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BAB III 

SYARAT-SYARAT NIKAH 

 

A. Syarat-syarat Nikah 

Pernikahan merupakan sunnahtullah yang umum dan berlaku pada 

semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. 

Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT. Sebagai jalan bagi 

makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.  

Nikah menurut bahasa : al-jum‟u dan al-dhamu yang artinya kumpul. 

Maka nikah (zawaj) bisa diartikan dengan aqdu al-tazwij yang artinya akad 

nikah. Juga bisa diartikan (wath‟u al-zaujah) bermakna menyetubuhi istri. 

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menetukan sah dan tidaknya suatu 

pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian 

pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk sholat” atau menurut Islam calon 

pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam.Sah yaitu 

sesuatu pekerjaaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. 

Adapun mengenai hukum pernikahan yaitu sebagai berikut : 

a. Wajib, pernikahan diwajibkan bagi mereka yang sudah mampu untuk 

melakukannya dan takut akan terjerumus kedalam perzinahan 

b. Sunnah, pernikahan menjadi sunnah apabila seseorang telah mampu 

melaksanakan pernikahan, namun ia tidak di kuatirkan kan terjerumus 

kepada hal- hal yang diharamkan allah 
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c. Haram, seseorang diharamkan untuk melakukan pernikahan apabila dapat 

dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri baik lahir 

maupun batin 

d. Makruh, bagi seseorang untuk menikah apabila ia tidak akan mampu 

menafkahi istrinya secara lahir maupun batin, namun sang istri tidak 

terlalu menuntutnya untuk hal itu karena keadaan istri yang sudah kaya 

atau tidak terlalu membutuhkan terjadinya hubungan suami istri antara 

keduanya 

e. Mubah, pernikahan menjadi mubah ketika faktorfaktor yang 

mengharuskan maupun yang menghalang dilaksanakan nya pernikahan 

tidak ada pada diri seseorang
27

. 

Syarat perkawinan adalah syarat yang bertalian dengan rukun-rukun 

perkawinan, yaitu syarat-syarat bagi calon mempelai, wali, saksi, ijab kabul. 

a. Syarat –syarat suami 

1. Bukan mahram dari calon istri 

2. Tidak terpaksa atas kemauan sendiri 

3. Orang tertentu, jelas orangnya 

b. Syarat-syarat istri 

1. Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, 

tidak sedang iddah 

2. Merdeka, atas kemauan sendiri 

3. Jelas orangnya 
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4. Tidak sedang berihram 

c. Syarat-syarat wali 

1. Laki-laki 

2. Baligh 

3. Waras akalnya 

4. Tidak terpaksa 

5. Adil 

6. Tidak sedang ihram 

d. Syarat-syarat saksi 

1. Laki-laki 

2. Baligh 

3. Waras akalnya 

4. Adil 

5. Dapat mendengar dan melihat 

6. Bebas, tidak terpaksa 

7. Tidak sedang mengerjakan ihram 

8. Memahami bahasa yang dipergunakan untuk ijab qabul.
28

 

Islam sangat menganjurkan umatnya untuk menikah karena beberapa 

sebab. Manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh individu yang 

bersangkutan secara pribadi, masyarakat secara umum, serta komunitas 

masyarakat secara menyeluruh. 
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Berikut ini beberapa hikmah di anjurkannya pernikahan sebagai 

berikut
29

: 

1. Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. 

Naluri itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana 

menyalurkannya. Apabila tidak terpenuhi seseorang akan dihinggapi 

perasaan gelisah bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. 

2. Perkawinan merupakan sarana terbaik untuk memperbanyak keturunan, 

menjaga kelangsungan hidup, serta menghindari keterputusan nasab. 

3. Dengan pernikahan naluri kebapakan dan keibuan dapat tersalurkan. 

Naluri itu bekembang secara bertahap sejak masa kanak-kanak, begitu 

pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua seorang 

manusia tidak akan merasa sempurna. 

4. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi 

keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras 

dalam mengembangkan kreatifitasnya. Ia akan bekerja utuk memenuhi 

kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya akan 

menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekajayaan dan produktif 

dalam menggali khazanah yang telah di syariatkan allah SWT bagi 

makhluknya 

5. Dengan pernikahan, ada pembagian tugas yang jelas antara suami dan 

istri baik di dalam maupun di luar rumah. 
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6. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan 

kasih sesama mereka serta mengkuatkan ikatan sosial dalam masyarakat. 

 

B. Pengertian Maslahah  

Maslahah berasal dari kata shalaha dengan penambahan alif  di awal 

dengan secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau merusak. 

Maslahah adalah masdar dengan arti kata shalah yaitu mamfaat atau terlepas 

dari pada kerusakan.
30

 

Menurut kamus besar bahasa indonesia disebutkan bahwa maslahah 

mempunyai arti sesuatu yang mendatangkan kebaikan,faedah dan guna, 

sedangkan kemaslahatan berarti kegunaan,kebaikan, mamfaat dan 

kepentingan.
31

 

Pengertian maslahah dalam bahasa arab berarti perbuatan yang 

mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang umum adalah setiap 

segala sesuatu yang bermamfaaat bagi manusia baik dalam arti menarik atau 

menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan, atau dalam 

arti menolak atau menghindari seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. 

Jadi setiap yang mengandung mamfaat patut disebut maslahah. Dengan begitu 

maslahah itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan 

kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.
32
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Sedangkan makna maslahah menurut terminologi ulama‟ syariat 

adalah kemamfaatan yang ditunjunkan oleh syar‟i yang bijaksana kepada para 

hamba-Nya dalam menjaga lima kebutuhan pokok (dharuriyah al-khamsah), 

yaitu agama,jiwa,akal,dan harta. 

Mamfaat adalah kenikmatan atau sesuatu yang mengantarkan 

kepadanya, atau menolak penyakit atau sesuatu yang mengantarkan 

kepadanya. Dengan kata lain, mamfaat adalah pencapaianatau pengukuhan 

kenikmatan. Yang dimaksud pencapian adalah pengambilan kemaslahatan 

secara langsung. Sedangkan yang dimaksud pengukuhan adalah menjaganya 

dengan cara menolakmudharat dan penyebab-penyebabnya.
33

 

Adapun maslahah secara definitif antara lain yang dikemukakan oleh 

Al-Ghazali sebagai berikut : 

 انمحافظت ػهً ممصىد انشرػي
 

“memelihara tujuan syara’(dalam menetapkan hukum)”. 

Sedangkan tujuan syara‟dalam menetapkan hukumitu ada lima, yaitu 

memelihara agama,jiwa,akal,keturunan,dan harta. 

Al-Khawarizmi mendefenisikan  sebagai : 

 انمحافظت ػهً ممصىد انشرػي بذفغ انمفاسذ ػه انخهك

“memelihara tujuan syara‟(dalam menetapkan hukum) dengan cara 

menghindarkan kerusakan dari manusia”. 
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Defenisi ini memiliki kesamaan dengan defenisi Al-Ghazali dari segi 

arti dan tujuannya, karena menolak kerusakan itu mengandung arti menarik 

kemamfaatan, dan menolak kemaslahatan berarti menarik kerusakan. 

Asy-Syatibi mengartikan maslahah itu dari dua pandangan yaitu dari 

segi terjadinya maslahah dalam kenyataan dan dari segi tergantungnya 

tuntutan syara‟ kepada maslahah : 

1. Dari segi terjadinya maslahah dalam kenyataan berarti : 

ما يرجغ انً لياو حياة االوسان وتماو ػيشته وويهه ما تمتضيه او صافه انشهىاتيه 

 وانؼمهيت ػهً االطالق

“Sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia,sempurna 

hidupnya,tercapai apa yang dikhendaki oleh sifat syahwati dan aklinya 

secara mutlaki”. 

 

2. Dari segi tergantungnya tuntutan syara‟ kepada maslahah yaitu 

kemaslahatan yang merupakan tujuan dari penepatan hukum syara‟. Untuk 

menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.
34

 

Ath-Thufi menurut yang dinukil Yusuf Hamid Al-Alim dalam 

karyanya Al-Maqashid Al-„Ammah li Asy-Syari‟ati Al-Islamiyyah 

mendefenisikan maslahah dengan : 

 ػبارة ػه انسبب انمؤدي انً ممصىد انشارع ػبادة او ػادة

“Ungkapan dari sebab yang membawa kepada tujuan syara’ dalam bentuk 

ibadat atau adat”
35

 

                                                           
34

 Amir syarifudin, Op.Cit., h. 345-347 

35
 Totok Jumartoro, Samsul Munir Amin, Op. Cit., h. 200-201 



 32 

Defenisi dari Al-Thufi ini bersesuaian dengan defenisi dari Al-Ghazali 

yang memandang maslahah dengan artian syara‟ sebagai sesuatu yang dapat 

membawa kepada tujuan syara”. 

Al-„Iez ibn Abdi al-Salam dalam kitabnya, Qawa‟id al- Ahkam, 

memberikan arti maslahah dalam bentuk hakikatnya dengan” kesenangan dan 

kenikmatan”. Sedangkan bentuk majazi-nya adalah “sebab-sebab yang 

mendatangkan kesenangan dan kenikmatan” tersebut. Arti ini di dasarkan 

bahwa pada perinsipnya ada empat bentuk mamfaat, yaitu kelazatan dan 

sebab-sebabnya serta kesenangan dan sebab-sebabnya.
36

 

Maslahah mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yaitu 

maslahah dan mursalah. Kata maslahah menurut bahasa berarti mamfaat, dan 

kata mursalah berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu maslahah 

mursalah menurut istilah, seperti dikemukakan Abdul Wahab Khallaf berarti” 

sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk 

merealisasikan dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung 

maupun yang menolaknya”. Sehingga ia disebut maslahah mursalah 

(maslahah yang lepas dari dalil secara khusus).
37

 

Dengan demikian, maslahah mursalah adalah suatu kemaslahatan 

yang dianggap dasar dalil,tetapi juga ada pembatalan jika terdapat suatu 

kejadian yang tidak ada ketentuan syari‟at dan tidak ada „illat yang keluar 

dari syari‟at yang menetukan kejelasan hukum tersebut, kemudian ditentukan 
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sesuatu yang dengan hukum syara‟, yaitu suatu ketentuan yang berdasarkan 

pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan sesuatu mamfaat, maka 

kejadian tersebut dinamakan maslahah. Tujuan utama maslahah ialah 

kemaslahatan, yaitu memelihara kemudharatan dan menjaga manfaatnya.
38

 

 

C. Dasar Hukum Maslahah 

Sumber asal dari metode maslahah mursalah adalah diambil dari Al-

Qur‟an maupun Al- Sunnah yang banyak jumlahnya,seperti pada ayat –ayat 

berikut : 

1. QS. Yunus [10] : 57) 

                          

         

Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran 

dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit (yang 

berada) dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-

orang yang beriman”.(QS.Yunus [10] :57)
39

 

2. QS. Yunus [10] : 58) 

                          

Artinya :  Katakanlah: "Dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah 

dengan itu mereka bergembira. kurnia Allah dan rahmat-Nya itu 
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adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan".(QS. 

Yunus [10] : 58). 

3. QS. Albaqarah [02] : 220)
40

 

                        

                      

             

Artinya :Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu 

tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka 

secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan 

mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah 

mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang 

Mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, 

niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. 

Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha 

Bijaksana”.(Al-Baqarah [02] : 220).
41

 

 

Sedangkan nash dari Al-Sunnah yang dipakai landasan dalam 

mengistimbatkan hukum dengan metode maslahah mursalah adalah hadis 

Nabi Muhammad SAW, yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjah yang 

berbunyi: 

Artinya : Muhammad Ibnu Yahya bercerita kepada kami, bahwa 

Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari ikramah, dari 

ibn Abbas : Rasulullah SAW bersabda “ tidak boleh membuat 

mudharat(bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mudharat 

pada orang lain”. 
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           Sementara itu Prof .Dr. Hasbi Asy-Siddieqy mengatakan bahwa 

kaidah yang menjadi kulli di atas, pada perkembangan berikutnya 

dikembangkan menjadi beberapa kaidah pula antaranya adalah : 

 انضرر يزال

a. Kemudharatan itu harus dihilangkan 

 انضرر ال يزال بانضرر

b. Kemudharatan itu tidak boleh dihilangkan dengan membuat 

emudharatan pula. 

 درء انمفسذة ممذو ػهً جهب انمصهحت

c. Menolak kemudharatan harus didahulukan atas menarik kemashalatan 

 انضرر انخاص يتحمم نذفغ انضرر انؼاو

d. Kemudharatan yang khusus harus dipukul untuk menolak 

kemudharatan umum 

 خف انضرريهيرتكب ا

e. Harus dilakukan kemudharatan yang lebih ringan dari kedua 

kemudharatan 

 انضرراث تبيح انمحظىراث

f. Segala  yang darurat (yang terpaksa dilakukan) membolehkan yang 

terlarang 

 انحاجت تىزل مىزنت انضرورة

g. Hajat itu di tempatkan di tempat darurat. 

مرفىعانحرج   

h. Kecipikan itu harus dihilangkan. 

 انمشمت تجهب انتيسير

i. Kesukaran itu mendatangkan sikap kemudahan.
42

 

Menurut Syek Abdul Wahab Khallaf, dalil-dalil dalam maslahah 

mursalah ada dua : 
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Pertama, memperbaruhi kemaslahatan masyarakat dan tidak 

mengadakan larangan-larangan. Kalau tidak disyarikatkan hukum dengan apa 

orang akan mengadakan pembaharuan-pembaharuan. Dengan apa orang 

mengadakan, pengembangan dan mempersempit ruang tasyri’ terhadap 

kemaslahatan orang menurut perkembangan masa.dan mengenai 

kemungkinan-kemungkinan yang mungkin timbul.Mendirirkan tasyri’ dalam 

lalu lintas perkembangan masyarakat. Ada hal-hal yang tidak disepakati dan 

tidak diinginkan oleh syar‟i dalam menetapkan kemaslahatan. 

Kedua, ketetapan tasyri’ sahabat dan tabi‟in, begitu juga imam-imam 

mujtahid.Nyatanya mereka mensyariatkan hukum untuk menetapkan secara 

mutlak kemaslahatan masyarakat.Bukan hanya sekedar untuk mengadakan 

saksi dengan keterangan-keterangan yang diberikannya.Khalifah Abu Bakar 

mengumpulkan benda-benda yang bertuliskan Al-Qur‟an beliau juga 

memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.
43

 

 

D. Macam-Macam Maslahah  

Ulama‟ ushul fiqh berpendapat,disamping ada jenis maslahah yang 

diakui oleh syara‟ sebagai maslahah yang sebenarnya, ada juga maslahah 

yang palsu yang pada hakikatnya adalah mafsadah.
44

Oleh karena itu perlu 

mengetahui lebih lanjut tentang macam-macam maslahah dengan meninjau 

dari beberapa segi. 
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Para ushul fiqh mengemukakan beberapa pembagian maslahah, jika 

dilihat dari beberapa segi.
45

 

1. Dilihat dari segi kekuatan sebagai hujah dalam menetapkan 

hukum,maslahah ada tiga macam yaitu maslahah dharuriyah, 

maslahahhajiyah dan maslahah tahsiniyah.
46

 

a. Maslahah dharuriyah  

Maslahah dharuriyah adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan 

kebutuhan pokokumat manusia didunia dan akhirat. Artinya kehidupan 

manusia tidak punya arti apa-apa bila satu saja dari prinsip yang lima 

yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, 

memelihara keturunan, memelihara harta itu tidak ada. 

Memeluk agama merupakan fitrah dan naluri insan yang tidak bisa 

diingkari dan sangat dibutuhkan umat manusia.
47

 Jika agama tidak ada 

dan manusia dibiarkan begitu saja, maka akan muncul masyarakat 

jahiliyah, dan manusia hidup dengan penuh kekacauan.
48

Untuk 

kebutuhan tersebut, Allah SWT mensyariatkan agama yang wajib 

dipelihara setiap orang, baik yang berkaitan dengan akidah, ibadah, 

dan mu‟amalah.
49

Karena itu, beriman, shalat, puasa, zakat, dan haji 

disyari‟atkan untuk memelihara keberagaman agama. 
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Hak hidup juga merupakan hal paling asasi bagi setiap manusia. 

Dalam kaitan ini untuk kemaslahatan jiwa dan kehidupan manusia 

allah mensyari‟atkanberbagai hukum yang terkait dengan itu,seperti 

syari‟at qishash, kesempatan mempergunakan hasil sumber alam untuk 

dikosumsi manusia, hukum perkawinan untuk melanjutkan generasi 

manusia, dan berbagai hukum lain. 

Akal merupakan sasaran yang menetukan bagi seseorang dalam 

menjalani hidup dan kehidupannya.Oleh sebab itu, Allah menjadikan 

pemeliharaan akal itu sebagai suatu yang pokok. Untuk itu, antara lain  

Allah melarang meminum minuman keras, karena minuman itu bisa 

merusakkan akal dan hidup manusia. 

Keturunan juga merupakan masalah pokok bagi manusia dalam rangka 

memelihara kelansungan manusia di muka bumi ini. Untuk 

memelihara dan melanjutkan keturunan tersebut Allah mensyariatkan 

nikah dengan segala hak dan kewajiban yang diakibatnnya 

Terakhir, manusia tidak bisa hidup tanpa harta.Oleh sebab itu, harta 

merupakan sesuatu yang dharuri (pokok) dalam kehidupan manusia. 

Untuk mendapatkan Allah mensyari‟atkan berbagai ketentuan dan 

untuk memelihara harta seseorang allah mensyari‟atkan hukuman 

pencuri dan perampok.
50

 

b. Mashalah Hajiyah 
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Maslahah hajiyah adalah kemaslahatan yang dibutuhkan dalam 

penyempurnaan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelum yang 

berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara 

kebutuhan mendasar manusia. Dengan kata lain, jika tingkat 

kemaslahatan hajiyah ini tidak tercapai, manusia akan mengalami 

kesulitan memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta 

mereka.
51

 

           Contohnya dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas 

(qashr) solat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalm 

bidang mu‟amala dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan 

yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan (bay’ as-

salam), kerja sama dalam pertanian (muzara’ah), dan perkebunan 

(musaqqah).
52

 

           Firman Allah dalam Al-Qur‟an Al-Baqarah 2 : 184 

                         

                           

                 

 

Artinya :  (yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka 

Barangsiapa diantara kamu ada yang sakit atau dalam 

perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah baginya 

berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-

hari yang lain. dan wajib bagi orang-orang yang berat 

menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar 
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fidyah, (yaitu): memberi Makan seorang miskin. 

Barangsiapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan 

kebajikan, Maka Itulah yang lebih baik baginya. dan 

berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.[2] 

:184)
53

 

 

 

c. Maslahah Tahsiniyah 

Maslahah tahsiniyah adalah kemaslahatan yang sifatnya 

pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan 

sebelumnya. Atau maslahah yang kebutuhan hidup manusia 

kepadanya. Tidak sampai tahap dharuri, juga tidak sampai tingkat 

hijayah, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka 

memberikan kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. 

Contohnya, dianjurkan untuk memakan makanan yang bergizi 

berpakaian yang bagus, melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai 

amalan tambahan dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari 

badan manusia.
54

 

Ketiga kemaslahatan ini perlu dibedakan, sehingga seseorang 

muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu 

kemaslahatan. Kemaslahatan dharuriyah harus lebih di dahulukan dari 

pada kemaslahatan hajiyah, dan kemaslahatan hajiyah lebih di 

dahulukan dari kemaslahatan tahsiniyah. 

2. Seterusnya dilihat dari segi keberadaaan maslahah menurut syara‟ terbagi 

kepada tiga macam yaitu : 
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a. Maslahah Mu‟tabarah 

Maslahah mu’tabarah yaitu maslahah yang perlu 

diperhitungkan oleh syar‟i. Maksudnya,ada petunjuk dari syar‟i, baik 

langsung maupun tidak langsung, yang memberikan penunjuk pada 

adanya maslahah yang menjadi alasan dalam menetapkan hukum. 

Dari langsung tidak langsungnya petunjuk (dalil) terhadap 

maslahah tersebut, maslahah terbagi dua yaitu pertama 

munasibmu’atsisir tersebut bermaksud ada petunjuk syara‟ dalam 

bentuk nash atau ijma‟ yang menetapkan bahwa maslahah itu dijadikan 

alasan dalam menetapkan hukum. Kedua, munasib mulaim yaitu tidak 

ada petunjuk langsung dari syara‟ baik dalam bentuk nas atau ijma‟ 

tentang perhatian syara‟ terhadap maslahah tersebut, namun secara 

tidak langsung ada. 

b. Maslahah Mulghah 

Maslahah mulghah atau maslahah yang ditolak, yaitu maslahah yang 

dianggap baik oleh akal, tetapi tidak diperhatikan oleh syara‟ dan ada 

petunjuk syara‟ yang menolaknya. 

            Contohnya, dimasa kini masyarakat telah mengakui imansipasi 

wanita untuk menyamakan derajatnya dengan laki-laki dalam 

memperoleh harta warisan. Hal ini pun dianggap sejalan dengan tujuan 

ditetapkan nya hukum warisan oleh Allah untuk memberikan hak 

waris kepada perempuan sebagaimana yang berlaku pada laki-laki. 

Namun hukum Allah telah jelas dan ternyata berbeda dengan apa yang 
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dikira baik oleh akal itu, yaitu hak waris anak laki-laki adalah dua kali 

lipat hak anak perempuan,
55

 sebagaimana ditegaskan dalam surat An-

Nisa‟ ayat 11 : 

                 

 

Artinya :  “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka 

untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki 

sama dengan bagaian dua orang anak perempuan”. (QS.An-

Nisa‟ [4 : 11) 

Dan penegasan Allah tentang hak waris saudara laki-laki 

sebesar dua kali lipat hak saudara perempuan sebagaimana ditegaskan 

dalam surat An-Nisa‟ ayat 176 : 

                        

                               

 

Artinya: Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). 

Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang 

kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak 

mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, 

Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari 

harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki 

mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), (QS.An-

Nisa‟ [4] :176).
56
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c. Maslahah Mursalah 

Maslahah mursalah atau juga biasa disebut istishlah, yaitu 

yang dipandang baik oleh akal,sejalan dengan tujuan syara‟ dalam 

mengaskan hukum, namun tidak ada petunjuk syara‟ yang 

memperhitungkannya dan tidak  ada pula petunjuk syara‟ yang 

menolaknya.
57

Maslahah macam ini lah yang dimaksud dalam 

pembahasan ini, yang pengertiannya adalah seperti dalam defenisi di 

atas. Maslahah mursalah terdapat dalam masalah-masalah mu‟amalah 

yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak ada pula bandingannya 

dalam al-quran dan sunnah untuk dapat dilakukan anologi. 

Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-

rambunya.peraturan seperti itu tidak ada dalil khusus yang mengatur 

nya, baik dalam al-quran maupun dalam sunnah Rasulullah SAW. 

Namun peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syari‟at, yaitu dalam 

hal ini adalah memelihara jiwa dan harta.
58

 

3. Dilihat dari segi kandungan maslahah, para ulama‟ ushul fiqih 

membagikan kepada tiga yaitu : 

a. Maslahah Ammah 

Maslahah ammah yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut 

kepentingan orang banyak. Kemaslahtan umum itu tidak berarti untuk 

kepentingan semua orang, tetapi bisa juga berbentuk kepentingan 

mayoritas umat atau kebanyakan umat. 
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Misalnya para ulama‟ membolehkan membunuh penyebar 

bid‟ah yang dapat merusak aqidah umat, karena menyangkut 

kepentingan orang banyak. 

b. Maslahah al-khashshah 

Maslahah al-khashah yaitu kemaslahatan pribadi dan ini sangat jarang 

sekali, seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan 

hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfrud). 

Pentingnya pembagian kedua kemaslahatan ini berkaitan dengan 

prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemaslahatan 

umum bertentangan dengan kemaslahatan pribadi. Dalam pertentangan 

kedua kemaslahatan ini, Islam mendahulukan kemaslahatan umum dari 

pada kemaslahatan pribadi.
59
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