melarang muslim untuk melakukan azal 

dalam  rangka menjarangkan kelahiran atau melakukan program keluarga 

 berencana. Namun dalam masalah azal ini perlu hati-hati yaitu ada suatu 
                                                 

190 Masjfuk Zuhdi, Islam Dan Keluarga Berencana   Di Indonesia, Jakarta: Bina Ilmu, 
(1978), p. 58 
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 pengertian di antara kedua belah pihak. Seandainya siistri tidak rela maka 

 menurut sebagian ulama hukumnya haram.  

 

Hal ini dikutip oleh penulis kitab, sebagai berikut: 

 “Dan kata setengah ulama: jika dengan rid}o istrinya itu maka yaitu 

 mubah, dan jikalau tiada dengan rid}o istrinya itu maka yaitu haram”. 

 (Fol. 51). 

 

 Walaupun azal itu mubah kata sebagaian ulama atau haram, namun yang 

pasti di dalam melakukan azal itu perlu kebijaksanaan dari seorang suami untuk 

menjaga kondisi psikologis seorang istri. Sebab dalam melakukan azal, kepuasan 

seks hanya sepihak dari kaum laki-laki raja atau suami saja, sedangkan pihak 

wanita atau istri tidak mendapat apa-apa kecuali letih dan lelah. 

 

Tugas Wanita Sebagai ibu Rumah Tangga 

 

 Tugas yang tidak kalah pentingnya bagi seorang wanita dalam keluarga 

adalah di samping sebagai istri, ialah sebagai ibu rumah tangga dan pengatur 

rumah tangga. Kecakapan tugas ini biasanya berupa menyiapkan makan, 

mengurusi rumah, dan mendidik anak yang merupakan ketrampilan yang khusus 

ada bagi seorang ibu rumah tangga. 

 Tugas seorang wanita sebagai ibu rumah tangga yang digambarkan dalam 

kitab tersebut dapat dikatakan sangat terbatas, seperti memberi sedekah dan 

memelihara harta suaminya yang mana semua itu terikat pada suami. Dengan 

perkataan lain, wanita sebagai ibu rumah tangga dalam melakukan sesuatu harus 

seizin sang suami, seperti memberikan makanan pada orang lain. Hal ini 

digambarkan sebagai berikut: 

 “…….. tiada halal bagi istri itu bahwa memberi makan akan seseorang 

 daripada malam yang ada di dalam rumah suaminya itu melainkan dengan 

 izinnya”. (Fol. 57). 

  

 Dari keterangan tersebut di atas, yaitu wanita sebagai ibu rumah tangga 
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tidak mempunyai hak yang sama dengan sang suami. Memang, sudah menjadi 

kodrat dan pembawaannya, sifat kewanitaannya ialah mengatur rumah tangga 

yang merupakan institusi dasar yang paling penting. Oleh karena itu suami 

menjadi kepala rumah tangga dan suami bertanggung jawab atas baik buruknya 

keluarga sedangkan istri mengatur rumah tangga sampai hal-hal yang sekecil-

kecilnya. 

 Meskipun istri sebagai ibu rumah tangga, dapat saja suatu ketika suami 

diatur oleh istri. Seorang suami menjadi pasif dan dikuasai oleh istri. Hal yang 

demikian itu kurang menguntungkan dalam suatu kehidupan rumah tangga. 

Karena itu penulis kitab ini memperingatkan bahaya dan segi negatifnya jika 

seorang suami menjadi hamba istrinya, dengan mengutip sabda Nabi saw : 

 “Binasa dan jahat laki-laki yang menjadi hamba istrinya”. (Fol. 45). 

 

 Sikap yang demikian itu tentunya bertentangan dengan pernyataan 

“Bermula laki-laki itu mendirikan perintah ia atas perempuan itu”. (Fol. 45). 

 

 Tugas wanita sebagai ibu rumah tangga dan pengatur rumah tangga ini di 

dalam tradisi Jawa disebut dengan istilah “konco wingking”, teman dibelakang 

yang selalu siap mengerjakan tugas dan kewajibannya. 

 Seorang istri berkewajiban menjaga rahasia kehidupan rumah tangganya. 

Menjaga rahasia ini dimaksudkan untuk menjaga ketentraman keluarga, 

keharmonisan suami istri dan kehormatan rumah tangga. Membuka rahasia ke-

hidupan rumah tangga yang tidak patut diketahui orang lain berakibat menanam 

benih kecurigaan dan purbasangka yang merugikan. Kalau masing-masing suami 

istri bisa memegang rahasia, maka sulitlah orang lain untuk masuk ke celah-celah 

kelemahan kehidupan rumah tangganya sehingga selamat dari fitnah dari luar 

rumah tangganya. Sehubungan dengan pedoman ini jelaslah bahwa menceritakan 

rahasia suami istri yang tidak patut diketahui oleh orang lain, hukumnya haram.191 

 

Tugas Wanita Sebagai Pemangku Keturunan  

 

                                                 
191 Team Konsultan Al-huda, 60 Pedoman Rumah Tangga Islamy, Pustaka LSI, (1989), 

p. 33. 
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 `Sudah menjadi suatu pendapat umum dan meyakinkan bahwa ada tugas 

yang cukup berat yang disandang oleh seorang wanita, tugas tersebut adalah 

mengandung (hamil). Dan dengan adanya tugas tersebut wanita sekaligus ber-

predikat sebagai pemangku keturunan. Di kalangan masyarakat manapun faktor 

keturunan masih sangat panting. Ini dapat dimengerti bahwa karena dengan 

kehadiran anak maka kedua orang tua mendapatkan keuntungan emosional sosial 

maupun ekonomi. 

 Akan tetapi ada juga peristiwa yang cukup menyedihkan dan memilukan 

terutama yang dialami wanita karena tidak memberikan keturunan, yang kalau 

pun terpaksa harus memungut anak. 

 Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dengan kehadiran seorang 

anak, kedua orang tua memperoleh keuntungan-keuntungan sebagai berikut : 

pertama: dinyatakan sebagai rasa kebahagiaan dan kecintaan; kedua: dari segi 

psikologis timbulnya perkembangan pribadi seperti perkembangan watak, 

bertanggung jawab, menjadi manusia sempurna mampu membuktikan 

kesuburannya dapat menurunkan keturunan (anak); ketiga, dari segi sosial yaitu 

kelangsungan hidup keluarga. 

 Wanita sebagai pemangku keturunan dilihat dari segi agama atau hukum 

fiqh sunnah. Hal ini jika dikaitkan dengan karya Al-Palembani maka ada suatu 

ungkapan yang berbunyi: “Sunnah memilih akan perempuan yang banyak 

beranak”.192 

 Dari ungkapan pernyataan tersebut di atas, nampak jelas bagi seorang 

muslim untuk memilih wanita yang tidak mandul atau “perempuan tempat bagi 

mani kamu”. Di sinilah tugas wanita sebagai pemangku keturunan nampak 

semakin jelas. Konsekwensi wanita dengan tugas tersebut memang sudah 

kodratnya. 

 Dalam hubungan dengan masalah anak, bahwa baik suami maupun istri 

dilarang membayangkan apakah anaknya nanti akan lahir wanita atau laki-laki. 

Baik laki-laki maupun wanita adalah sama. Sebagaimana yang dideskripsikan 

dalam kitab sebagai berikut: 

“Bahwa jangan membanyakkan putra dengan dapat anak-aanak laki-laki 

                                                 
192 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 42. 
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dan jangan duka sebab dapat anak perempuan, karena tiada kita ketahui 

bahwa yang baik itu adalah baik laki-laki atau perempuan maka karena 

 bahwasannya beberapa orang yang mempunyai anak laki-laki 

kemudian ia jadi duka cita dan beberapa orang yang mendapat anak 

perempuan  kemudian maka jadi ia suka-cita”.  (Fol. 51). 

  

 Ungkapan tersebut jelas bahwa baik laki-laki maupun perempuan yang 

akan lahir nanti kelak adalah sama saja, karena ada orang yang mempunyai anak 

laki-laki justru bersedih hati dan sebaliknya mempunyai anak wanita menjadi 

bahagia. Dan justru seorang yang mendapatkan anak wanita banyak pahalanya 

dan ini ternyata banyak diuraikan dalam kitab Siyaru-lsa>liki>n ini. Namun terle-

pas dari jumlah dan jenis kelamin, sifat anak yang diharapkan seperti yang 

tercermin dalam kitab tersebut, adalah anak yang saleh, taat, beragama dan 

berbakti kepada orang tua. 

 Tugas wanita ataupun istri sebagai pemangku keturunan bukan sekedar 

menjadi mesin pembuat anak belaka, akan tetapi anak dan segala konsekwensinya 

yaitu menyusui, memberi nama yang baik, memelihara dan mendidik dalam arti 

yang seluasnya, dan membesarkannya. 

 Sebagai ibu pendidik bagi anak-anaknya, ia berusaha agar rumah 

tangganya merupakan rumah tangga yang teratur yang besar peranannya untuk 

menjadikan seorang anak itu berati dalam hidupnya, dan sebagai ibu pendidik dan 

pemangku keturunan harus mampu menciptakan suasana kejiwaan yang gembira, 

indah dan romantis. Dengan posisi yang strategis ini penting sekali peranan ibu 

sebagai pemangku keturunan dan amat dominan. 

 Demikian juga kemampuan membangun pribadi seorang anak itu sangat 

diperlukan. Sebab, ibu di samping sebagai pemangku keturunan juga sebagai 

pusat pendidikan informal yang berfungsi sebagai membentuk watak dan sifat 

anak manusia dan tempat utama untuk mendapatkan dasar-dasar bekal berbahasa, 

berkreasi dan dalam menghadapi tantangan hidup, tempat berlindung dan 

mempertebal rasa agama. Dan akhirnya,, wanita sebagai pemangku keturunan 

dengan kodratnya maka ia akan hamil, selanjutnya melahirkan. Maka ini akan 

menimbulkan arti emosi bagi setiap wanita. 
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BAB V 

WANITA DAN PERKAWINAN 

 

5.1   Tata Cara Perkawinan 

Pengertian dan Tujuan Perkawinan 

 

Perkawinan193, yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi 

hak dan kewajiban serta saling tolong-menolong antara seorang laki-laki dan 

seorang wanita dimana antara keduanya bukan muhrim. 

Defenisi lain mengatakan, bahwa perkawinan194 adalah pertalian yang sah 

antara seorang laki-laki dan seorang wanita yang hidup bersama (bersetubuh), 

dengan tujuannya membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan serta mence-

gah perzinahan dan menjaga ketentraman jiwa atau batin. 

Sebenarnya pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya 

dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunan 

bahkan antara dua keluarga. Mengapa demikian; ini karena adanya dari kebaikan 

pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasihi, maka akan 

berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak. 

Sehingga mereka menjadi dalam segala urusan saling tolong menolong sesamanya 

dalam menjalankan kebaikan dan menjaga segala kejahatan. Selain daripada itu, 

dengan perkawinan seseorang akan terpelihara daripada kebinasaan hawa nafsu-

nya. 

Al-Palenbani dalam kitabnya Siyaru-lsa>liki>n mengatakan bahwa 

fad}i>latu-lnika>h} itu, antara lain: 

a. Perkawinan itu merupakan sunnah Nabi Muhammad saw, sebagaimana 

sabdanya : “Berkawin itu sunnahku yakni jalan agamaku, maka 

barangsiapa kasih ia agamaku hendaklah ia menjalani akan sunnahku 

itu”. 

b. Perkawinan itu dapat menjauhkan dari berbuat zina, baik zina mata 

maupun zina farji (kemaluan). 
                                                 

193 Sulaiman Rasyid, Fiqh Islam, Jakarta : attahiriyah, cet. XVII, (1976), p.355 
194 Abdullah Siddik, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta: Tintamas, (1983), p. 25. 
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c. Perkawinan itu untuk menjaga was-was dalam menjalankan ibadah. 

Sebab suatu ibadah yang kosong dari perkawinan itu, kurang afdal. 

d. Perkawinan itu menjaga pada shahwat yang membawa kepada haram, 

terutama bagi yang masih bujang. 

 

Adapun seseorang boleh meninggalkan fad}i>latu-lnika>h}, antara lain : 

a. Meninggalkan perkawinan atau kawin itu boleh, sebab keadaan ekonomi 

memang tidak mencukupi; 

b. Tidak mampu memberikan nafkah lahir (belanja) kepada istri dan 

anaknya; 

c. Merusak agamanya dengan cara mencari rizki yang tidak halal, demi 

menyambung kehidupan anak dan istrinya; 

d. Takut mengurangi ibadahnya kepada Tuhan, karena adanya keharusan 

memperhatikan keluarganya.195 

Demikianlah pandangan Al-Palembani terhadap makna perkawinan 

yang mempunyai kemiripan dengan pandangan Al-Ghazali, bahwa 

perkawinan itu menjalankan sunnah Nabi Muhammad saw dan melanjutkan 

keturunan. 

 

Meminang atau Melamar 

 

Sebagaimana umumnya kebiasaan dalam perkawinan, juga menurut ajaran 

Islam sebelum dilangsungkan sesuatu perkawinan boleh di dahului oleh apa yang 

disebut meminang atau melamar yaitu menyatakan permintaan untuk perjodohan 

dari seorang laki-laki kepada seorang wanita baik secara langsung maupun tidak, 

yaitu dengan perantaraan seseorang yang dipercayai. Dalam bahasa kitab disebut 

“khitbah”.196 Menurut Al-Palembani meminang calon istri itu hukumnya sunnah. 

Demikian juga halnya dengan kesempatan bagi laki-laki atau wanita untuk 

melihat si calon istri atau suami. Al-Palembani maupun Al-Ghazali mengatakan 

bahwa ajaran Islam membolehkannya, karena perkawinan adalah satu perjanjian 

yang didasarkan atas suka sama suka dari kedua belah pihak. Persetujuan itu 
                                                 

195 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 22-26. 
196 Abdullah Siddik, op. cit, p. 51. Lihat juga, Teks Siyaru-1sa>liki>n, fol. nomor 377 
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mudah dicapai apabila mereka diberi kesempatan atau kelapangan untuk berke-

nalan dalam batas-batas kesopanan dan sesuai dengan norma-norma agama, atau 

sekurang-kurangnya untuk melihat. 

Meminang tersebut dibolehkan dalam Islam terhadap gadis dan terhadap 

janda yang telah habis masa iddahnya, kecuali wanita yang masih dalam iddah 

ba’in197 sebaiknya dengan jalan sindiran saja. Juga tidak diizinkan meminang 

seorang wanita yang sedang dipinang oleh orang lain sebelum ternyata bahwa 

permintaannya itu tidak diterima. Bersabda Nabi saw: 

“Orang mukmin itu saudara orang mukmin. Maka tidak halal bagi seorang 

mukmin meminang seorang wanita yang sedang dipinang oleh saudaranya, 

sehingga nyata sudah ditinggalkannya”. (Hadith riwayat dari Bukhari dan 

Muslim). 

 

Jika peminangan diterima maka peristiwa itu baru merupakan suatu 

perjanjian pendahuluan dari perjanjian perkawinan. 

 

Rukun perkawinan 

 

  Menurut ajaran Islam, perkawinan adalah suatu perjanjian akad 

perkawinan, dengan syarat-syarat seperti berikut: 

a. Persetujuan kedua belah pihak dan bagi orang yang belum dewasa 

persetujuan antara orang tua.  

b. Harus ada saksi; 

c. Harus ada wali: Wali adalah seorang anggota keluarga yang berhak 

menurut ketetapan syari’at melakukan perkawinan bagi wanita atau 

setiap orang yang belum dewasa. Sedangkan wali bila ditinjau dari 

segi kemasyarakatan, merupakan pelindung bagi keluarga yang 

melepaskan anak gadis mereka untuk dimiliki oleh seorang laki-laki 

sebagai suaminya; 

d. Adanya mahr atau mas kawin: Mahr atau mas kawin merupakan hak 

bagi wanita, dimana ia dapat meminta apa yang dikehendakinya dan 
                                                 

197 Masa tunggu bagi wanita yang ditalak tiga dan tidak bisa rujuk (kembali) lagi kepada 
suaminya. 
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dapat pula membebaskannya. Mahr atau mas kawin yang yang menjadi 

hak istri ini dapat ditetapkan setelah perkawinan; 

e. Adanya ‘i>ja>b-qabu>l; 

f. Pada umumnya sebelum dilakukan ‘i>ja>b-qabu>l disampaikan 

khutbah perkawinan, sehingga sifat perkawinan nampak agung dan 

suci. 

 

Selanjutnya, Al-Palembani membagi rukun perkawinan itu ada 4 (empat) 

macam198 . 

 

Ada Wali 

 

 Sebagaimana dikatakan bahwa wali artinya orang yang menyertai, 

mengatur, menguasai, memimpin, atau melindungi. Dalam perkawinan 

maksudnya ialah orang yang berkuasa mengurus atau mengatur wanita yang di 

bawah perlindungannya. 

 Oleh karena wali dan saksi bertanggung jawab atas sahnya akad 

perkawinan, maka tidak semua orang dapat diterima menjadi wali atau saksi. 

Menurtt Al-Palembani, menetapkan bahwa untuk sah menjadi wali diperlukan 

syarat-syarat sebagai berikut199 : 

a. Islam 

b. Baligh atau dewasa 

c. Berakal atau tidak gila 

d. Merdeka atau bukan hamba sahaya 

e. Laki-laki 

f. Adil 

 

Adapun yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai wanita ialah 

menurut susunan yang di bawah ini : 

a. Bapaknya 

b. Datuknya (bapak dari bapak si mempelai wanita) 
                                                 

198 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 36-42. 
199 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 37. 
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c. Saudara laki-laki yang seibu-sebapak dengan dia 

d. Saudara laki-laki yang sebapak saja 

e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu sebapak 

f. Anak jaki-laki dari saudara laki-laki yang sebapak saja 

g. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak) 

h. Anak laki-laki dari paman yang dari pihak bapak 

i. Hakim. 

 

Pengertian wali hakim selain dari orang yang ditunjuk dengan persetujuan 

kedua belah pihak juga penguasa yang mengawasi hukum dalam masyarakat yaitu 

qa>d}i. 

 

Di antara kedua calon mempelai tidak ada paksaan atau terpaksa 

 

Dalam perkawinan, rid}onya (relanya) laki-laki dan wanita dan 

persetujuan mereka untuk mengikat hidup berkeluarga, merupakan unsur yang 

paling pokok. Karena perasaan rela dan setuju bersifat kejiwaan yang tidak dapat 

dilihat dengan mata kepala, maka haruslah ada perlambang yang tegas untuk 

menunjukkan kemauan mengadakan ikatan bersuami istri. Perlambang itu 

diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak bagi yang mengadakan akad. 

Pernyataan pertama sebagai menunjukkan kemauan untuk membentuk 

hubungan suami istri disebut “i>ja>b”. Dan pernyataan kedua yang dinyatakan 

oleh pihak yang mengadakan akad berikutnya untuk menyatakan rasa rela dan 

setujunya disebut “qabl”. 

Dalam masalah ini, Al-Palembani dengan tegas meagatakan bahwa tidak 

ada paksaan dalam perkawinan; karena perkawinan adalah satu perjanjian yang 

didasarkan atas persetujuan suka sama suka dan rela diantara kedua belah pihak 

yang bakal menjadi suami istri. Tidak ada pihak ketiga boleh memaksakan 

kemauannya untuk sesuatu perkawinan jika yang bersangkutan sendiri tidak suka 

sebagai penguat pendapatnya ini dikutiplah firman Tuhan, Q.S. 2:232 : 

“Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin dengan 

bakal suaminya, apabila telah ada kerelaan diantara mereka dengan cara 
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yang baik”. 

 

Ada saksi 

 

Saksi dalam perkawinan sebagaimana wali dianggap sah, maka diperlukan 

syarat-syarat sebagai berikut: 

a. Baligh; 

b. Berakal atau tidak gila; 

c. Seorang Islam; 

d. Laki-laki; 

e. Merdeka; 

f. Adil. 

 

Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya>’ Ulu>mu-1di>n200 mensyaratkan saksi 

dalam perkawinan, dengan kehadiran dua orang saksi yang terang adilnya. Kalau 

keadilan keduanya tertutup, maka ia menghukumkan sah karena diperlukan. 

Di sinilah letak perbedaan antara Al-Ghazali dengan Al-Palembani. Bagi 

Al-Ghazali mensyaratkan dua orang saksi yang adil; sedang Al-Palembani, saksi 

yang penting adil tidak harus dua orang, satu orang pun cukup. 

 

Ada ‘i>ja>b dan qabu>l 

 

Akad dengan adanya sighat ghat (susunan kata) yang jelas, yang berisi 

‘i>ja>b; pengawinan dari wali atau wakil yang ditunjuknya, dan qabu>l; 

penerimaan dari bakal suami atau wakilnya atas pertalian perkawinan yang 

dimaksud. 

Pernyataan ‘i>ja>b-qabu>l adalah sebagai berikut: 

Perkataan dari pihak wali wanita : 

“Saya nikahkan engkau dengan anak saya bernama….. “, kemudian dijawab 

oleh p ihak laki-laki : “Saya terima menikahi .......... dengan mas-kawin 

……..”. 
                                                 

200 Al-Ghazali, Ihya> Ulu>mu-ldi>n, terj. Ismail Jakub, Jakarta: Faizan, jilid II, cet. IV, 
(1986), p. 396.  
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Pesta Perkawinan atau Walimah 

 

Sudah menjadi adat kebiasaan dikalangan bangsa apapun di dunia ini 

sesuatu perkawinan disertai dengan suatu upacara perayaan atau pesta perkawinan 

manurut cara dan adat masing-masing. 

Umumnya dasar perayaan tersebut ialah memberi kesempatan kepada 

keluarga dan handai taulan dari yang kawin bukan saja untuk turut bergembira 

tetapi juga untuk memberi ucapan selamat berbahagia. 

Dalam kitab Siyaru-lsa>liki>n201 dikatakan bahwa seseorang yang kawin 

itu hendaklah mengadakan perayaan sekadar kuasanya. Dan hukum perayaan 

perkawinan atau dalam istilah kitab “al-walimah” menurut Al-Palembani adalah 

sunnah muakkad. 

Agama mensunnahkan menyiarkan perkawinan agar dengan demikian 

terjauh dari perkawinan sirri (rahasia) yang terlarang itu dan untuk menyatakan 

rasa gembira dengan dihalalkan oleh Allah swt dalam menikmati kebaikan. Juga 

karena perkawinan merupakan perbuatan yang hak untuk dipopulerkan supaya 

dapat diketahui baik oleh orang yang berkepentingan ataupun khalayak ramai, 

orang-orang yang dekat atau jauh, dan menjadi perangsang bagi orang-orang yang 

lebih suka membujang daripada kawin. Sehingga perasaan perkawinan menjadi 

perangsang bagi orang yang suka membujang itu.202 

 

Wanita yang Haram Dikawin 

 

Dalam kitab Siyaru-lsa>liki>n Al-Palembani juga menerangkan tentang 

wanita yang haram dikawin. Sebaliknya, Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya> 

Ulu>mu-ldi>n tidak menerangkan masalah ini. 

Menurut Al-Palembani, wanita yang haram dikawin, ada 3 (tiga) 

macam203. 

a. Qara>bah (dari sebab nasab atau keturunan) 

                                                 
201 Lihat Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 38. Pengertian sunnah muakkad; 
202 M. Thalib, Liku-liku perkawinan, Yogyakarta; PD.Hidayat, (1986), 17. 
203 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 39. 
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Ibu dan ibunya (nenek), ibu dari bapak dan seterusnya sampai ke atas; 

anak dan cucu, dan seterusnya ke bawah.saudara perempuan, seibu-

sebapak atau sebapak atau seibu saja; saudara perempuan dari bapak ; 

saudara perempuan dari ibu; anak perempuan dari saudara laki-laki dan 

seterusnya; anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya. 

b. Rad}a> (dari sebab menyusu atau sepersusuan) 

ibu dan nenek rad}a>.; anak dan cucu sepersusuan; saudara sepersusuan 

baik perempuan atau laki-laki;  anak saudara rad}anya yang laki-laki dan 

cucu saudara rad}anya; anak dari saudaranya rad}a yang perempuan dan 

cucu dari saudaranya rad}a; saudara bapaknya rad}a dan saudara 

neneknya rad}a yang laki-laki; saudara ibunya rad}a dan saudara 

neneknya rad}a yang perempuan; rad}a dinyatakan haram dinikahi, 

dengan syarat anak-anak yang menyusu itu berumur kurang dari dua tahun 

dengan menyusu sampai lima kali susuan kepada wanita lain (bukan ibu 

kandungannya sendiri). Maka dengan demikian ia dinyatakan telah 

menjadi muhrim. 

c. Mus}a>harah (dari sebab perkawinan) 

ibu dari istri atau mertua; anak tiri; istri dari anak (menantu); ibu tiri. 

 

 Selanjutnya, kedamaian dan keakraban tidak boleh tidak harus terdapat 

dalam kehidupah suami istri. Namun kedamaian dan keakraban yang ada dalam 

kehidupan keluarga sangatlah berbeda dengan kedamaian dan keakraban yang 

harus ada antara dua teman sejawat, dua partner, dua orang bertetangga. 

 Kedamaian dan keakraban dalam kehidupan sepasang suami istri adalah 

serupa dengan perdamaian dan keakraban yang harus ada antara orang tua dan 

anak-anaknya; yang berarti sikap murah hati, tidak mementingkan diri sendiri, 

memperhatikan masa depan masing-masingnya, memecahkan dualitas yang 

menjadi penghalang, memandang kebahagiaan yang lain sebagai kebahagiaan 

dirinya sendiri dan petaka yang menimpa yang lain sebagai yang menimpa dirinya 

sendiri. Di samping itu, persatuan, kesatuan, dan keterpaduan rohani harus 

dikokohkan sebagaimana dalam perdamaian dan keakraban antara ayah dan anak-

anaknya. 
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 Perkawinan adalah suci dan kedamaian keluarga harus dihormati; 

perceraian adalah hal yang tidak menyenangkan dan dibenci. Oleh karena itu 

masyarakat bertanggungjawab untuk menyingkirkan sebab-sebab dan rangsangan-

rangsangan bagi timbulnya perceraian. 

 

5.2  Positif dan Negatif dalam Perkawinan 

 

 Laki-laki dan wanita ada yang sanggup melaksanakan perkawinan dan 

ada yang tidak sanggup melaksanakannya. Meskipun kesanggupan itu pada 

asasnya bukanlah merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan suatu perkawi-

nan, tetapi ada dan tidak ada kesanggupan itu dapat menentukan apakah 

perkawinan itu dapat atau tidak dapat mencapai tujuannya. 

 Kesanggupan merupakan imbangan dari hak. Seorang sanggup untuk 

kawin berarti ia adalah orang yang sanggup melaksanakan hak-hak istri atau 

suaminya. Sebaliknya, orang yang tidak sanggup untuk kawin adalah orang yang 

tidak sanggup melaksanakan hak-hak istri atau suaminya. 

 Sebagaimana halnya dengan hak, maka kesanggupan itu adakalanya 

merupakan syarat sahnya akad perkawinan, dan adakalanya tidak merupakan 

syarat sahnya akad perkawinan; tergantung kepada calon-calon mempelai yang 

oleh agama diberi hak-hak, karena adanya ikatan perkawinan. 

 Apabila calon suami atau calon istri rela dengan calon istri atau calon 

suaminya yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya setelah terjadi akad 

perkawinan, maka kesanggupan itu tidak menjadi syarat sahnya akad perkawinan. 

Sebaliknya, bila calon suami atau calon istri tidak rela dengan tidak adanya 

kesanggupan pihak-pihak yang lain, maka kesanggupan itu merupakan syarat sah 

bagi akad perkawinan. Karena itu, akad perkawinan seorang laki-laki yang 

impoten dengan seorang wanita adalah sah, apabila wanita itu rela, jika ia tidak 

memperoleh hak bersetubuh dengan suaminya setelah terjadi akad perkawinan 

nanti. 

 Selanjutnya, dalam kaitannya dengan perkawinan dimana Al-Palembani 

mengatakan, bahwa dalam perkawinan mengandung faedah dan bahaya bagi 

orang-orang yang melakukannya. 



 

146 
 

 

Positif dalam Perkawinan 

 

 Adapun positif dalam perkawinan maksudnya, bahwa perkawinan 

memberikan faedah bagi orang yang melakukan perkawinan. Diantara pandangan 

orang-orang yang mendukung untuk tidak meninggalkan perkawinan memberi 

alasan-alasan sebagai berikut204 : 

 Pertama; melakukan perkawinan itu supaya mendapatkan anak dan 

keturunan. Karena anak yang salih dapat menjadi pertolongan bagi kedua orang 

tuanya kelak di hari kiamat nanti. Hal ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad 

saw: “Bahwa anak kecil yang meninggal dunia maka ia akan masuk surga 

bersamaan dengan orang tuanya”. 

 Kedua; bahwa perkawinan dapat memberikan ketentraman jiwa dan 

menjauhkan dari perbuatan zina, baik zina mata maupun zina kemaluan yang 

membawa kepada haram. 

 Ketiga; perkawinan akan menimbulkan rasa saling cinta mencintai antara 

suami istri, saling kasih mengasihi antara orang tua dan anak-anaknya dan 

anggota keluarganya yang lain. 

 Keempat; melakukan perkawinan itu akan membantu ketenangan hati 

dalam berbuat ibadah kepada Allah swt. Dalam hal ini ia mengutip sabda Nabi 

saw : 

 “Bahwa Rasalu-llah mencela para sahabat yang telah berjanji akan puasa 

 tiap hari, tidak akan tidur dimalam hari agar dapat melakukan ibadat dan 

 tidak akan kawin”. 

 

 Kelima; bagi orang yang tidak bisa menahan hawa nafsu, maka 

perkawinan dapat melawan hawa nafsu tersebut di samping perkawinan itu untuk 

mendirikan hak dan kewajiban istri atas suami, begitu juga sebaliknya mendirikan 

hak dan kewajiban suami atas istrinya. 

 Adapun bagi Al-Ghazali, dalam kitabnya Ihya> Ulu>mu-ldi>n 

                                                 
204 Lihat Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 26-30. 
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mengatakan bahwa perkawinan itu mengandung lima faedah205, yaitu 

mendapatkan anak dan keturunan, menghancurkan nafsu syahwat, mengatur 

rumah tangga, membanyakkan keluarga, dan berjuang diri memimpin kaum 

wanita. 

 Dengan demikian, mengenai positif dalam perkawinan ini, Al-Palembani 

lebih memperhatikan aspek kebutuhan ketenangan dalam berbuat ibadah kepada 

Allah swt, sebagaimana yang disebutkan pada bagian aspek positif yang keempat. 

Sedangkan Al-Ghazali tidak menyebutkan hal tersebut; ia lebih memperhatikan 

aspek kemaslahatan ummat terutama wanita, sebagaimana pernyataannya dalam 

faedah perkawinan yang kelima, yaitu berjuang dengan segenap jiwa dan 

melatihnya, dengan memelihara, memimpin dan menegakkan hak-hak istri. 

Bersabar terhadap budi pekerti mereka, menanggung kesakitan yang datang dari 

pihak mereka, berusaha memperbaiki mereka, memberi petunjuk kepada mereka 

ke jalan agama, bersungguh-sungguh mencari rizki yang halal demi mereka, dan 

tegak melaksanakan pendidikan kepada anak-anaknya. 

 Alasan dan motivasi untuk melakukan perkawinan, ada bermacam-

macam. Umpama alasan-alasan sebagai berikut: 

a. distimulir oleh dorongan-dorongan romantik. 

b. hasrat untuk mendapatkan kemewahan hidup. 

c. ambisi besar untuk mencapai status sosial tinggi. 

d. keinginan untuk mendapatkan kepuasan seks dengan pasangannya atau 

partnernya. 

e. malu kalau sampai disebut sebagai “gadis tua”. 

 

 Akan tetapi alasan ini bisa dikatakan minor jika dibandingkan dengan 

alasan yang lebih primer yaitu, hasrat besar untuk berdampingan serta hidup 

bahagia bersama dengan seorang pribadi yang dicintai. Khususnya, dengan 

perkawinan tersebut seseorang mengharapkan akan memperoleh pengalaman 

hidup baru bersama-sama dengan seseorang yang secara eksklusif menjadi 

“miliknya”, yaitu dengan seorang yang dikasihinya, dimana ia ingin mendapatkan 

pengakuan sosial serta memperoleh jaminan hidup yang pasti sepanjang 

                                                 
205 Al-Ghazali, Ihya> ‘Ulu>mu-ldi>n, op. cit, p. 365.  
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hidupnya.206
 

 Dalam struktur masyarakat modern yang materialistic pada zaman 

sekarang banyak terdapat disparitas menyolok antara si kaya dengan si miskin. 

Dalam struktur sosial semacam ini motif-motif ekonomis sangat besar peranannya 

dalam menentukan proses perkawinan. Perkawinan sering diekonomisasikan atau 

dikomersialisasikan; dijadikan satu usaha yang secara ekonomis bisa memberikan 

keuntungan. 

 Sebagai contoh adalah peristiwa sebagai berikut di negara-negara yang 

telah sedemikian majunya, banyak wanita bisa mendapatkan lapangan kerja 

sendiri dan mampu membiayai diri sendiri, persis sama dengan kemampuan se-

orang laki-laki yang sanggup membiayai atau memelihara seorang istri. Juga 

kaum laki-laki, sekalipun mereka itu hidup membujang namun mereka tidak 

mendapatkan banyak kesukaran dalam hal masak-memasak, mencuci pakaian dan 

berbelanja. Hal ini disebabkan karena banyaknya fasilitas yang diberikan oleh 

rumah-rumah makan, cafetaria-cafetaria dan lain-lain. Sehubungan dengan 

kemudahan tersebut, tidak perlu para laki itu mengawini seorang wanita untuk 

memperingan pekerjaan mengurus rumah tangga. 

 Akan tetapi, sekalipun demikian kebanyakan dari penduduk negara-

negara maju itu toh hidup bersama dalam susunan struktur keluarga; karena hal ini 

lebih ekonomis, dengan mana mereka bisa lebih berhemat. Jadi perkawinan-

perkawinan tersebut banyak didorong oleh motif-motif ekonomis. 

 Pada banyak peristiwa, relasi suami istri menjadi semakin kokoh dengan 

berlalunya waktu. Hal ini terutama disebabkan karena kedua orang itu secara terus 

menerus disibukkan oleh masalah hidup dan kesulitan yang sama, serta 

menghayati interest yang sama setiap harinya. Selanjutnya, kebahagiaan dan 

kemesraan dalam perkawinan bisa mencapai puncak karena kedua belah pihak bi-

sa menikmati klimaks dari passie seks. 

 Lagi pula, perkawinan bisa menyajikan pada sepasang suami istri satu 

bentuk perkawanan paling intim dan paling komplit-lengkap dengan seseorang 

yang paling dicintai, serta didukung oleh pengakuan sosial dan sanksi-sanksi 

tertentu oleh masyarakat. Selanjutnya dengan perkawinan itu seseorang tidak 

                                                 
206 Kartini Kartono, Psikologi Wanita, Bandung : alumni, (1986), p. 227. 
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hanya akan mendapatkan pengakuan sosial serta status sosial saja, akan tetapi juga 

jaminan materiil dan sosial. Dan yang paling mutlak diperlukan ialah; jaminan 

cinta-kasih dari pribadi yang dicintainya. Inilah justru yang menjadi sarana kuat 

bagi perkawinan atau rumah tangga. 

 Dengan hadirnya bayi pertama, sebagai produk dari cinta-kasih suami 

istri yang saling menyayang, maka satu bentuk kemesraan baru muncul ditengah 

keluarga, yang justru bisa memperkokoh cinta-kasih suami istri yang telah ada. 

Hadirnya bayi ini menumbuhkan mekanisme penyesuaian diri yang baru pada 

kedua suami istri itu, baik terhadap satu sama lainnya maupun terhadap anaknya 

yang baru lahir. Hal ini disebabkan karena fungsi ayah ibu menyajikan pola hidup 

baru, yaitu merawat dan mendidik anak keturunannya, dan segala sesuatunya yang 

berkaitan dengan merawat serta mengasuh anak harus dipelajarinya lagi. 

 Ketidak-berdayaan anak menyajikan satu appel terhadap kedua orang 

tuanya; dan ini merupakan satu beban baru bagi orang tua untuk secara 

bersungguh-sungguh memelihara dan mendidik anaknya. Namun demikian, beban 

yang ditimbulkan oleh anak-anak tersebut memberikan restu kebahagiaan tertentu 

kepada kedua orang tuanya. Sebab pada umumnya orang tua beranggapan, bahwa 

anak mereka adalah milik yang paling tinggi nilainya di duniat sehingga anak-

anak itu cukup berharga untuk dibela secara bersungguh-sungguh. Dengan begitu 

anak memberikan arti yang besar bagi kehidupan orang tuanya. 

 Ringkasnya, didorong oleh sayang anak dan oleh naluri ingin 

melestarikan atau melanggengkan generasi manusia sepanjang zaman, maka orang 

melakukan perkawinan dan hidup berkeluarga. 

 

Negatif dalam Perkawinan 

 

 Pada bagian depan telah dikemukakan beberapa aspek positif dalam 

melakukan perkawinan; yaitu perkawinan sebagai salah satu persyaratan untuk 

melengkapi atau menyempurnakan hidup, sehingga perkawinan itu dianggap se-

bagai indah agung dan suci. Namun ada kelompok orang lain yang beranggapan 

bahwa “kawin” itu tidak mutlak perlu. 
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 Al-Palembani dalam kitabnya Siyaru-lsa>liki>n207 mengatakan bahwa 

ada beberapa aspek negatif dalam perkawinan dan mengandung bahaya bagi 

orang yang melakukan perkawinan, yaitu: 

 Pertama; bahwa akad perkawinan yang sah yang telah dilakukan oleh 

suami istri, menyebabkan istri telah terikat dengan hak-hak suaminya dan telah 

haram dikawini oleh orang lain. Ikatan tersebut menyebabkan istri tidak dapat 

mencari nafakah untuk dirinya sendiri, karena itu ia berhak mendapat nafkah dari 

orang yang mengikatnya, yaitu suami. Dalam kaitannya dengan nafakah lahir 

(belanja) jika seseorang tidak mampu mencari dijalan yang halal maka ia lebih 

afdal untuk meninggalkan perkawinan. Karena biasanya apabila seseorang tidak 

mampu mencari dengan jalan yang halal maka ia akan mencari dengan jalan yang 

haram. Inilah yang ia beratkan. 

 Kedua; ia meninggalkan perkawinan, karena tidak ada kemampuan untuk 

menegakkan hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat dari adanya perkawinan 

serta tidak sanggup menanggung penderitaan keluarga. 

 Ketiga; ia meninggalkan perkawinan, karena keluarga dan anaknya itu 

dapat membimbangkan baginya akan ibadat kepada Allah swt yakni menghalangi 

untuk dekat kepada Allah swt. Dengan adanya perkawinan maka berarti ia harus 

bertanggung jawab dan memperhatikan keluarga sepenuh hati. 

 Ketiga aspek negatif dalam perkawinan tersebut, adalah realis yang harus 

diakui secara sadar akan keberadaannya. Dalam hal ini Al-Palembani agaknya 

kurang konsisten, dimana ia menyatakan “bahwa keluarga dan anaknya itu dapat 

membimbangkan. 

 Di samping ada tiga aspek negatif dalam perkawinan yang telah diuraikan 

oleh Al-Palembani secara praktis dan realis; ada juga beberapa alasan untuk tidak 

kawin yang dikemukakan oleh golongan terakhir yang secara realis ada dalam 

masyarakat, ialah sebagai berikut208: 

b. Tidak pernah mencapai usia kematangan yang sebenarnya. Kematangan 

itu pada hakekatnya tidak hanya secara kronologis, fisis dan mental saja, 

akan tetapi juga harus mencapai taraf kematangan secara sosial. Keempat 

jenis kematangan ini, terutama kematangan sosial, akan meningkatkan 
                                                 

207 Lihat, Teks Siyaru-lsa>liki>n, fol. nomor 33-36. 
208 Kartini Kartono, op.cit, p. 231-238. 
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seseorang dari mass kekanak-kanakan penuh egosentrisme kepada 

akseptasi sepenuhnya dari pertanggungan jawab sebagai manusia dewasa 

ditengah-tengah masyarakat. Integrasi sosial ini perlu dipelajari oleh setiap 

individu, karena sangat essensial bagi setiap bentuk persahabatan dan 

interrelasi manusiawi; khususnya untuk interrelasi yang sangat intim 

dalam bentuk perkawinan. Oleh karena itu kematangan sosial merupakan 

salah satu persyaratan pokok bagi kesuksesan perkawinan. 

Individu-individu “dewasa” yang tidak pernah mencapai kedewasaan 

sepenuhnya, biasanya merupakan oknum “anak-anak yang abadi”, (sangat 

infantil), yang tidak berani memikul tanggung jawab sendiri pada setiap 

langkahnya, juga tidak mampu mengontrol diri sendiri, dan tidak sanggup 

menentukan tujuan hidupnya. Lagi pula biasanya emosional mereka ini 

sangat labil. Kejadian tersebut biasanya merupakan produk dari 

perlindungan yang berlebih-lebihan dari pars ibu-ibu terhadap anak-

anaknya. 

c. Identifikasi secara ketat terhadap orang tua, yaitu fiksasi ibu atau fiksasi 

ayah. Jika seorang anak gadis terlampau mutlak mengadakan identifikasi 

terhadap ayahnya, dan begitu erat terikat terhadap ayahnya, maka akan 

terjadi dependensi-emosional yang ekstrim sampai usia dewasa. Sebagai 

akibatnya, akan sukar baginya menemukan seseorang pacar atau calon 

suami yang sesuai dengan seleranya. Relasi dengan teman laki-laki 

senantiasa kurang sukses. 

Gadis-gadis sedemikian itu tidak akan bisa merasakan kebahagiaan jika ia 

terlampau lama berpisah dengan ayahnya atau jika ia ada bersama dengan 

seorang pemuda. Sebagai akibat lebih lanjut, gadis-gadis ini sangat sulit 

mendapatkan pacar. Kebanyakan dari mereka menjadi gadis tua; atau tidak 

pernah akan merasakan kebahagiaan bersama dengan suaminya jika ia 

kawin. 

d. Egosentrisme dan narsisme yang berlebih-lebihan. 

Ada pribadi-pribadi tertentu yang sangat egosentris dan egoistis, dengan 

rasa keakuan (selfish ness) dan cinta diri sendiri yang berlebih-lebihan. 

Cinta diri atau narsisme yang sedang itu normal, bahkan sangat perlu 
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untuk mempertahankan harga diri dan harkat pribadi. Akan tetapi, jika 

narsisme dan egoisme ini sangat ekstrim, maka sifat-sifat tersebut pasti 

akan mempersukar daya penyesuaian diri seseorang dengan orang lain; 

terlebih dengan suami atau istrinya. 

Seseorang yang mau menang sendiri, dan selalu menganggap diri sendiri 

paling benar serta tidak pernah mau mengakui kesalahannya, orang 

semacam ini paling disingkiri oleh khalayak ramai sebagai partner 

bermain, sebagai suami atau sebagai istri. Seorang yang terlampau 

narsistis itu terlalu diasyikkan dengan pengalaman dan kesenangan sendiri; 

jarang sekali ia bisa menjalin relasi pribadi dengan orang lain. Kecuali 

dengan orang yang bersedia secara mutlak mengorbankan diri sendiri, dan 

rela dieksploitir sepanjang hidupnya. 

Orang-orang yang sangat egoistis dan narsistis ini biasanya tidak “laku” 

kawin; atau ia sendiri lebih menyukai pola hidup “menyendiri” sepanjang 

hidupnya. 

e. Musim-pasang dari kebudayaan individualisme. 

Tampaknya seperti paradoksal, bahwa bersamaan dengan mutlak-perlunya 

kooperasi di bidang politik dan ekonomi di seluruh dunia (secara 

universal), justru berkembang baik pola individualistis pada tingkah laku 

person. Hal ini terutama disebabkan faktor-faktor sebagai berikut: 

a) semakin meningkatnya bidang ilmu pengetahuan yang 

membanggakan prestasi individual dan intelektual. 

b) semakin mundurnya peranan agama dan makin populernya 

sekularisme. 

c) juga kebudayaan modern yang menyebarkan “ekspressi-diri bebas” 

dan “moralitas baru bagi setiap individu”, sehingga setiap oknum 

berhak memformulasikan kode-kode moral sendiri yang 

rasionalisasi. Semua peristiwa ini memberikan kontribusi sangat 

besar bagi berkembangnya filsafat individualisme. 

Sentimen dan filsafat individualisme yang semakin subur memberikan 

dampak merusak bagi perkawinan, karena meminimalisir kesediaan untuk 

berkorban diri juga menyelaraskan diri dengan partner hidup masing-ma-
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sing. Sebab orang lebih menekankan hak-haknya, dan melupakan 

kewajibannya. Teori individualistis dengan semboyan “tidak mengenal 

kompromi” ini mempersulit kesediaan untuk melakukan perkawinan, 

karena masing-masing individu (laki-laki dan wanita) mau memperta-

hankan serta melanjutkan pola hidup dan kebiasaan masing-masing. 

Lagi pula, jika desakan-desakan dorongan seks sudah sangat memuncak, 

maka hal ini bisa dipuaskan dengan membeli kepuasan seks di “kedai-

kedai cinta”. Anonimitas kota-kota besar itu mengundang kedatangan para 

tuna susila. Juga memungkinkan praktek “hidup bersama” atau “kumpul 

kebo” di luar normanorma hukum, baik yang sifatnya temporer maupun 

permanen, sebagai substitut dari perkawinan resmi dan kehidupan 

berkeluarga. 

Motivasi dari “hidup bersama” diluar norma hukum atau “kumpul kebo” 

ini antara lain: 

a) Lebih ekonomis, karena tidak memerlukan pengeluaran uang untuk 

upacara-upacara resmi, dan tidak usah membayar mas-kawin. Juga 

seandainya setiap saat akan terjadi “perceraian” dan mereka harus 

berpisah satu lama lain, maka orang tidak perlu ribut-ribut melapor 

ke kantor agama. 

b) Menghindari macam-macam pertanggungan jawab dalam 

perkawinan, sehingga seseorang bisa lebih bebas menyeleksi 

partner, berpisah dan berganti kawan serumah., karena tidak 

adanya ikatan norma tertentu. 

 

5.3 Tugas dan Kewajiban Suami 

 

  Jika akad perkawinan telah berlaku dan dinyatakan sah, ia akan 

menimbulkan akibat yuridis dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak 

dan kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban itu seperti hak suami atas 

istri, istri atas suami dan hak bersama masing-masing tersebut jika menjalankan 

dengan baik maka akan terwujud saling pengertian dan ketentraman pada kedua 

belah pihak. 
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 Di samping hak dan kewajiban seperti tersebut di atas, tidak kalah 

pentingnya adalah tugas, yaitu yang dimaksud di sini tugas suami. Tugas suami 

itu menyangkut dedikasi dan kepentingan yang lebih luas sebagaimana di-

gambarkan dalam kitab Al-Palembani ini bahwa tugas suami menyangkut multi 

fungsional dibandingkan dengan tugas istri yang telah diuraikan terdahulu. Multi 

fungsional yang menyangkut tugas suami meliputi lahir dan batin. 

 Tugas seorang suami yang digambarkan dalam kitab merupakan cerminan 

dari status quo seorang laki-laki yang berada di atas angin, dan tugas yang 

dibebankan nampaknya cukup kompleks dan berat. Tugas-tugas yang dibebankan 

kepada laki-laki dalam pengertian seorang suami, diantaranya memberi nafakah 

baik lahir maupun batin. Pemberian nafakah atau rezeki itu tentunya dalam pe-

ngertian menurut kadar kemampuan seorang suami. Walaupun demikian apa yang 

telah diberikan seorang suami terhadap keluarganya merupaken pahala yang 

besar. 

 Banyak sekali riwayat hadith yang dikemukakan dalam kitab yang 

menggambarkan betapa mulyanya tugas, hak dan kewajiban suami terhadap istri 

atau sebaliknya. Adalah suatu tugas yang mulya bila suami dapat memberikan 

pengertian yang mendalam kepada istrinya mengenai ajaran agama misalnya, dan 

bidang-bidang pengetahuan intelektual lainnya melalui cara-cara yang ramah, 

lemah-lembut dan penuh romantisme. 

 Di antara tugas dan hak serta kewajiban suami, seperti yang dikemukakan 

dalam kitab tersebut cukup banyak dan bervariasi atau bisa disebut dengan “multi 

fungsional” itu memang secara nyata memberikan rezeki untuk kelangsungan 

hidup keluarga, seperti yang digambarkan dalam kitab sebagai berikut : 

 “…… dan menunjukkan akan dia kepada jalan agama dan bersungguh-

 sungguh mengusaha ia rezeki yang halal karena memberi belanja akan dia 

 dan berdiri mendidik segala anak, maka sekalian itu yaitu aural yang amat 

 besar kelebihan itu dan ibadah yang amat besar pahalanya itu karena 

 adalah pekerjaan yang demikian itu ri’yat ….”. (Fol. 29). 

 

 

 Di samping mengusahakan rizki yang halal seperti terkutip di atas, tidak 



 

155 
 

dilupakan juga tugas mendidik terhadap keluarga. Memperhatikan masalah 

pendidikan dalam keluarga sebagai salah satu tugas suami yang tidak bisa 

diabaikan, sebab seorang suami yang memperhatikan masalah tersebut menurut 

suatu riwayat hadith pada hari kiamat nanti akan diperhentikan timbangannya 

karena telah berbuat kebajikan berupa mendidik keluarganya. 

 Tugas yang lain, tak kalah pentingnya yaitu memperhatikan dan 

menggauli istrinya sebagai pemberian nafakah batin. Jadi, bagi suami halal 

berbuat intim kepada istrinya, sebagai suatu tugas mutlya, begitu juga sebaliknya 

bagi istri kepada suaminya. Mengadakan kenikmatan seperti ini di samping 

sebagai apresiasi cinta kasih juga merupakan suatu tugas ibadah wajib untuk 

menurunkan keturunan. Sebab masalah ini adalah peka, banyak kejadian 

disebabkan dalam hubungan kemikmatan ini tidak terjadi suatu saling pengertian 

di antara keduanya. 

 Tugas yang lain yang harus dijalankan oleh seorang suami adalah 

menjaga kerahasiaan istrinya atau keluarganya atau jangan sampai mencari-cari 

kesalahan istri yang dikaitkan dengan sifat cemburu; seperti yang diungkapkan 

dalam kitab : 

 “Dan demikianlah lagi jangan sangat memeriksa dan mergintai akan 

 kejahatan istrinya itu dan cemburukan dia karena yang demikian itu 

 diteguhkan oleh Rasul saw“. (Fol. 46). 

 

 Ungkapan “jangan sangat memeriksa dan mengintai akan kejahatan 

istrinya”, jelas menunjukkan bahwa seorang suami perlu sikap kearifan untuk 

tidak selalu mencari dan menuduh istrinya tanpa suatu landasan yang cukup kuat. 

 Suatu masalah yang cukup pelik adalah tugas suami untuk bersikap adil 

terhadap istrinya yang lebih dari satu orang. Memang ada kecenderungan sifat 

dari laki-laki itu untuk “berpoligami”. Hal ini memang kenyataan yang kita 

hadapi. Dan dalam ajaran Islam, seorang laki-laki diperbolehkan untuk melakukan 

poligami, tetapi dengan syarat-syarat yang cukup ketat. Di antara syarat-syarat 

tersebut adalah adil baik secara lahiriah maupun secara batiniah. 

 Di Indonesia misalnya, dalam PP Nomor 10 atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 10, seorang pegawai negeri tidak bisa beristri dua kecuali mendapat izin 
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dari istrinya ataupun Pengadilan; itupun dengan alasan-alasan yang cukup kuat 

dan rasional. Memang tugas untuk bersikap adil bagi suami yang beristri lebih 

dari satu itu tidak mudah; mungkin secara lahiriah cukup terpenuhi akan tetapi 

secara batiniah manusia tidak mesti mengetahui apa yang terkandung di dalam 

batin seseorang. 

 Tugas untuk bersikap adil seperti yang dikemukakan di atas diungkapkan 

dalam kitab saiyaru-lsa\>liki>n sebagai berikut: 

 “Dan kata setengah ulama adalah bagi Sayyidina ‘Ali ra empat 

perempuan  istrinya maka adalah ia memilikkan akan tiap-tiap satu daripada 

istrinya  akan dagang di dalam tiap-tiap empat hari dengan satu dirham”. (lihat fol. 

 Humor 47). 

 Dan diungkapkan lagi (Fol. 48) sebagai berikut: 

 “Apabila ada bagi seseorang laki-laki itu dua istri atau lebih, maka wajib 

 atasnya menyamakan bermalam antara segala istrinya”. Seperti yang 

 tersebut di dalam kitab figh pada bicara qasam karena sabda Nabi saw 

 :“Barangsiapa ada baginya dua perempuan maka cende.rung ia kepada 

 salah satu daripada keduanya tiada kepada yang lainnya, dan pada suatu 

 riwayat pada hal tiada ia adil yakni tiada menyamakan antara keduanya 

itu  niscaya datang ia pada hari kiamat pada hal salah satu daripada dua 

pihak  bahunya itu cenderung”. (Fol. 48). 

  

 Ungkapan-ungkapan tersebut di atas, dengan tegas den jelas bahwa 

seorang suami yang mempunyai istri lebih dari satu, wajib bersikap adil tidak 

boleh pilih kasih, atau berat sebelah. 

 Dalam suatu keluarga atau hubungan suami istri tidak dapat dihindari 

adanya suatu masalah dalam setiap kehidupan. Dengan masalah itu kehidupan 

manusia menjadi dinamis dalam menantang kehidupan zaman. Untuk itu tugas 

suami dalam menghadapi suatu masalah tidak boleh sepihak atau mau menangnya 

sendiri. Musyawarah sangat diperlukan dalam suatu penyelesaiannya. Tanpa suatu 

dialog atau musyawarah akan berakibat tidak baik; dan itupun perlu suatu 

penengah atau hakim yang adil. Ini dikemukakan dalam kitab, sebagai berikut : 

 “Pada menyatakan nushuz yaitu manakala jatuh perbantahan 
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antara suami  dan istrinya pada hal tiada muwafaqah antara keduanya 

itu, maka tidak ada apa tiada daripada hakimin yakni dua orang yang 

menghukumkan akan  keduanya itu satu hakim dari kerabat laki-laki 

dan satu hakim daripada kerabat perempuan yang menilik keduanya akan 

kesalahan dan kebenaran kedua laki istri itu …...”. (Fol. 49). 
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HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA 

 

A. PRINSIP-PRINSIP PERKAWINAN 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan dari 

hukum perkawinan yang tertuang didalam Undang-undang No 1 tahun 1974. 

Karena itu, ia tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh Undang-undang 

perkawinan tersebut, kendatipun cakupannya hanya terbatas bagi kepentingan 

umat islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu memberikan landasan 

hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh ummat islam. Misi tersebut sebagai 

perkembangan sejarah yang mana bangsa indonesia, pernah melakukan berbagai 

hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, 

yaitu : 

a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama islam berlaku hukum 

agama yang telah diresipir dalam hukum adat. 

b. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat. 

c. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku Huwelijks 

ordonantie Cristen Indonesia. (Stbl. 1993 No. 74). 

d. Bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia 

keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

dengan sedikit perubahan. 

e. Bagi orang –orang Timur Asing lainnya dan warga Indonesia keturunan 

timur asing lainnyatersebut berlaku hukum adat mereka. 

f. Bagi orang-orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa dan 

yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata. 

 

Atas dasar pemikiran diatas itulah, perkawinan yang diatur dalam 

kompilasi menentukan prinsip-prinsip atau asas-asas mengenai perkawinan 

meliputi segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif 

terhadap perkembangan dan tuntutan zaman. Ada 6 asas yang prinsipil dalam 

Undang-undang perkawinan ini : 
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a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. 

Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-

masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai 

kesejahteraan spritual dan material. 

b. Dalam Undang-undang ini ditegaskan bahwa suatuperkawinan adalah sah 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila dikehendaki 

oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan 

mengizinkan suami dapat beristri lebih dari seorang. 

d. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri 

harus yelah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, 

agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada 

perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang 

bahagia kekal dan sejahterra, maka undang-undang ini menganut prinsip 

untuk mempersulit terjadinya perceraian. 

f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak kedudukan suami, 

baik dalam kehidupan rumah tangga mapun pergaulan masyarakat, 

sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat 

dirundingkan dengan diputuskan oleh suami istri. 

 

Asas yang pertama, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, sejalan 

dengan firman Allah: 

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 

untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 

dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 

tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (ar rum, 30:21). 
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Asas kedua, keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan 

kepercayaan pihak yang melaksanakan perkawinan dan harus dicatat, akan 

dianalisis pada bagian lain bab ini. 

Asas ketiga, asas monogami sejalan dengan ayat 3 surat an nisa: 

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) 

perempuan yang 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 

saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih 

dekat kepada tidak berbuat aniaya ( an-nisa 4:3). 

 

Asas keempat juga sejalan dengan firman allah surat ar rum, 30:21 sepeti 

telah dikutip terdahulu. Karena tujuan perkawinan akan dapat lebih mudah dicapai 

apabila kedua mampelai telah masak jiwa dan raganya. 

Asas kelima, mempersulit terjadinya perceraian, didasarkan kepada sabda 

Rasulullah SAW. Riwayat Ibnu Umar: 

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak (perceraian). 

(Riwayat Abu Dawud Ibn Majah, disahihkan al hakim). 

 

Asas keenam, sejalan dengan firman Allah SWT: 

.....(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang 

mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa 

yang mereka usahakan.....(an-nisa,4:32). 

 

Juga ayat 34: 

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah 

telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain 

(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari 

harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada 

Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 

telah memelihara (mereka). (an-nisa,4:34). 
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Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa  perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri 

dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dalam pasal 2 diatur tentang 

keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan 

menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ayat (2). 

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Dalam versi kompilasi hukum islam pencatatan perkawinan diatur dalam 

pasal 5 dan 6. Namun karena pencatatan perkawinan adalah merupakan syarat 

administratif, dibawah ini dikutip ketentuan keabsahan perkawinan. 

Pasal 2, Perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan atau tekad yang 

sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pasal 3, Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta, dan kasih sayang). 

 

B. SYARAT-SYARAT PERKAWINAN 

 

Perkawinan dalam islam tidaklah semata-mata sebagai hubungan atau 

kontrak keperdataan biasa, akan tetapi ia mempunyai nilai ibadah. Maka, amatlah 

tepat jika kompilasi menegaskannya sebagai akad yang sangat kuat (mitsaqan 

gholiidan) untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah 

(Psl 2 KHI). 

 

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu 

untuk segera melaksanakannya. Karena, dengan perkawinan, dapat mengurangi 

maksiat penglihatan, memelihara diri dari perbuatan zina. Perkawinan merupakan 

wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran nabi, 

perkawinan ditradisikan menjadi sunah beliau. Karena itulah, perkawinan yang 

sarat nilai dan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang 

sakinah, mawaddah dan rahmah, perlu diatur dengan syarat dan rukun tertentu, 
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agar tujuan disyaratkannya perkawinan tercapai. Syarat-syarat perkawinan 

mengikuti rukun-rukunnya seperti dikemukakan Kholil Rahman. 

a. Calon mempelai Pria syarat-syaratnya : 

1. Beragama Islam 

2. Laki-laki 

3. Jelas Orangnya 

4. Dapat memberikan persetujuan 

5. Tidak terdapat halangan perkawinan 

b. Calon mempelai wanita syarat-syaratnya : 

1. Beragama, meskipun Yahudi dan Nasrani 

2. Perempuan 

3. Jelas Orangnya 

4. Dapat memberikan persetujuan 

5. Tidak terdapat halangan perkawinan 

c. Wali Nikah syarat-syaratnya : 

1. Laki-laki 

2. Dewasa 

3. Mempunyai hak perwalian 

4. Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

d. Saksi nikah syarat-syaratnya : 

1. Minimal dua orang laki-laki 

2. Hadir dalam ijab kabul 

3. Dapat mengerti maksud akad 

4. Islam 

5. Dewasa 

e. Ijab qabul syarat-syaratnya : 

1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2. adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria 

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dapat dari kata nikah, tajwiz. 

4. Antara ijab dan qabul bersambungan 

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah 
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7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon 

mempelai      pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua 

orang saksi. 

 

Undang-undang perkawinan menganut syarat-syarat perkawinan dalam 

bab II pasal 6 : 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 

(duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau 

dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud 

ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari 

orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak 

mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis 

keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka 

tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat 

tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang 

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang 

tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini. 

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang 

bersangkutan tidak menentukan lain. 

 

1. Persetujuan Calon Mempelai 

Hukum islam di Indonesia menentukan salah satu syarat-syarat 

perkawinan adalah persetujuan calon mempelai (ps. 6 ayat (1) jo. Ps. 16 ayat (1) 

KHI. Persetujuan ini penting agar masing-masing suami dan istri, memasuki 
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gerbang perkawinan dan berumah tangga, benar-benar dapat dengan senang hati 

membagi tugas, hak dan kewajibannya secara proporsional. Dengan demikian, 

tujuan perkawinan dapat tercapai. 

 

Sebagai pengukuhan adanya persetujuan calon mempelai Pegawai 

Pencatat menanyakan kepada mereka. Sebagaimana diatur dalam pasal 17 

Kompilasi Hukum Islam: 

(1) Sebelum berlangsungnya perkawinan , Pegawai Pencatat Nikah menanyakan 

lebih dahulu pesetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi nikah 

(2) Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai 

maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan. 

(3) Bagi calon mempelai yang menderita tuna wicara atau tuna rungu persetujuan 

dapat dinyatakan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti. 

 

2. Umur Calon Mempelai 

Pasal 7 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 ayat (1) menyatakan bahwa 

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan 

belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. 

Ketentuan batas umur ini, seperti disebutkan dalam 15 ayat (1) didasarkan kepada 

pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan 

dengan prinsip yang diletakkan UU Perkawinan , bahwa calon suami istri harus 

telah masak jiwa raganya, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik 

tanpa berakhir pada perceraian  dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. 

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami dan istri yang 

masih dibawah umur. 

 

Di samping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah 

kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita 

untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan 

dengan batas umur yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka Undang-

undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi 

wanita (Penjelasan umum UU Perkawinan,nomor 4 huruf d). 
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Secara metodologis, langkah penentuan usia kawin didasarkan pada 

metode maslahat mursalah. Namun demikian karena sifatnya yang ijtihady, yang 

kebenarannya relatif, ketentuan tersebut tidak bersifat kaku. Artinya, apabila 

karena sesuatu dan lain hal perkawinan dari mereka yang usianya dibawah 21 

Tahun-atau sekurang-kurangnyya 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita- 

undang-undang tetap memberi jalan keluar.  

Pasal 7 ayat (2) menegaskan : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal 

ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk 

oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.” 

 

Masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang dalam konsep hukum islam, 

tampaknya lebih ditonjolkan pada aspek yang pertama, yaitu fisik. Hal ini dapat 

dilihat misalnya dalam pembebanan hukum (taklif) bagi seseorang, yang dalam 

term teknis disebut mukallaf (dianggap mampu menanggung beban hukum). 

 

Dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan : “Tanda-tanda dewasanya (balig) 

seseorang itu ada tiga yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi pria dan wanita, 

bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki dan perempuan pada usia sembilan tahun, 

dan haid (menstruasi) bagi wanita 9 (sembilan) tahun”. Ini dapat dikaitkan juga 

dengan perintah Rasulullah SAW. Kepada kaum muslimin agar mendidik anaknya 

menjalankan shalat pada saat berusia tujuh tahun, dan memukulnya pada usia 

sepuluh tahun, apabila si anak enggan menjalankan shalat. 

 

Jadi didasarkan kepada nash hadist d iatas, kendatipun kebolehan tersebut 

harus dilampiri izin dari pejabat untuk itu. Ini menunjukkan bahwa penanaman 

konsep pembaharuan hukum islam yang memang bersifat ijtihad, diperlukan 

waktu dan usaha terus-menerus. Ini dimaksudkan, pendekatan konsep maslahat 

mursalah dalam hukum islam di Indonesia, memerlukan waktu agar masyarakat 

sebagai subjek hukum dapat menerimanya dan menjalankannya dengan sukarela 

tanpa ada unsur paksaan. Oleh karena itulah, pentingnya sosiologi hukum dalam 

upaya mengintrodusir pembaharuan hukum, mutlak diperlukan. 
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3. Wali Nikah 

Wali Nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi 

calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Karena keberadaan 

wali nikah merupakan rukun, maka harus dipenuhi beberapa syarat. Pada bab 

terdahulu telah disinggung secara sepintas bahwa syarat wali nikah adalah: Laki-

laki, dewasa, mempunyai hak perwalian dan tidak terdapat halangan perwalian. 

Dalam pasal 20 KHI ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: “Yang bertindak 

sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam 

yakni muslim , aqil dan balig”. Dalam pelaksanaannya, akad nikah atau ijab 

qabul, penyerahannya dilakukan oleh wali mempelai perempuan atau yang 

mewakilinya, dan qabul (penerimaan) oleh mempelai laki-laki. 

 

Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang wali nikah secara 

eksplisit. Hanya dalam Pasal 26 ayat (1) dinyatakan: “Perkawinan yang 

dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-

nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang 

saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan 

lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” Jadi secara 

implisit bunyi pasal diatas mengisyaratkan dengan jelas bahwa perkawinan yang 

tidak diikuti wali, maka perkawinannya batal atau dapat dibatalkan. Namun 

demikian, apabila ternyata mereka yang melangsungkan perkawinan telah hidup 

bersama sebagai suami istri, maka hak untuk membatalkannya menjadi gugur. Ini 

sejalan dengan isyarat hadist yang telah dikutip diatas, bahwa apabila mereka 

sudah terlibat hubungan suami-istri, maka mempelai perempuan berhak mendapat 

mahar. Dalam rumusan UU Perkawinan dinyatakan : “Hak untuk membatalkan 

oleh suami atau isteri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila 

mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte 

perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan 

perkawinan harus diperbaharui supaya sah.” 

Wali nikah ada dua macam, pertama wali nikah nasab yaitu walinyang hak 

perwaliannya didasarkan karena adanya hubungan darah. Ini bisa orang tua 

kandungnya, dan juga wali aqrab dan ab’ad (saudara terdekat atau yang agak 
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jauh). Kedua, wali hakim, yaitu wali yang hak perwaliannya timbul karena orang 

tua mempelai menolak (‘adal) atau tidak ada, atau karena sebab lain. 

 

Kompilasi hukum islam merinci tentang wali nasab dan wali hakim dalam 

pasal 21,22 dan 23. Selengkapnya akan dikutip dibawah ini: 

Pasal 21: 

(1) Wali nasab terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan , kelompok 

yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susnan 

kekerabatan dengan calon mempelai wanita. Pertama , kelompok kerabat laki-

laki garis lurus keatas yakni ayah , kakek dari pihak ayah dan seterusnya. 

Kedua, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung, atau saudara laki-laki 

seayah, dan keturunan laki-laki mereka. Ketiga, kelompok kerabat paman, 

yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki 

mereka. Keempat, kelompok saudara laki-laki kandung kakek , saudara laki-

laki seayah kakek dan keturunan laki-laki mereka. 

(2) Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-

sama berhak menjadi wali , maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang 

lebih dekat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. 

(3) Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya maka yang paling 

berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya 

seayah 

(4) Apabila dalam satu kelompok derajat kekerabatannya sama yakni sama-sama 

derajat kandung atau sama-sama derajat kerabat seayah, mereka sama-sama 

berhak menjadi wali nikah, dengan mengutamakan yang lebih tua dan 

memenuhi syarat-syarat wali. 

 

Pasal 22: 

Apabila wali nikah yang paling berhak, urutannya tidak memenuhi syaratsebagai 

wali nikah, atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau 

sudah udzur, maka hak wali bergeser ke wali nikah yang lain menurut derajat 

berikutnya. 

Apabila diurutkan secara lebih rinci adalah sebagai berikut: 
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1. Ayah Kandung 

2. Kakek (dari garis ayah) dan seterusnya keatas dalam garis laki-laki. 

3. Saudara laki-laki sekandung,  

4. Saudara laki-laki seayah 

5. Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung 

6. Anak laki-laki Saudara laki-laki seayah 

7. Anak laki-laki dari Anak laki-laki Saudara laki-laki sekandung 

8. Anak laki-laki dari Anak laki-laki Saudara laki-laki seayah 

9. Saudara laki-laki ayah sekandung (paman) 

10. Saudara laki-laki ayah seayah (paman ayah) 

11. Anak laki-laki paman sekandung 

12. Anak laki-laki paman seayah 

13. Saudara laki-laki kakek sekandung 

14. Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek sekandung 

15. Anak laki-laki Saudara laki-laki kakek seayah. 

 

Apabila wali-wali tersebut tidak ada, maka pihak perwalian pindah kepada 

kepala Negara (sultan) yang biasa disebut denganwali hakim. Ditegaskan dalam 

Pasal 23. 

(1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak 

ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat 

tinggalnya atau gaib atau adlal atau enggan. 

(2) Dalam hal wali adlal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak 

sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali 

tersebut. 

 

Mengenai perpindahan urutan wali agrab dari yang dekat kepada yang 

jauh urutannya apabila wali yang dekat ada, atau karena sesuatu hal, dianggap 

tidak ada yaitu: 

1. Wali aqrab tidak ada sama sekali 

2. Wali aqrab ada, tetapi belum baligh 

3. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit gila 
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4. Wali aqrab ada, tetapi pikun karena tua 

5. Wali aqrab ada, tetapi bisu dan tidak dapat dimengerti syaratnya 

6. Wali aqrab ada, tetapi tidak beragama islam sedang calon mempelai wanita 

beragama islam. 

 

Adapun perpindahan dari wali nasab kepada wali hakim dapat dijelaskan 

sebagai berikut: 

1. Wali aqrab atau wali ab’ad tidak ada sama sekali 

2. Wali aqrab ada, tetapi akan menjadi calon mempelai pria sedang wali aqrab 

yang sederajat ( sama-sama anak paman sudah tidak ada ). 

3. Wali aqrab ada, tetapi sedang ihram 

4. Wali aqrab ada, tetapi tidak diketahui tempat tinggalnya (mafqud) 

5. Wali aqrab ada, tetapi menderita sakit pitam 

6. Wali aqrab ada, tetapi menjalani hukuman yang tidak dapat dijumpai 

7. Wali aqrab ada, tetapi bepergian jauh sejauh perjalanan yang membolehkan 

shalat qashar 

8. Wali aqrab ada, tetapi menolak untuk mengawinkannya 

9. Calon mempelai wanita menderita sakit gila, sedang wali mujbirnya (ayah 

atau kakeknya) sudah tidak ada lagi. 

 

4. Kehadiran Saksi Dalam Akad Nikah 

 

Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah, karena 

itu setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi (ps. 24 KHI). Karena 

itu kehadiran saksi dalam akad nikah mutlah diperlukan, apabila saksi tidak hadir 

pada saat akad nikah dilangsungkan, akibat hukumnya nikah tersebut tidak sah. 

Pasal 26 Undang-undang Perkawinan ayat (1) menegaskan :” Perkawinan yang 

dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-

nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang 

saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan 

lurus ke atas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.” 
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Kehadiran saksi sebagai rukun nikah, memerlukan persyaratan-persyaratan 

agar nilai persaksiannya berguna bagi sahnya akad nikah. Pasal 25 KHI 

menyatakan bahwa “Yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah 

seorang laki-laki muslim , adil , akil baligh , tidak terganggu ingatan dan tidak 

tuna rungu atau tuli.” Dengan syarat tersebut, dimaksudkan saksi tersebut dapat 

memahami maksud akad nikah itu. Syaid Sabiq, mengandaikan kalau akad nikah 

disaksikan oleh anak-anak, orang gila,tulis,atau sedang mabuk, maka akad nikah 

tersebut tidak sah. Karena kehadiran mereka adalah seperti tidak ada. 

 

Saksi, selain merupakan rukun nikah, ia dimaksudkan guna mengantisipasi 

kemungkinan-kemungkinan yang bakal terjadi dikemudikan hari, apabila salah 

satu suami atau istri terlibat perselisihan dan diajukan perkaranya ke pengadilan. 

Saksi-saksi tersebut  yang menyaksikan akad nikah, dapat dimintai keterangannya 

sehubungan dengan pemeriksaan perkaranya. Maka dalam pelaksanaannya, selain 

saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah, saksi diminta 

menandatangani Akta nikah pada waktu dan ditempat akad nikah dilangsungkan. 

Karena itu, nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman 

dicantumkan dalam akta nikah. 

Terlepas dari perbedaan pendapat para ulama mengenai status saksi 

apakah sebagai rukun atau syarat sahnya nikah, yang jelas keberadaan saksi dalam 

akad nikah, menjadi bagian penting yang harus dipatuhi. Ketiadaan saksi, 

berakibat akad nikah tidak sah. Bahkan menurut Umar, Nikah yang dilakukan 

tanpa saksi, pelakunya dirajam, apabila mereka mengadakan hubungan suami 

istri. Ini sejalan dengan hadist riwayat Ibn Abbas Wa Alla a’lam. 

 

5. Pelaksanaan Akad Nikah 

Menurut ketentuan pasal 10 PP No.9 Tahu 1975 Pasal 10,” Perkawinan 

dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak Perkawinan 

oleh Pegawai Pencatat nikah”. Tata cara pelaksanaan perkawinan dilakukan 

menurut ketentuan hukum agama dan kepercayaannya, dan dilaksanakan 

dihadapkan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Hukum islam 

memberi ketentuan bahwa syarat-syarat ijab qabul dalam akad nikah adalah : 
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1. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali 

2. adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria 

3. Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dapat dari kata nikah, tajwiz. 

4. Antara ijab dan qabul bersambungan 

5. Antara ijab dan qabul jelas maksudnya 

6. Orang yang berkait dengan ijab qabul tidak sedang dalam ihram/umrah 

7. Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu calon 

mempelai     pria atau walinya, wali dari mempelai wanita atau walinya, dan dua 

orang saksi. 

 

Persyaratan tersebut, dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam 

Pasal 27: “Ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas 

beruntun dan tidak berselang waktu.” “Akad nikah dilaksanakan sendiri secara 

pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan.Wali nikah dapat mewakilkan kepada 

orang lain”(Pasal 28 KHI). Kebiasaan mewakilkan ijab dari wali mempelai 

wanita, telah demikian merata. Umumnya yang mengijabkan putrinya, adalah 

mereka yang merasa memiliki kemampuan ilmu agama dan keberanian untuk 

mengijabkannya. Wakil yang diserahi, apabila majelis akad nikah itu 

menghadirkan Kiai atau Ulama, biasanya kiai aatau ulama tersebut, namun 

apabila tidak, Pegawai pencatat sering bertindak sebagai wakil yang mengakadkan 

calon mempelai wanita. Yang terakhir ini, menunjukkan bahwa kesadaran 

masyarakat terhadap peraturan perundangan perkawinan telah meningkat lebih 

baik. 

 

Setelah diucapkan kalimat ijab atau penyerahan, maka mempelai laki-laki 

mengucapkan qabul (penerimaan) secara pribadi (pasal 29 ayat (1)). Penerimaan 

ini bias dilakukan dengan menggunakan bahasa arab, dapat juga menggunakan 

bahsa Indonesia sepanjang yang bersangkutan mengetahui dan memahami 

maksudnya. Jika karena sesuatu hal, calon mempelai pria tidak bias hadir secara 

pribadi, maka ucapan kabul dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan 

calon mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan 

waki atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria (ps. 29 ayat (2)). Pengucapan 



 

172 
 

qabul dengan cara wakil demikian, seyogyanya tidak dilakukan secara sepihak, 

akan tetapi harus mendapat persetujuan calon mempelai wanita. Dalam hal calon 

mempelai wanita atau wakil keberatan terhadap calon mempelai pria diwakili, 

amak akad nikah tidak boleh dilangsungkan (ps. 29 ayat (3)). Selanjutnya setelah 

ijab dan qabul dilaksanakan ditutup dengan doa demi berkah dan diridhainya 

perkawinan tersebut oleh Allah SWT 

 

C. MAHAR (MASKAWIN) 

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai 

wanita , baik berbentuk barang , uang , atau jasa yang tidak bertentangan dengan 

hukum Islam (PS.1 huruf d KHI). Hukumnya wajib yang menurut kesepakatan 

para ulama merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Referensinya adalah 

perintah Allah seperti pada ayat tersebut diatas. Kompilasi Hukum Islamdi 

Indonesia merumuskannya pada pasal 30 “Calon mempelai pria wajib membayar 

mahar kepada calon mempelai wanita dengan jumlah , bentuk dan jenisnya 

disepakati oleh kedua belah pihak”. Penentuan mahar didasarkan asas 

kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam (ps. 31 KHI). 

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal 

pemberian mahar, demikian juga batasan minimalnya. Yang jelas, meskipun 

sedikit ia wajib ditunaikan. Dasarnya adalah hadist Sahl Ibn Sa’ad yang disepakati 

kesahihannya. 

 

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu 

menjadi hak pribadinya (ps. 32 KHI). Penyerahan mahar dilakukan secara tunai. 

Namun apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh 

ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum 

ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria (lihat ps. 33 KHI). 

Undang-undang Perkawinan tidak mengatur mengenai mahar ini. Hal ini karena 

mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan (ps. 34 ayat (1)). 

 

Pembayaran mahar yang ditangguhkan tersebut tergantung pada 

persetujuan istri. Apabila mempelai laki-laki belum menyerahkan mahar, 
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mempelai wanita mempunyai hak untuk menolak berhubungan suami istri, sampai 

dengan dipenuhinya mahar tersebut. Demikian juga apabila terjadi perceraian 

sebelum dukhul suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan 

dalam akad nikah. (ps. 35 (1) KHI). Apabila perceraian terjadi sebelum dukhul 

tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar 

mitsil. (ps. 35 (3) KHI). Mahar mitsil adalah mahar yang besarnya 

dipertimbangkan atas dasar kelayakan yang umum dimana mempelai wanita itu 

tinggal. Namun, Apabila suami meninggal dunia sebelum dukhul seluruh mahar 

ditetapkan menjadi hak penuh istrinya (ps. 35 (2) KHI). 

 

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan 

barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang sama 

nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. 

(ps. 36 KHI). Jika kemudian terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai 

mahar yang ditetapkan, penyelesaiannya, Pasal 38 mengatur: 

(1) Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang tetapi calon 

mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar 

dianggap lunas. 

(2) Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus 

menggantinya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya 

belum diserahkan, mahar dianggap masih belum dibayar. 

 

Sehubungan dengan praktek kebiasaan masyarakat yang mana calon 

mempelai pria memberikan sesuatu pada saat peminangan yang disebut dengan 

tunangan. Kompilasi hukum islam tidak membicarakannya. Pada dasarnya, seperti 

telah disinggung dimuka, pemberian semacam ini telah menjadi urf atau kebiasaan 

yang dianggap baik. Tentu saja, apabila tunangan tersebut berlangsung hingga 

perkawinan dilangsungkan, dan rumah tangga tersebut berjalan rukun damai tanpa 

ada gangguan badai yang memporak-porandakannya. Namun, demikian adalah 

hal yang lumrah terjadi, didalam rumah tangga kadang terjadi perselisihan. Oleh 

karena itu penyelesaian perselisihan atau perbedaan pendapat antara suami istri 
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hendaknya diselesaikan dengan musyawarah dengan tetap mempertimbangkan 

tujuan perkawinan itu dilangsungkan. 

 

Karena itu sebaiknya, pemberian calon suami pada saat tunangan 

dijelaskan apakah sebagai mahar atau sebagai hadiah, karena kedua bentuk 

tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda. Islam memerintahkan 

pemeluknya kawin dengan tujuan membina rumah tangga yang kekal, yang 

diridhoi Allah berdasarkan kasih sayang. Namun apabila tujuan pembentukan 

rumah tangga tersebut gagal, maka hendaknya diselesaikan dengan cara-cara yang 

baik (ma’ruf). 

 

D. PENCATATAN PERKAWINAN DAN AKTA NIKAH 

 

1. Pencatatan Perkawinan 

Pada mulana sari’at islam – baik dalam al-Quran atau al-Sunah – tidak mengatur 

secara konkret tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda denga ayat 

muamalat (mudayanah) yang dalam situasi tertentu diperintahkan untuk 

mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan 

kemaslahatan, hokum islam di Indonesia mangaturnya seperti akan bibicarakan 

dalam bab ini. 

 

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam 

masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, 

untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq al-galid) perkawinan, dan lebih 

khusus lagi permpuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui percatatan 

perkawinan yang dibuktikan dengan Akta Nikah, yang masing-masing suami-istri 

mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekokan diantara 

mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan 

upaya hokum guan mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. 

Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti ontentik atas perbuatan 

hukum yang mereka dilakukan. 

 



 

175 
 

Pemerintah telah melakukan upaya ini sejak lama sekali karena perkawinan selain 

merupakan akad-suci, ia juga mengandung hubungan keperdataan. Ini dapat 

dilihat dalam Penjelasan Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, nomor 2 : 

“Dewasa ini berlaku berbagi hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga 

negaranya dan berbagi daerah sebagai berikut: 

a. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hokum agama 

yang telah diresipiir dalam Hukum Adat, 

b. Bagi orang-orang Asli lainnya berlaku Hukum Adat, 

c. Bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku 

Huwelijsordonantie Chisten Indonesia (Stbl. 1993 Nomor 74), 

d. Bagi orang Timur Asing Cina dan warga Negara Indonesia keturunan Cina 

berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum  Perdata dengan 

sedikit perubahan 

e. Bagi orang-orang Timur Asing lainnya dan warganegara Indonesia lainnya 

tersebut berlaku Hukum Adat mareka, 

f. Bagiorang-orang Eropa dan warganegara Indinesia keturunan Eropa dan yang 

disamakan dengan mereka beralaku Kitap Undang-undang Hukum Perdata. 

 

Pengungkapan kenyataan semacam ini dimaksud agar semua pihak dapat 

lebih mengerti dan menyadari betapa penting niali keadilan dan ketertiban dalam 

sebuah perkawinan yang menjadi pilar tegaknya kehidupan rumah tangga. Faktor-

faktor yang mempengaruhi, boleh terjadi karena keterdesakan situasi, sementara 

tututan untuk menghindari akibat negative ang lebih besar, sangat mendesak,. 

Akan halnya tantang pencatatan perkawinan, kompilasi menjelaskan dalam pasal 

5: 

(1) Untuk terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 

perkawinan harus dicatat, 

(2) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat 

Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 22 tahun 1946 jo. 

Undang-undang Nomor 32 tahun 1954. 
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Teknis pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 yang menyebutkan : 

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. 

(2) Perkawinan yang dilakukan diluar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak 

mempunyai kekuatan hukum. 

 

Pencatatan memiliki manfaat prevektif, yaitu untuk  menanggulangi agar 

tidak terjadi kekutrangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, 

baik menurut hokum agama dan kepercayaannya itu, maupun menurut perundang-

undangan. Dalam bentuk konkretnya,penyimpangan tadi dapat dideteksi melalui 

prosedur yang diatur dalam pasal 3 PP No. 9 Tahun 1975. 

(1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan 

kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan akan 

dilangsungkan. 

(2) Pemberitahuan tersebut didalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 

(sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. 

(3) Pengecualian terhadap waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan 

yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah. 

 

Tata cara penberitahuan rencana perkawinan dapat dilakuakan secara lisan 

atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya (pasal 4). 

Adapun hal-hal yang diberitahukan meliputi : nama, agama,/keprcayaan, 

pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau 

keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (pasal 5). 

Dengan adanya pemberitahuan ini, kemungkinan terjadi penyimpangan atau 

pemalsuan identitas dapat dihindari. 

 

Tindankan yang harus diambil oleh Pegawai Pencatat setelah menerima 

pembertahuan, diatur dalam pasal 6 sebagai berikut: 

(1) Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan 

perkawinan apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tiadk 

terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang. 
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(2) Selain penelitian terhadap hal sebagi dimaksud dalam ayat (1) Pegawai 

Pencatat meneliti pula: 

a) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal 

ini tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat diperguanakan 

surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul calon mempelai 

yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu. 

b) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat 

tinggal orang tua calon mempelai. 

 

2. Akta Nikah 

 

Setelah pengumuman kehendak melangsungkan perkawinan detempel, dan 

tidak ada keberatan-kebertan dari pihak-pihak yang terkait dengan rencana calon 

mempelai, perkawinan dapat dilangsungkan. Ketentuan dan tata caranya diatur 

dalam pasal 10 (PP No. 9/75) sebagai berikut : 

(1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 

kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti dimaksudkan pasal 8. 

(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hokum masing-masing hokum 

agama dan kepercayaannya itu. 

(3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan 

Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

 

Pada saat-saat akan dilangsungkan perkawinan, Pegawai Pencatat telah 

menyiapkan akta nikah dan salinannya dan telah diisi mengenai hal-hal yang 

diperlukannya seperti diatur dalam pasal 12 (PP. 9/1975). Akta perkawinan 

memuat : 

a. Nama, tanggal, dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan 

tempat kediaman suami istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah 

kawin, disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu. 

b. Nama, agama,/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua 

mereka. 
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c. Izin kawin sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) 

Undang-undang. 

d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) Undang-undang. 

e. Izin pengadilan sebagai dimaksud pasal 4 Undang-undang. 

f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) Undang-undang. 

g. Izin dari pejabat yang ditunjuk oleh Menhankam?Panab bagi Angkatan 

Bersenjata. 

h. Perjanjian perkawinan apabila ada. 

i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para 

sanksi dan wali nikah bagi yang beragama islam 

j. Nama, umur, agama/keoercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal kuasa 

apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa. 

Sesaat setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai 

menandatangani Akta Nikah dan salinannya yang telah disiapkan Pegawai 

Pencatat berdasakan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, diikuti penandatanganan 

oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadir akad nikah. Kemudian 

wali nikah atau yang mewakilinya, juga ikut menandatangani. Dengan 

penandatanganan Akta Nikah dan salinannya maka perkawinan telah tercantum 

secara resmi (pasal 11 PP Nomor 9 Tahun 1975) dan mempunyai kekuatan hokum 

(KHI Pasal 6 ayat (2)). 

Adapun manfaat Akta Nikah yang bersifat represif dapat dialaskan sebagai 

berikut. Bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dibuktikan 

dengan Akta Nikah, kompilasi membuka kesempatan kepada mereka untuk 

mengajukan permohonan isbat nkah (penetapan) kepada Pngadilan Agama. Inilah 

ang hemat penulis, pencatatan sebagai tindakan represif. Hal ini dimaksudkan 

membantu masyarakat, agar di dalam melangsungkan perkawinan  tidak hanya 

mementingkan aspek-aspek hokum fiqh saja, tetapi aspek-aspek keperdataannya 

juga perlu diperhatikan secara seimbang. Jadi sekali lagi pencatatan adalah 

merupakan usaha pemerintah untuk mengayomi masyarakat demi terwujudnya 

ketertiban dan keadilan. Pasal 7 ayat (2) dan (3) menyebutkan: 
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Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat 

diajukan isbat nikahnya di Pengadilan Agama. Isbat nikah yang dapat diajukan ke 

Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: 

a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian 

b. Hilangnya akta nikah  

c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan 

d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang 

Nomor 1 tahun 1974 

e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan 

perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. 

 

Akta Nikah menurut ketentuan pasal 13 (PP Nomor 9 tahun 1975) dibuat 

dalam rangkap 2 (dua); helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat; helai 

kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor Wilayah 

Pencatatan Perkawinan itu berada (ayat (1)) kepada suami dan istri masing-

masing diberikan kutipan akta perkawinan (ayat (2)). 

 

E. LARANGAN PERKAWINAN 

Larangan perkawinan dalam bahasa agama disebut dengan mahram, 

larangan perkawinan ada dua macam, pertama, larangan pribadi (muaabbad), dan 

kedua larangan dalma waktu tertentu (muaqqat). Larangan pribadi diatur dalam 

pasal 39 Komplilasi Hukum Islam di Indonesia. Selengkanya akan dikutip disini. 

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita 

disebabkan : 

1.  Karena pertalian nasab : 

a. dengan seorang wanita melahirkan atau yang menurunkanya atau 

keturunannya 

b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu 

c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya 

 

2.  Karena pertalian kerabat semenda : 

a. dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya 
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b. dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya 

c. dengan seorang wanita keturanan istri atau bekas istrinya, kecuali 

putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qabla-dukhul 

d. dengan seorng wanita bekas istri keturunannya. 

 

3. Karena pertalian sesusuan : 

a. dengan wanita yang menyusuinya dan seterusnya menurut garis lurus 

keatas 

b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus 

kebawah 

c. dengan sorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan 

kebawah 

e. dengan seoarang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan keatas 

f. dengan seoarang anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya 

Adapun larangan perkawinan yang sewaktu-waktu dapat berubah 

(muaggat) dijelaskan dalam Pasal 40 Kompilasi. Dilarang melangsungkan 

perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu : 

a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan 

pria lain  

 

b. Seorang wanita masih dalam masa iddah dengan pria lain  

c. Seorang wanita yang tidak beagama islam  

Pasal 41 menjelaskan larangan kawin karena pertalian nasab dengan perempuan 

yang telah dikawini, atau karena sesusuan. 

(1) Seorang pria dilarang memadu istrinya dengan seorang wanita yang 

mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya. 

a. Saudara kandung, seayah atau seibu serta keturunannya 

b. Wanita dengan ibunya atau kemenakannya 

(3) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun istri-isrinya telah 

ditalak ra’i, tetapi dalam masa iddah. 
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Pasal 54 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan sebagai berikut : 

(1) Selama seorang masih dalam keadaan ihram tidak boleh melangsungka 

perkawinan dan juga tidak boleh bertindak sebagai wali nikah. 

(2) Apabila terjadi perkawinan dalam keadaan ihram atau wali nikahnya 

masih dalam keadaan ihram, perkawinannya tidak sah. 

 

Larangan kawin juga berlaku bagi seorang laki-laki yang telah beristri empat dan 

masih terikat dala perkawinan atau dilalak raj’i masih dalam masa iddah.Ini diatur 

dalam pasal 42 sebagai berikut : 

Seorang pria dilarang melangsungkan pernikahan dengan seoran wanita 

apabila seorang pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang 

keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak 

raj’i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan 

sedang yang lainnya masih dalam iddah talak raj’i. 

Jadi batal maksimal perkawinan menurut hukum Islam adalah empat irang 

istri, itu pun dengan persyaratan yang ketat, agar dipenuhi prinsip keadilan bagi 

istri-istri tadi. Lebih lanjut mengenai pelaksanaan poligami akan dibicarakan 

dalam Bab XII. 

Larangan perkawinan berikutnya adalah antara seorang laki-laki dengan 

bekas istrinya yang telah ditalak baain (tiga) atau dili’an. Li’an adalah tuduhan 

seorang istri terhadap istrinya telah melakukan zina. Larangan perkawinan 

terhadap istri yang telah ditalak tga dan yang dili’an diatur dalam Pasal 43 

Kompilasi : 

(1) Dilarang melangsungka perkawinan antara seorang pria 

a. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali 

b. Dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili’an. 

 

Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a, gugur apabila bekas istri tadi telah 

kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba’da dukhul dan 

telah habis masa iddahnya  
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Selanjutnya pasal 44 Kompilasi menegaskan bahwa “seorang wanita Islam 

dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama 

Islam”. Ini sejalan dengan firman Allah dalam surat al-Baqarah, 2:221, seperti 

dikutip dimuka. Pasal ini mengisyaratkan agar kepada ummat Islam sedapat 

mungkin tidak melakukan perkawinan antar agama, karena pertimbangan 

madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Betapapun antar pemeluk islam dan 

selain Islam, terdapat perbedaan prinsip, yang tidak jarang justru menjadi pemicu 

munculnya konflik dalam ruamah tangga. Ini tentu tidak dikehendaki oleh 

pasangan suami-stri dalam mengarungi bahtera keluarga. 

Masih ada satu bentuk larangan perkawinan yang tidak diatur dalam 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu nikah mut’ah. Nikah mut’ah disebut 

juga al-zawaj al-mu aqqat, atau al-zawaj al-nunqati’ adalah perkawinan seorang 

laki-laki dan perempua yang dibatasi waktu misalnya satu hari, satu minggu, satu 

bulan atau dala satuan waktu tertentu. Menurut Mahmud Syaltut, nikah semacam 

ini tujuannya hanyalah memenuhi kebutuhan, berakhir tidak melalui perceraian, 

tetapi dengan berlaku (jatuh tempo) nya satuan waktu yang disepakati, atau 

dengan perpisahan apabila tidak ditentukan batasan waktunya. Nikah semacam ini 

tidak dikehendaki oleh syaria’at Islam. 

 

F. TATA CARA PERCERAIAN  

Sejalan dengan prinsip atau asa undang-undang perkawinan untuk 

mempersulit terjadinya perceraian, maka perceraian hanya dapat dilakukan 

didepan siding pengadilan setelah sengadilan bersangkutan berusaha dan tidak 

berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA. Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI). 

Adapun tata cara prosedurnya dapat dibedakan kedalam dua macam : 

1.  Cerai Talak (Permohonan) 

Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama 

(UUPA) menyatakan : 
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(1) Seorang suami yang beragam Islam yang akan menceraikan istrinya      

mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan siding 

guna menyaksikan ikrar talak. 

(2) Permohonan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) diajukan kepada 

pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman termohon 

kecuali apabila termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman 

yang ditetukan bersama tanpa izin pemohon. 

(3) Dalam hal termohon bertempat di kediaman di luar negri. Permohonan 

diajukan kepada pengadilan  yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman pemohon. 

(4)  Dalam hal pemohon atau termohon bertempat kediaman di luar negri. 

Maka permohonan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya 

meliputi tempat perkawinan mereka dilangsungkan atau Kepada 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat. 

(5) Permohonan soal penguasaan anak nafkah anak, nafkah istri, dan harta 

bersama suami istri diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai 

talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan. 

Langkah berikutnya adalah pemeriksaan oleh pengadilan Pasal 68 UUPA 

menyebutkan : 

(1) Pemeriksaan permohonan cerai talak dilakukan oleh Majelis Hakim selambat-

lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah berkas atau surat permohonan erai talak 

didaftarkan di Kepaniteraan. 

(2) Pemerikasaan permohonan cerai talak dilakukan dalam siding tertutup 

Langkah berikutnya, diatur dalam Pasal 70 UUPA sebagaimana dirinci dalam 

Pasal PP 16 Nomor 9/1975 : 
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(1) Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak munkin lagi 

didamaikan dan telah cukup alasan perceraian maka pengadilan menetapkan 

bahwa permohonan tersebut dikabulkan. 

(2) Terhadap penetapan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), istri dapat 

mengajukan banding. 

(3) Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hokum tetap, pengadilan 

menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, denganmemanggil suami dan 

istri atau wakilnya untuk menghadiri siding tersebut. 

(4) Dalam sidang itu suami atau wakilnya yang diberi kuasa khusus dalam suatu 

akta otentik untuk mengucapkan ikrar talak, mengucapkan ikrar talak yang 

dihadiri oleh istri ata kuasanya. 

(5) Jika istri telah mendapat panggilan secara sah atau patut, tetapi tidak dating 

menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya dapat mengucapkan ikrar 

talak tanpa hadirnya istri atau wakilnya. 

(6) Jika suami dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang 

penyaksian ikrar talak tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim 

wakilnya, meskipun telah mendapat panggilan secara sah atau patut maka 

gugurlah kekuatan penetapan tersebut, dan perceraian tidak dapat diajukan 

lagi berdasarkan alasan yang sama. 

2. Cerari Gugat 

Pada Bab I tetang Kekuatan Umum huruf i diterangkan, khulu’ adalah 

perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau 

iwadl kepada dan atas persetujuan suaminya. Jadi dengan demikian khulu’ 

termasuk dalam kategori cerai gugat. Dalam Peratuaran Pemerinatah Nomor 

9/1974 yang merupakan peraturan pelaksanaan UU No. 1/1974 dalam hal teknis, 

yang menyangkut kompetensi wilayah pengadilan – seperti dalam cerai talak – 

mengalami perubahan. Hal ini tampak dalam undang-undang Nomor 7 Tahun 

1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 
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Pertama, dalam PP Nomor 9/1974 gugatan perceraian dapat diajuakn oleh suami 

atau istri, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, gugatan perceraian 

diajukan oleh istri (atau kuasanya). Kedua, prinsipnya pengadilan tempat 

mengajukan gugatan perceraian dalam PP diajukan dipengadilan yang mewilayahi 

tempat terguagat, maka dalam UU No. 7/1989 dan Kompilasi, di Pengadilan yang 

diwilayahi tempat kediaman penggugat. Untuk menjelaskan selengkapnya 

diuraikan berikut ini. 

Pasal 73 UU No. 7/1989 menyatakan : 

(1) Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan yang 

daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat, kecuali apabila 

penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin 

tergugat. 

(2) Dalam hal penggugat bertepat kediaman diluar negri, gugatan perceraan 

diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman 

tergugat. 

(3) Dalam hal penggugat dan tergugat bertempat kediaman diluar negeri, maka 

gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

perkawinan mereka dilangsungkan atau kepada Pengadilan Agama Di Jakarta 

Pusat. 

Berikutnya diatur menjadi alat-alat bukti yang menguatkan alasan-alasan 

diajukannya gugatan. Hanya Pasal 21 PP Nomor 9/1975 menambahkan masalah 

tempat mengajukan gugatan kaitannya dengan alasa-alasannya. 
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G. RUJUK; PENGERTIAN DAN TATA CARANYA 

1. Pengertian 

Rujuk berasal dari bahasa Arab raja’a yarji’untuk ruju, bentuk masdar, 

artinya kembali. Istilah ini kemudian dibakukan dalam hukum perkawinan di 

Indonesia. Dalam pengerian istlah, rujuk adalah kembalinya suami kepada 

hubungan nikah dangan istri yang telah diceraikan raj’i, dan dilaksanakan selam 

istri masih dalam masa iddah. 

Hak rujuk bekas suami terhadap bekas istrinya yang ditalak raj’i 

dinyatakan dalam firman Allah : 

Dan suami-suaminya brhak merujukinya dalam masa menantian itu, jika 

mereka (para suami) itu mengendakinya islah (damai) (al-Baqarah, 

2:228). 

Masalah rujuk ini tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan maupun dalam PP Nomor 9 Tahun 1975. sementara dalam 

Kompilasi dijelaskan pada Bab XVIII Pasal 163, 164, 165, dan 166. 

Pasal 163 : 

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya dalam masa iddah 

(2) Rujuk dapat dilaukan dalam hal-hal: 

a. Putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang sudah jatuh tiga kali 

atau talak yang dijatuhkan qabla al-dhukul. 

b. Putusan perkawinan berdasar putusan pengadilan denga alasan atau alas 

an-alasan selain zina dan khuluk. 

Melakukan rujuk tidak berbeda dengan akad nikah artinya, istr yang akan 

dirujuknya menyetujuinya dan disaksikan oleh dua orang saksi. Pasal 164 

Kopilasi menegaskan : “Seorang wanita dalam ‘iddah talak raj’i berhak 
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mengajukan keberatan atas keendak rujuk dari bekas suaminya dihadapan 

Pegawaia Pencatat nikah disaksikan oleh dua orang saksi ? oleh karea itu rujuk 

yang dilakukan tanpa persetujuan beas istri, dapat dinyatakna tidak sah dengan 

putusan Pengadilan Agama (ps. 165 KHI). 

Untuk itu pula, rujuk harus dapat dibuktikan dengan Kutipan Buku 

Pendaftaran Rujuk yang buat oleh Pegawai Pencatat Nikah, yang prosedur dan 

tata caranya dijelaskan setelah subbab in. Apabila bukti tersebut hilang atau rusak 

sehingga tidak dapat dapat diperguanakan lagi, dapat diminta duplikatnya kepaa 

instantsi yang mengeluarkannya semula (ps. 166 KHI). 

Adapun hikmah rujuk, antara lain dapat dikemukakan sebagai berikut : 

1. Menghindari murka dan kebencian Allha 

2. Bertobat dan menyesali kesalahan-kesalahn yang lalu untuk bertekat 

memperbaikinya  

3. Untuk menjaga keituhan keluarga, dan menghindari perpecahan keluarga. 

Terlebih lagi untuk menyelamatkan masa depan anak, bagi pasangan yang 

telah mempunyai keturunan. Kiranya tidak perlu dibuktikan, bahwa pecahnya 

hubunga perkawinan orang tua, akan membawa pengaruh negative bagi 

pertumbuhan jiwa dan perkrmbangan si anak. (Lihat QS. Al-Tahrim, 66:6). 

4. Mewujudkan islah atau perdamaian. Meski hakekatnya hubungan perkawinan 

suami-istri bersifat antar pribadi, namun hal ini sering melibatkan keluarga 

besra masing-masing. Karena itu islah harus mendapat penekanan. Friran 

Allha : 

Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersadara karena itu damaikanlah 

antara kedua saudara mu….(QS. Al-Hujuraj, 49-10) 

2. Tata Cara Rujuk 

Tata cara dan prosedur rujuk telah diatur dalam Peraturan Mentri Agama 

RI Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajuban Pegawai Pencatat Nikah da Tata 
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Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peranturan Perundang-undangan 

Perkawinan bagi yang beragama Islam, kemudian dikuatkan lagi dalam Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 167, 168 dan 169. Dalam Permenag 167 Kompilasi 

menyatakan : 

(1) Suami yang hendak merujuk istrinya datang bersama-sama istrinya ke 

Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawa Pencatat Nikah yang 

mewilahi tempat tinggal suami-istri dan membawa penetapan tentang 

terjadinya talak dan surat keteranga lain yang dipelukan. 

 (Dalam Pasal 32 ayat (1) Permenag RI No. 3/75 hanya menyebut PPN atau 

P3NTR yang mewilahi tempat tinggal istri). 

(2) Rujuk dilakuka dengan persetujuan istri dihadapan PegawaiPencatat Nikah 

atau Pembantu Pencatat Nikah. 

(3) Pegawai Pecatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah memeriksa 

dan menyelidiki apakah suami yang akan diruju itu memenuhi syarat-syarat 

merujukmenurut hukum munakahat, apakah rujuk yang akan dilakukan itu 

masih dalam ‘iddah talak raj’i, apakah perempuan yang akan dirujuk itu 

adalah istrinya. 

(4) Setelah itu suami mengucapakan rujuknya dan masing-masing yang 

bersangkutan beserta saksi-saksi menandatangani Buku Pendaftaran Rujuk. 

(5) setelah rujuk itu dilaksanakan, Pegawai Pencatat Nikah taua Pembantu 

Pegawai Pencatat Nikah menasehati suami istri tentang hukum-hukum dan 

kewjiban mereka yang berhubungan dengan rujuk. 

Selanjutnya, setelah rujuk dilaksanakan lebih banyak bersifat teknis 

administrasi yang menjadi tugas dan kewenangan Pegawai Pencatat Nikah atau 

P2NTR. Kompilasi Pasal 168 menyatakan : 

(1) Dalam hal rujuk dilakukan dihadapan Pembantu Pencatat Nikah daftar rujuk 

dibat rangkap 2 (Dua), diisi dan ditanda tangani oleh masing-masing yang 

bersangkuatan besrta sakisi-saksi, sehelai dikirin kepada Pegawai Pencatat 
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Nikah yang mewilayahinya, disertai surat-surat keterangan yang diperlkan 

untuk dicatat dalam Buku Pendaftaran Rujuk dan yang lain disimpan. 

(2)  Pengiriman lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai 

Pencatat Nikah dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sesudah 

rujuk dilakukan. 

(3) Apabila lembar pertama dari daftar rujuk oleh Pembantu Pegawai Pencatat 

Nikah membuat salinan dari daftar lembar kedua dengan berita acara tentang 

seab-sebab hialngnya. 

Selanjutnya Pasal 169 kompilasi menguraikan langkah administratif lainnya: 

(1) Pegawai Pencatat Nikah membuat surat keterangan tentang terjadinya rujuk 

dan pengirimannya kepada Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya 

talak yang dilakukan, dan kepada suami-istri masing-masing diberikan 

Kutipan Bukti Pendaftaran Rujuk menurut contoh yang ditetapkan oleh 

Mentri Agama. 

(2) Suami istri atau kuasanya dengan membawa Kutipan Buku pendaftaran 

Rujuk tersebut dating ke Pengadilan Agama ditempat berlangsungnya talak 

dahulu untuk mengurus dan mengambil Kutipan Akta Nikah masing-masing 

yang bersangkutan setelah diberi catatan oleh Pengadilan Agama dala ruang 

yang telah tersedia pada Kutipan Akta Nikah tersebut, bahwa yang 

bersangkutan telah rujuk. 

(3) Catatan yang dimaksud ayat (2) berisi tempat terjadinya rujuk, tanggal rujuk 

diikrarkan, nomor dan tanggal Kutipan Buku Pendaftaran Rujuk dan tanda 

tangan panitera (pasal 34 Permenag Nomor 1/1975). 
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BAB VII 

PENUTUP 

 

 

‘Abdu-ls}amad Al-Palembani adalah seorang Indonesia yang berasal dari 

Palembang. Tetapi mengenai riwayat hidupnya sangat sedikit yang dapat 

diketahui, karena dalam tulisan-tulisannya yang masih ada sekarang, ia hampir 

tidak menceritakan sama sekali mengenai dirinya. Walaupun demikian, kehidupan 

Al-Palembani tidak seluruhnya berada dalam kegelapan, karena dalam karya-

karyanya ia mencantumkan tempat tinggal. 

Ia lahir di Palembang sekitar tiga atau empat tahun setelah 1112 H atau 

1770 M. Manurut keterangan, didalam karya yang berjudul Siyaru-lsa>liki>n, 

kitab tersebut yang mulai ditulisnya sekitar tahun 1779 M. Ia pada tahun itu juga 

mendapat ilham untuk menterjemahkan karya AlGhazali yang berjudul Luba>bu 

Ihya>’ Ulu>mu-ldi>n dengan diberi judul Siyaru-lsa>liki>n dan selesai 

dikerjakan pada tahun 1788 M, dan karya tersebut merupakan karyanya yang 

terakhir. 

Cara menterjemahkar karya tersebut “sangat bebas” di beberapa tempat 

dipersingkat dan ditempat lain diperluas dengan tambahan dari referensi-referensi 

yang lain. Dan bahasa yang dipergunakan untuk mengungkap karya tersebut 

dengan bahasa Melayu dan diperkaya dengan istilah-istilah arab sebagai ungkapan 

terminologi konsep. Hal ini dikarenakan sifat terjemahan yang dilakukan oleh Al-

Palembani adalah “bebas” dan terbuka. Dengan memakai bahasa Melayu untuk 

memperkaya perbendaharaan dan khazanah bahasa. 

Karya ‘Abdu-ls}amad Al-Palembani yang berjudul Siyaru-lsa>liki>n 

dapat dikatagorikan ke dalam bentuk kepustakaan Islam klasik, yang isi intinya 

memuat ajaran-ajaran fiqh Islam tentang WANITA DAN HUKUM 

PERKAWINAN dilihat dari ajaran Islam. Fiqh yang digambarkan oleh ‘Abdu-

lsamad, adalah fiqh yang praktis dan realis yang didalamnya tidak menonjolkan 

wawasan teoritis yang muluk-muluk juga tidak menonjolkan perbedaan-perbedaan 

di kalangan ulama fiqh baik dari segi asumsi konsep maupun asumsi semantik. Ini 

suatu ciri yang khas yang dimiliki oleh ulama tersebut dibandingkan dengan 
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karya-karya yang sejenis pada zamannya. 

‘Abdu-Isamad selain sebagai ulama fiqh, ia juga mengerti tentang tasawuf 

dengari baik. Hal ini nampak nyata dalam karya-karyanya, Hida>yatu-lsa>liki>n 

dan Siyaru-lsa>1iki>n. Terutama dalam karya yang terakhir ini, ia berusaha untuk 

menggabungkan bidang-bidang usululdin, fiqh dan tasawuf. Namun tasawuf yang 

ditonjolkannya tidak bersifat batini atau filosofi seperti yang dibicarakan dalam 

kitab-kitab Hamzah Fansuri, Ibnu Arabi atau Al-Hallaj; tetapi Al-Palembani lebih 

cenderung model tasawuf yang diajarkan seperti dalam kitab-kitab yang ditulis 

oleh Imam Al-Ghazali seperti; Ihya> ‘Ulu>mu-ldi>n. 

Disebabkan oleh karena usaha Al-Palembani dalam memadukan ketiga 

bidang ilmu tersebut (Usu>lu-ldi>n, fiqh dan tasawuf) sangat nyata perbedaan 

karya-karya ulama fiqh yang murni dengan ulama yang berusaha untuk 

memadukan antara fiqh dan tasawuf perbedaan itu akan lebih jelas dalam 

pembahasan-pembahsan yang menyangkut hukum yang berhubungan dengan 

amalan-amalan serang muslim. 

Jika dalam sebuah amal dimaksudkan untuk mendapat pahala seperti yang 

diuraikan dalam kitab fiqh murni, ia masih bersifat eksotoris. Maka dalam 

karyanya yang berjudul Siyaru-lsali>ki>n, ‘bdu-lsamad tidak semata-mata 

membicarakan tentang amal-amal yang sekedar eksotoris sebagaimana yang 

dibahas oleh ulama fiqh. 

Sebagai contoh dalam karya tersebut, ia secara langsung atau tidak 

langsung mengkritik ulama fiqh yang hanya membicaraxan tentang sah atau 

tidaknya amalan seorang tanpa melihat dimensi eksetoris dari amalan tersebut. 

Sebagaimana dikatakannya, bahwa sembahyang atau naik haji atau berjalan di 

jalan Allah tanpa disertai dengan dimensi kedalaman dalam penghayatan batin 

dan dengan cita hati, maka amalan tersebut tidak afdal dibandingkan dengan 

amalan untuk mencari rizki atau mendidik anak dengan disertai dengan 

kedalaman batin.(Lihat folio nomor 32). 

Di sinilah Al-Palembani dalam pembahasan fiqhnya menyertakan secara 

langsung apa yang disebut fad}a>ili l’amal (amal-amal terpuiji) sebagai suatu 

aspek tasawuf. Sikap ‘Abdu-ls}amad terhadap fiqh seperti itu dapat dibandingkan 

dengan sikap AI-Ghazali. 
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Al-Ghazali dalam karyanya, yang berjudul Al-Munqidu mina-ldala>li 

tidak memperlihatkan kritiknya terhadap fiqh seperti yang dilakukan terhadap 

Ilmu Kalam, filsafat dan aliran kebatinan. Namun dalam kitabnya Ihya> 

‘Ulu>mu-di>n, ia memperkecil urgensi fiqh dan celaannya ditujukan kepada 

fuqaha yang taklid terhadap madhab yakni pengupasan dan kelewatan dalam 

membicarakan hukum fiqh. 

Menurut pendapat Al-Ghazali, amal yang terdekat kepada akherat yang 

dibahas oleh fiqh terbatas pada Islam, salat, zakat, halal, dan haram dan penalaran 

fiqh dalam masalah-masalah tersebut tidak melampaui hal-hal yang bersifat 

esotoris. Ahli fiqh menurut Al-Ghazali membahas apa yang sah dan apa yang 

tidak sah atau merusakkan dan syarat-syaratnya, tidak teralih perhatiannya kecuali 

pada lisan. Adapun hati dan keikhlasan diluar wewenang ahli fiqh. 

Dari pendapat Al-Ghazali tersebut ada suatu unsur kesamaan dengan 

‘Abdu-ls}amad dalam memandang fiqh, karena sifat fungsi fiqh sebagai hukum 

dan penekannya pada syarat-syarat lahiriah bagi ibadah atau amalan tidak pada 

batinnya. Karena itu baik ‘Abdu-ls}amad maupun Al-Ghazali memandang perlu 

mengambil jalan untuk memahami hakekat ruh Islam untuk tujuan akhirat, yaitu 

seperti disebutkan tadi memadukan antara fiqh dan tasawuf. Karena itu sebagai 

ulama yang mengerti tasawuf, dialah seorang yang pertama kali memperkenalkan 

“T}ani  amt Samaniyah”. 

Adanya kemiripan atau persamaan antara Al-Ghazali dan ‘Abdu-ls}amad 

kemungkinan yang paling besar adalah bahwa ulama Palembang itu dipengaruhi 

oleh Al-Ghazali berdasarkan pada makna yang diterimanya oleh ‘Abdu-ls}amad 

melalui kesamaan ideologinya. Namun demikian, biarpun dia dipengaruhi oleh 

Imam Al-Ghazali pengaruh tersebut tidak secara mutlak dalam arti bahwa pada 

masalah-masalah tertentu ada yang tidak sama; seperti dalam kitab Ihya> 

‘Ulu>mu-ldin dimana Al-Ghazali tidak menerangkan masalah “perempuan yang 

haram dinikahi”, (yaitu sebab qarabah, rad}a’ dan mu}sa>harah). Tetapi justru di 

dalam karya ‘Abdu-ls}amad masalah tersebut dibahas secara terinci. Inilah salah 

satu petunjuk bahwa sebagai seorang ulama pada zamannya mampu memberikan 

suatu yang bersifat original dalam karyanya. 

Dari sisi lain, dalam memberikan suatu justifikasi pendapatnya, ia jarang 
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sekali mengutip ayat-ayet Al-Qur’an atau dengan kata lain, ia tidak suka menjual 

ayat-ayat Tuhan dengan harga yang murah dibanding kutipan-kutipan dari hadith 

Nabi maupun pendapat ulama; dan pendapat ulama atau hadithpun dikemukakan 

secara sederhana dan tidak terlalu tehnis sebagaimana kitab-kitab fiqh lainnya. 

Dalam memberikan suatu justifikasi pendapat dari ‘Abdu-ls}amad dapat 

diberi kriteria-kriteria sebagai berikut : 

a. Pertama: dia dalam karyanya Siyaru-lsa>liki>n khususnya yang 

membahas tentang WANITA DAN HUKUM PERKAWINAN tidak 

banyak menukil ayat-ayat Al-Qur’an, kalaupun mengutip, hanya singkat 

yang relevans dengan masalahnya. 

b. Kedua: dia banyak menukil hadith-hadith Nabi saw yang berhubungan 

dengan masalah yang dibahas; hadith-hadith Nabi tersebut tidak banyak 

diberi komentar atau diinterpretasikan, melainkan sebagaimana adanya. 

c. Ketiga:  di dalam karyanya yang berjudul Siyaru-1sa>liki>n, orientasi 

fiqhnya pada segi moral tasawuf daripada fiqh murni. Karena itu dia lebih 

toleran dan lebih berwawasan jauh kedepan. 

d. Keempat: dia hampir sama sekali tidak menyinggung pada prinsip-prinsip 

usul fiqh yang berbunyi “al-d}aru>ratu tubi>nu mah}d}u>rat” (keadaan 

yang memaksa membolehkan hal-hal yang dilarang), atau “maslahah 

mursalah” (kepentingan umum). 

e. Kelima : dia tidak begitu tertarik untuk menonjolkan perbedaan pendapat 

diantara ulama, bahkan di dalam menarik kesimpulan tidak menyinggung 

apa yang disebut dalam istilah fiqh “al-qaulu-lra>jih” yaitu paham yang 

paling kuat dalam suatu pendapat atau madhab. Hal tersebut dikarenakan 

orientasi fiqhnya adalah praktis dan realis. 

f. Keenam: dia lebih banyak menonjolkan figur-figur Al-Ghazali dan 

Sha>fi’i> atau ‘A>li> ra. 

 

‘Abdu-Is}amad Al-Palembani seorang ulama pada zamannya adalah seorang 

manusia biasa yang dalam beberapa hal juga menunjukkan kelemahannya. Salah 

satu kelemahannya ialah yang berkenaan dengan karyanya ini adalah menonjolkan 

kedudukan laki-laki sebagai suatu yang sentral sementara dipihak wanita dalam 
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kedudukan yang lemah, terutama yang menyangkut tugas dan kewajiban wanita. 

Tugas wanita sebagai istri digambarkan sebagai wanita yang ngabekti atau taat 

atau patuh pada suami, sebagai ibu rumah tangga dan sebagai pemangku 

keturunan. 

Nampaknya prototipe-prototipe dari wanita yang digambarkan tersebut 

selalu ada dan dipertahankan dalam bentuk yang yang berganti-ganti sesuai 

dengan perkembangan zaman dan kebudayaan setempat. Penampilan lahiriah bisa 

berubah-ubah, tetapi inti kewanitaan yang paling dalam tetap tinggal abadi 

sepanjang zaman, menentang berbagai arus gelombang evolusi dan revolusi. 

Di samping terdapat kelemahan, namun ada juga kelebihan yang dimiliki 

oleh ‘Abdu-Is}amad Al-Palembani dalam karyanya, di antaranya; dia sangat 

memperhatikan masalah pendidikan bagi suatu keluarga dan sangat 

memperhatikan ilmu tariqah dan ilmu mukashafah. Di samping itu dalam 

pembahasan masalah wanita khususnya yang berkenaan dengan suatu pilihan 

untuk dijadikan istri memakai pendekatan tipologi. 

Akhirnya justru karya ‘Abdu-Is}amad Al-Palembani yang bisa disebut 

fiqh praktis ini wawasan penulis kitab cukup moderat, tidak terlalu kaku yang 

sekaligus menghilangkan kesan bahwa tasawuf itu tidak dapat dipadukan dengan 

figh dan orang tasawuf itu hanya semata-mata meningikan akhirat. Karya tersebut 

dapat menyelamatkan apa yang bisa diselamatkan dari masa lalu dan menelaah 

anatomi dan keadaan semangat zaman. 

 



 

195 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

Al-nasa’i., al-Hafiz Abi ‘Abdi-lrahman ibn Shuayb, Sunanu-lnasa’i, juz V, 

Huquqi-ltab’i Mahfuzati-lnashi-ri, cet. I, (1964). 

Al-Husayni, Abi Bakr ibn Hidayatu-llah, Tabaqatu-lshafi ‘iyyah, Libanon: daru-

lafaqi-ljadidatu, Beirut, (tt) 

Americana, Encyclopaedia, Vol. 12. 

Ash-Shiddieqy, Hasbis, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Tafsir/al-Qur’an, Jakarta: 

Bulan Bintang, (1980). 

Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadith, Jakarta : Bulan Bintang, cet. V, (1977). 

Sejarah dan Pengantar Ilmu Tafsir, Jakarta : Bulan Bintang, (1953). 

Abbas, Ihsan, Wa fiyatu-la’yani, jilid II, III, Daru-lsadir, Bairut, (tt). 

Arifin, Bey, Rangkaian Cerita dalam al-Qur’an, Jakarta: Ma’arif, cet. VII, 

(1971). 

Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Ahmad, Ihya ‘Ulumuldin, juz III, Bairut, 

(tt). 

Al-Asqalani, ibn hajr, al-Isabatu Fi-ltamyizi-lsahabati, Daru-lsadir, Bairut, (tt). 

Al-Khallani, Muhammad ibn Ismail, Subulu-lsalami, juz III, (1182 H/1059 M). 

Muqaddamah Subulu lsalami. 

Abu Zahrah, Muhammad, Tarikhu-lmadhahibu-lislamiyyah, Beirut, (tt). 

Abdu-llah, Mal, An, ‘Abdu-lsamad al-Palembani, catatan tentang Hayat dan 

Karyanya, Forum diskusi LIPMA, IAIN Raden Fatah, (1981). 

Al-Palembani, ‘Abdu-lsamad, Siyaru-lsalikin, jilid I, III, IV, Kairo, (1953). 

Hidayatu-lsalikin Fi Sulurki Maslaki-lmuttaqin, Surabaya, (1933). 

Alfian, Ibrahim, T. (ed), Sejarah Perlawanan Terhadap Imperialisme Dan 

Kolonialisme Di Daerah Sumatera Selatan, Jakarta : Departemen P dan 

K, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, (1983/1984). 



 

196 
 

Baried, Siti Baroroh, Teori Filologi, Yogyakarta : Fakultas Sastra Gajah Mada, 

(1983). 

Buman, Arif, Pembagian Kerja Secara Seksual, Jakarta, PT. Gramedia, (1982). 

Dhahabi, Muhammad Husayn, Tafsiru wa Mufassirun, Kairo: Daru-lkutub, 

(1979). 

De Boer, T.J., The History of Philosophy in Islam, terj (Edward R. Jones), New 

York : Dover, (tt). 

Dhahabi, al-, al-Kashif, juz III, Daru-lkitabu-lhadithah, (tt). 

Danusapputra, Ikhtisar Metode Kritik Teks, Yogyakarta IAIN Sunan Kalijaga (tt). 

Drewes, G.W.J., Futher Data Concerning ‘Abdu-lsamad al Palembani, dalam 

BKI, (1976). 

Fathu-lrahman litalibi Ayati-lqur’ani, Daru-lfikr, (tt) 

Gajahnata, K.H.O, (ed), Masuk dan Berkembangnya Islam Di Sumatera Selatan, 

Jakarta : UniversitaS Indonesia Press, cet. I, (1986). 

Hanbal, Ahmad, ibn, Musnad Ahmad bin Hanbal, juz I, II, III, V, VI, al-

Maktabatu-lslami, Bairut, (tt) 

Haurutis, Yusuf, Tabaqatu-lqubra, juz II, London, Mashurat, Muassasatu-lnashr, 

(1325 H). 

Hamka, Sejarah Ummat Islam, Jakarta: jilid IV, (1976) 

Halidi, Yusuf, Ulama Besar Kalimantan Muhammad Arahad Banjarmasin, 

(1980). 

Hurgronye, Snouck, C, Makka In The Letter Part Of The 19 th Century, tr. J.h. 

Monahan, London, (1931). 

Isa, Abu ‘Isa Muhammad, ibn, Sunanu-ltirmidhi, jilid II, III, cet. I, Daru-lfikr (tt). 

Ibnu-ljawzi, Jamalu-ldin Abi-lfarj, Sifatu-lsafwati, juz II, Daru-lda’I, (tt). 

Ibn Majjah, Abu ‘Abdi-llah Muhammad ibn Yazid al-Hafizi-lqazwini, Sunan Ibn 

Majjah, juz II, III, Darulfikr, (tt). 



 

197 
 

Isma’il, Abi ‘Abdi-llah Muhammad, ibn, Matnu-lbukhari, bihasiyati-lsanadi, juz 

II, III, IV, Da-ru-lfikr, Beirut, (tt). 

Yitno, Amin, Gejala  Matrifokalitas Di Masyarakat Di Jawa, penyunting 

Sudarsona, dkk, dalam Wanita, Kekuasaan dan Kejahatan: Beberapa 

Aspek Kebudayaan Jawa, Yogyakarta: Proyek Penelitian dan Pengkajian 

Kebudayaan Nusantara, (1985). 

Khalid, Muhammad Khalid, Rijalu-lhaula-lrasuli, terj. Mahyuddin Syaf, 

Bandung: CV Diponegoro, (1982). 

Kramers, and Gibb, H.A.R.t Shorter Encyclopaedia Of Islam, Leiden: E.J. Brill, 

(1974). 

Khatib, Muhammadu-lsharbini, Mughni-lmuhtaj ila Ma’rifati-lma;ani Alfazi-

lminhaji, (tt). 

Kartono, Kartini, Psikologi Wanita, Bandung : Alumni, Jilid II, (1981). 

Ma’ruf, Farid, Siti ‘Aishah ra Dalam Perjoangan Politik, Sosial, dan Ekonomi, 

Yogyakarta Siaran, (tt). 

Munawwir, Imam, Mengenal Pribadi 30 Pendekar dan Pemikir Islam dari Masa 

Ke Masa, Surabaya: Bina ilmu (1985). 

Muhammad, Arsyad, M. Hasan bin Tok Kerani, al-Tar’ikhu  Salasilah  Negeri 

Kedah, Kuala Lumpur, (1968). 

Notopuro, Hardjito, Peranan Wanita dalam Masa Pembangunan di Indonesia, 

Jakarta: Ghalia Indonesia, (1984). 

Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Tim Penyelenggara Penataran P-4, Garis-

Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Bahan Penataran P-4, Yogyakarta, 

(1980). 

Perpustakaan Nasional Jakarta, Naskah Tuhfah, dengan Nomer: ml. 7192 (V.d.w. 

37). 

Perpustakaan Nasional Jakarta, Nomer: CCIX, dan V.d.W 51. 

Quzwain, M. Khatib, Mengenal Allah Suatu Studi Mengenal Ajaran Tasawuf 

Shaikh ‘Abdu-lsamad al-Palembani, Jakarta : Bulan Bintang, (1985) 



 

198 
 

Republik Indonesia, Departemen Agama, al-Qur’an-lkarimi, Jakarta: CV. 

Gunung Jati, (1978/1979).  

Shafi ‘Iyyah, Tajud-ldin, Tabaqqtu-lshafi’iyyah, Darulafaqi-ljadidati, (tt)  

Subhi-lsalih, Riyadu-lsalihin, juz II, I, Daru-l’ilmi lilmalayin, Beirut, (tt) 

Sukandy Muhammad Syarif, Bulughu-lmarami (terj), Bandung, al-Ma’arif. cet. III 

(1978). 

Syariati Ali, Fatimmah Citra Muslimah Sejati, (terj), (Taufan D. Hardjanto, dkk), 

Yogyakarta : Shalahuddin Press, (1985) 

Sajoko, Pujiwati, Peranan Wanita dalam Pembangunan Masyarakat Desa, 

Jakarta : Ghalia Indonesia, (1984) 

Santoso, Retno, Mulyawati, Gandarsih, Wanita Jawa dan Kemajuan Jaman, 

dalam Nilai Anak Dan Wanita Dalam Masyarakat, Yogyakarta : Projek 

Penelitian dan Kebudayaan Nusantara, (1986). 

Sulaiman, Setyawati, Peranan Wanita Pada Masa Klassik, Sebagaimana Terlihat 

pada Pathan di Jawa Tengah dan di Jawa Timur, dalam Analisa 

Kebudayaan No.5 Tahun IV (1983/1984). 

Subagio, Haryati, Kebudayaan Indonesia Di masa Mendatang, Pusaka No. 11, 

November, Tahun ke-54 (1986) 

Tanwiru-lhawalik, juz II, (tt). 

Universitas Gajah Mada, Fakultas Sastra dan Kebudayaan, Jurusan Sastra, 

Kelompok Pilologi, Pengantar Filologi, (1982). 

Winstedt, R.O., History Of  Classical Malay Literature, Kuala Lumpur, (1969) 

Al-Ghazali, Ihya ‘Ulum-ldin, (terj), Jakarta : cv. Faizan, (1986) 

Al-Huda, Team Konsultan, 60 Pedoman Rumah Tangga Islami, Yogyakarta: 

Pustaka LSI, (1989). 

Kartono, Kartini, Psikologi Wanita, Bandung : Alumni, (1986)  

Rasyid, Sulaiman, Fiqih Islam, Jakarta: Attahiriyah, cet. XVII, (1976) 

Subandio, Maria Ulfah, Wanita dalam Ruman Tangga dan Wanita Karier, 



 

199 
 

prasaran pada Panel Diskusi diselenggarakan oleh IPWI, Jakarta, 5-6 Juli 

1979. 

Sidik, Abdullah, Hukum Perkawinan Islam, Jakarta : Tintamas, (1963) 

Thalib, M, Liku-liku Perkawinan, Yogyakarta: PD. Hidayat, (1986) 

Zuhdi, Masyfuk, Islam dan Keluarga Berencana Di Indonesia, Jakarta: Bina 

Ilmu, (1978). 

Nunung Rodliyah, Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi, Bandar 

Lampung: PT. Gunung Pesagi, (2005). 

----------------------, Pokok-Pokok Hukum Islam Di Indonesia Dan Kompilasi 

Hukum Islam, Bandar Lampung: CV. An-Nur, (2008). 

----------------------, Analisis Pembiayaan Al-Murabahah Dalam Ekonomi 

Syari’ah, ”Reformasi Hukum”, Jurnal Ilmu Hukum, UIJ Jakarta, Vol. IX 

No. 2, Juli-Desember 2006. 

----------------------,  Teori Dan Sistem Operasional Pembiayaan Al-Qardhul 

Hasan Dalam Ekonomi Syari’ah, ”Menara Intan”, Jurnal Pengetahuan 

Dan Pengembangan Masyarakat Islam, IAIN Raden Intan, Bandar 

Lampung, Vol. 24 No. 1, Juni Tahun 2006. 

-----------------------, Implementasi Inpres RI No. I Tahun 1991 tentang Itsbat 

Nikah Di Pengadilan Agama Kelas IA Tanjungkarang, Bandar Lampung, 

”Justisia”, Jurnal Penelitian Ilmu Hukum, FH Unila, Vol. 13 No. 1, 

Januari-Juni 2005. 

-----------------------, Poligami Dalam Al-Qur’an: Sebuah Kajian Hermeneutik, 

”Yin Yang”, Jurnal Studi Gender dan Anak, Pusat Studi Gender STAIN 

Purwokerto, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2007. 

Kompilasi Hukum Islam 

Undang-undang Nomor I Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan PP No. I Tahun   

1974 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama 



 

200 
 

 



 

201 
 

TABEL I 

(Dari Segi Materi) 

 

No Masalah Al-Palembani Al-Ghazali 

1 Fadillah Nikah Fadilah nikah itu ada lima macam : 

a. Perkawinan itu merupakan sunnah Nabi Saw. 

Sebagaimana sabdanya: “Berkawin itu sunnahku 

yakni agamaku jalan agamaku, maka barang siapa 

kasih ia agamaku hendaklah ia menjalani akan 

sunnahku itu. (lihat folio 22). 

b. Perkawinan itu dapat menjauhkan dari berbuat zina, 

baik zina mata maupun zina farii (kemaluan). 

c. Perkawinan itu untuk menjaga wawas dalam 

menjalanken ibadah. 

d. Perkawinan itu menjaga pada suahwat yang 

membawa kepada haram, terutama kepada yang 

bujang. (lihat Folio 23) 

Fadilah nikah itu ada dua macam :  

a. Perkawinan itu adalah sunnahku, maka barang siapa 

benci kepada sunnahku. niscaya ia benci kepadaku. 

(Hadits riwayat Ibnu Abbas). 

b. Perkawinan itu menutupkan mata daripada melihat 

wanita lain dan lebih menjaga kehormatan. Dan 

barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah 

berpuasa karena puasa itu melemahkan syahwatnya. 

(lihat Ihya ‘Ulumu-dlin, juz II, p. 357-359) 

 

2. Meninggalkan fadilah 

Nikah  

 

Al-Palembani meninggalkan fadilah Nikah itu boleh, 

antara lain: 

a. Ekonomi tidak mencukupi. 

b. Tidak mampu memberikan nafkah lahir kepada isteri 

dan anaknya. 

Adapun Al-Ghazali tidak menerangkan manalah ini. 
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c. Merusak agamanya dengan mencari rezeki yanp tidak 

halal, demi menjambung kehidupan anak dan 

isterinya. 

d. Takut mengurangi ibadahnya kepada Tuhan, karena 

keharusan memperhatikan keluarganya. (lihat folio 

25-26)  

 

3 Faidah Perkawinan Bagi Al-Palembani, ada lima perkara : 

a. Untuk mendepatkan anak dan keturunan. (lihat folio 

26). 

b. Dapat menenangkan hati dalam berbuat ibadah dan 

menjauhkan dari berbuat zina mata maupun zina 

kemaluan yang membawa kepada haram (lihat folio 

27) 

c. Melayani suami dan berbuat saling pengertian 

diantara keduanya demi menjaga kerusakan rumah 

tangganya (lihat folio 28) 

d. Beristeri itu akan membantu ketenangan berbuat 

ibadah kepada Allah swt. (lihat folio 29) 

e. Untuk melawan hawa nafsu dan mendirikan hak dan 

kewajiban isteri atas suami, begitu juga sebaliknya, 

suami atas isteri. (lihat folio 30) 

Fadilah Nikah: 

a. Untuk mendapatkan anak.  

b. Membentengi diri dari ayaitan dan menolak godaan 

syahwat 

c. Untuk menenangkan jiwa. 

d. Mengosongkan hati dari urusan rumah tangga, bebas 

urusan masak dan meyediakan segala keperluan 

hidup. 

e. Berjuang dengan segenap jiwa dan melatihnya, 

dengan memelihara, memimpin dan menegakkan 

hak-hak isteri. (lihat, Ihya ‘Ulumu-ldin, juz II, p. 

365-371) 
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4 Bahaya Perkawinan Bagi Al-Palembani ada tiga macam perkara 

a. Tidak mempu memberikan belanja/biaya hidup 

terhadap isterinya dengan cara mencari rizki yang 

halal.  

b. Tidak mampu menjalankan hak dan kewajiban 

sebagai suami serta tidak mampu menanggung beban 

derita keluarga. 

c. Keluarga dan anaknya itu dapat membimbangkan 

baginya akan ibadat kepada Allah Swt. yakni 

menghalangi untuk dekat kepada Allah (lihat, folio 

33-35). 

Bagi Al-Ghazali, ada tiga perkara: 

a. Lemah daripada mencari yang halal 

b. Keteladanan menagakkan hak-hak wanita, 

bersaber terhadap bud.i pekerti mereka dan menanggung 

peMe ritaan yang timbul dart mereka. 

 

c. Istri dan anak itu meng ganggu dart mengingati 

ke pad& Allah awt. 

b.  

5 Rukun Perkawinan Bagi Al-Palembani, ada empat macam : 

a. Ada wali. 

b. Diantara kedua belah pihak tidak ada paksaan atau 

terpaksa. 

c. Ada saksi. 

d. Ada ijab dan qabul. (lihat, folio 56-42.) 

 

Bagi Al-Ghazali ada empat macam : 

a. Izin wali. 

b. Kerelaan wanita. 

c. Kehadiran dua orang saksi 

d. Ijab dan qabul. (lihat, ihya ‘Ulumu-ldin, juz II, p. 

3?96). 

 

6 Tata cara Perkawinan Menurut Al-Palembani, Sunnah dilakukan dalam 

perkawinan : 

a. Meminang/melamar calon isteri. 

b. Mengadakan walimah/pesta perkawinan. 

Menurut Al-Ghazali 

a. Mendahulukan meminang/melamar. 

b. Pidato/khutbah sederhana akad nikah. 

c. Memberikan maskawin. 
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c. Berniat mendirikan sunnah-Rasul Allah saw. (lihat, 

folio 38). 

 

d. Melihat calon Isteri.  

e. Diniatkan dengan nikah itu menegakkan sunnah, 

menutup mate darl melihat wanita lain dan mencari 

anak (keturunan). (lihat, lhya ‘Ulumu-ldin, juz II, p. 

397). 

 

 

 

7 Wanita yang haram untuk 

dinikahi 

Bagi al-Palembani. ada tiga 

a. Dari segi nasab; Ibu dan nenek, anak dan cucu, 

saudara sendiri baik saudara seibu atau sebapak anak 

dan cucu dari saudara lakilaki, anak dan cucu dari 

saudara perempuan, saudara nenek. 

b. Dari segi susuan; ibu dan nenek sepersusuan, anak 

dan cucu sepersusuan, anak saudara sepersusuan yang 

laki-laki dan cucu saudara sepersusuannya, anak dari 

saudara sepersusuan yang perempuan, dan cucu dari 

saudara sepersusuannya. 

c. Dari segi perkawinan; ibu isteri dan neneknya, ibu 

tiri, anak tiri, istri bapaknya dan istri neneknya baik 

nenek itu dari pihak ibu maupun nenek itu dari pihak 

bapak. (lihat. folio 59). 

Al-Ghazali tidak membahas masalah ini. 
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8 Wanita ideal Bagi Al-Palembani, wanita ideal adalah wanita yang 

shalihah, yang meliputi 

a. Wanita yang beragama. 

b. Wanita yang baik perangainya. 

c. Wanita yang cantik. 

d. Wanita yang ringan maskawin. 

e. Wanita yang mempunyai benih yang subur atau 

banyak anak. 

f. Wanita yang masih gadis.  

g. Wanita yang mempunyai nasab atau bangsa yang 

baik. 

h.   Wanita yang bukan kerabatnya. (lihat, folio 40-42). 

Bagi Al-Ghazali wanita yaga salihah, itu wanita yang 

beragama, karena kalau wanita itu lemah keagamaannya 

dalam menjaga dirinya dan kemaluannya, niscaya ia 

akan munyusahkan suaminya. (lihat, Ihya ‘Ulumu-ldin, 

juz II, p. 399). 

9 Wanita yang harus dijauhi Bagi Al-Pclambani. ada enam perkara 

a. Al-Ananah; wanita yang banyak mengeluh. 

b. Al-Maninah; wanita yang suka membangkitkan emosi 

suaminya. 

c. Al-Haninah; wanita yang suka berbuat serong dengan 

suami orang lain. 

d. Al-Hadaqah; wanita yang suka banyak keinginan, 

padahal suaminya tidak mampu membelikan. 

e. Al-Baraqah; wanita yang pemarah. 
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f. Al-sadiqah; wanita yang banyak bicara. (lihat, folio 

42, yang dikutip persis dari Ihya Ulumu-ldin, juz II, 

p. 401). 

10 Syarat-syarat menjadi wali 

dalam perkawinan 

Ada enam macam 

a. Islam. 

b. Baligh. 

c. Berakal. 

d. Merdeka. (bukan hamba sahaya). 

e. Laki-laki. 

f. Adil 

(lihat, folio 37). 

 

Al-Ghazali tidak membahas masalah ini. 

11 Kewajiban suami terhadap 

Istri. 

 

Kewajiban suami terhadap Istri 

a. Memberikan nafakah baik nafakah lahir maupun 

batin. 

b. Saling menjaga perasaan, bila ada yang salah, maka 

ditegurlah dengan baik. 

c. Mendidik dan memberikan pengetahuan. 

d. Menggauli istrinya dengan baik dan mencumbui 

istrinya sebelum melakukan jimal atau bersetubuh. 

e. Berbuat adil, terutama bila ia mempunyai isteri lebih 

dari satu orang. (lihar folio 43-50) 

Hak suami terhadap istri yang terpenting ada dua 

macam: 

a. Memelihara dan menutup diri 

b. Meninggalkan wanita di balik yang perlu dan 

menjaga diri dari rumanya apabila usaha usaha itu 

haram. Hak suami ini dituangkan dalam sebuah syair 

yang berbunyi : “Hendaklah engkau pemaaf dari 

kesalahanku, supaya cintaku tetap padamu ! 

Janganlah engkau perkatakan tentang kedudukanku. 

Pada ketika marah sedang berlaku .... Janganlah 
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 engkau pukul aku, nanti engkau dipukul rebana 

sekali ! Karena engkau tidak tahu, bagaimana 

menghilangkan diri. Janganlah engkau perbanyakkan 

mengadu, nanti menghilangkian nafsu syahwatmu ! 

Dan engganlah kepada engkau hatiku, dan hati itu 

bolak-balik selalu ……. Aku melihat cinta dalam 

kalbu dan derita .... Apabila keduanya kumpul 

berpadu, maka cinta menghilang selalu …… “ (lihat, 

Ihya ‘Ulumu-ldin, juz II, p. 447-448) 

12 Kewajiban istri terhadap 

suami 

Kewajiban istri terhadap suami 

a. Taat atas segala perintah suami kecuali perintah 

berbuat maksiat. 

b. Kasih dan sayang terhadap suami dan seluruh 

keluarga suami. 

c. Mendidik dan memberikan pengetahuan. 

d. Menjaga harta milik suami. 

e. Berpuasa sunnat bila ada izin suami. 

f. Bepergian bila ada izin suami. 

g. Tidak pernah menuntut sesuatu yang lebih dari apa 

yang telah diberikan suaminya. 

h. Selalu Jujur terhadap suami dan harta milik suami. 

i. Menjaga kebersihan dan merawat diri semata-mata 

Kewajiban istri terhadap suami  

a. Menjaga kehormatan suami. 

b. Tidak berkhianat terhadap suami dan harta suami. 

c. Tidak keluar rumah tanpa seizin suaminya. 

d. Selalu menghias diri untuk suami. 

e. Mengurus rumah tangga dengan baik. 

f. Merasa cukup terhadap pemberian suaminya. 

g. Mendahulukan hak suaminya daripada hak dirinya 

sendiri dan kaum kerabatnya. 

h. Cinta kasih terhadap keluarga dan anak-anaknya. 

i. Beriddah apabila suaminya meninggal dunia. (lihat, 

Ihhya ‘Ulumu-ldin, juz II, p. 447-452) 
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untuk suaminya. 

j. Menjaga harkat dan martabat suami. 

k. Memperhatikan segala urusan rumah tangganya. 

l. Beriddah bilamana suaminya meninggal dunia. 

m. Menjaga diri dengan baik bila suaminya sedang 

dalam bepergian. (lihat, folio 56-80). 

13 Adab wiladah 

(melahirkan) 

Adab wiladah, ada lima perkara: 

a. Jangan suka mengharap anak laki-laki dan duka 

dengan anak perempuan. 

b. Sunnat bagi anak yang lahir itu di azani pada telinga 

kanannya, dan diqomati pada telinga kirinya. 

c. Mlemberikan nama yang baik. 

d. Menyembelih aqiqah pada hari ketujuh dari kelahiran. 

e. Sunnat menyuapi dengan kurma atau dengan sesuatu 

yang manis pada saat dilahirkan. (lihat, folio 43-54) 

Al-Ghazali tidak membahas masalah ini. 

 

14 Adab Talaq Menurut Al-Palembani diteranpkan sebagai berikut : 

a. Istri dalam keadaan suci atau tidak haid. 

b. Dengan satu kali talaq. 

c. Mengucapkan kata-kata talaq dalam keadaan tidak 

emosi dan marah. 

d. Menyimpan segala kejelekan istrinya. (lihat, folio 

55). 

Al-Ghazali tidak membahas masalah ini. 
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