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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN DAN WALI DALAM 

PERNIKAHAN MENURUT KONSEP MAZHAB SYAFI’I 

 

A. Pengertian Nikah dan Dasar Hukumnya 

Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata, zawaj. Dalam Kamus 

al-Munawwir, kata nikah disebut dengan an-Nikah (إٌىبذ) dan azziwaj/az-

zawaj atau az-zijah ( اٌض٠ٚدٗ-اٌضٚاج-اٌضٚاج ). Secara harfiah, an-Nikah berarti al-

Wath'u ( اٌٛطء ), adh-Dhammu (ُاٌض ) dan al-Jam'u (اٌدّع ). Al-wath'u berasal 

dari kata wathi'a - yatha'u - wath'an ( ٚطبء-٠طبء-ٚطبء ), artinya berjalan diatas, 

melalui, memijak, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh 

atau bersenggama.
24

Al-dhammu, yang terambil dari akar kata dhamma-

yadhummu-dhamman ( ضّب-٠ضُ-ضُ ) secara harfiah berarti mengumpulkan, 

memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, 

merangkul, memeluk dan menjumlahkan. Juga berarti bersikap lunak dan 

ramah.
25

Sedangkan al-Jam'u yang berasal dari akar kata jama‟a - yajma'u - 

jam'an ( خّعب-٠دّع-خّع ) berarti: mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, 

menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun. Itulah sebabnya mengapa 

bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fiqih disebut dengan al-Jima' 

mengingat persetubuhan secara langsung mengisyaratkan semua aktivitas 

yang terkandung dalam makna-makna harfiah dari kata al-Jam'u.
26

 Dalam 

bahasa Indonesia kata nikah dan kawin adalah sama atau identik, sedangkan 

                                                             
24

Ahmad Warson Munawwir, Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap, 

(Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997), cet. ke-14, hal. 1461. 
25

Muhammad Amin Summa, op. cit, hal. 42-43. 
26

Ibid, hal. 43. 
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dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah adalah ikatan (akad) perkawinan 

yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.
27

 Nikah 

menurut bahasa berarti akad, berkumpul, dan bersetubuh. Sementara itu 

menurut istilah, nikah ialah akad yang mengandung halalnya hubungan 

kelamin antara laki-laki dan perempuan berkewajiban tolong-menolong serta 

menentukan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri.
28

 

Sedangkan nikah menurut Syara' ialah: "Akad (ijab qabul) antara wali 

colon isteri dan mempelai laki-laki dengan ucapan-ucapan tertentu dan 

memenuhi rukun dan syaratnya.
29

 

 Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang 

disahkan tanggal 2 Januari 1974 dinyatakan; Pernikahan ialah ikatan lahir 

batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
30

 

Di antara pengertian-pengertian diatas tidak terdapat pertentangan satu 

sama lain, bahkan jiwanya adalah sama dan seirama, karena pada hakikatnya 

syari'at Islam itu bersumber dari Allah Tuhan yang Maha Esa. Dengan 

demikian, nikah adalah akad yang menjadikan halalnya hubungan suami isteri, 

saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan 

kewajiban antara keduanya.  

                                                             
27

 Departemen pendidikan dan kebudayaan, Kamus besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: 

Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet. ke- 4, hal. 962. 
28

Ahsin W. al-hafidz, Kamus Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2013), cet. ke-1, hal. 174. 
29

Zahry Hamid, Pokok-Pokok Hukum Pernikahan Islam dan Undang-Undang Pernikahan 

di Indonesia, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), cet. ke- 1, hal. 1. 
30

Muhammad Amin Summa, op. cit, hal. 203. 
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Adapun dasar hukum pernikahan terdiri dari al-Qur‟an dan hadits. 

Allah SWT berfirman: 

Surat an-Nur ayat 32:  

ُ ِمْه َوأَْوِكُحىا  الِِحيَه ِمْه ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكىوُىا فُقََراَء يُْغىِِهُم َّللاَّ األيَاَمى ِمْىُكْم َوالصَّ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   فَْضلِِه َوَّللاَّ

Artinya:  “Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan 

orang-orang yang layak (bernikah) dari hamba-hamba sahayamu 

yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan 

mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas pemberian-Nya 

lagi Maha Mengetahui” (Q.S.An-Nuur: 32).
31

 

 

Ayat tersebut di atas mencakup hukum-hukum yang muhkam dan 

perintah-perintah yang pasti, yaitu; anjuran untuk nikah dan membantu laki-

laki yang belum beristri dan perempuan-perempuan yang belum bersuami agar 

mereka kawin, termasuk juga budak-budak sahaya yang layak dan sudah 

cukup usia, hendaklah dibantu mereka dikawinkan dan janganlah sekali-kali 

kemiskinan dijadikan penghalang untuk kawin. Allah berfirman, bahwa jika 

suatu kawin berada dalam keadaan tidak mampu, orang itu akan di berikan 

rezeki dan kemampuan dengan karunia Allah dan rahmat-Nya.
32

 

Juga Rasulullah SAW bersada: 

 ُْٕٗ َٟ هللاُ َع ُْ َسِض ب َّ ًٕٝ فٍََم١َُِٗ ُعْث ِّ َع َعْجِذهللاِ ثِ َِ  ْٟ ِش ِْ ُْٕذ اَ َٟ هللاُ َعُْٕٗ لَبَي : ُو خَ َسِض َّ ٍْمَ ْٓ َع , َع

ِٓ : اََل  َّ ْز ُْ : ٠َباَثَبَعْجِذاٌشَّ ب َّ ثُُٗ فَمَبَي ٌَُٗ ُعْث َعُٗ ٠َُسذِّ َِ  ََ ُشَن فَمَب َبرَُزوِّ بثَّخً   ٌََعٍَّٙ ََ ُخَه َخبِس٠َخً  ِّٚ  َُٔض

ُي هللاِ َصٍَّٝ  ْٛ ٍَْذ َراَن , ٌَمَْذلَبَي ٌََٕبَسُع ْٓ لُ بَِٔه , لَبَي : فَمَبَي َعْجُذهللاِ : ٌَئِ َِ ْٓ َص ِِ َض  َِ ب َِ ثَْعَض 

: َُ َعٍَّ َٚ  ِٗ ٍْجََصِش ,  (هللاُ َع١ٍَْ ُ اََغضُّ ٌِ ْج , فَبَِّٔٗ َّٚ ١ٍَْزََض ٌْجَبَءحَفَ ُُ ا ُْٕى ِِ ِٓ اْعزَطََع  َِ جَبِة  ْعَشَشاٌشَّ َِ ٠َب

َِٚخبء    ٌَُٗ ُ َِ فَبَِّٔٗ ْٛ ِٗ ثِبٌصَّ ُْ ٠َْغزَِطْع فََع١ٍَْ ٌَ ْٓ َِ َٚ ٍْفَْشِج ,  ٌِ ُٓ اَْزَص سٚاٖ اٌجخبسٜ )َٚ
33

 

                                                             
31

Departemen Agama RI, op.cit, hal. 282. 
32

Salim Bahreisy, Said Bahreisy, Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsier, (Surabaya: PT. 

Bina Ilmu, 1990), hal. 468-469. 
33

Imam Syihabuddin Ubil Abbas Ahmad, op.cit, hal. 338; Muhammad Nashiruddin al-

Albani, op.cit, hal.374. 
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Artinya: “„Alqamah ra. Berkata, Aku berjalan bersama Abdullah di Mina, lalu 

ia ditemui oleh Utsman r.a. Kemudian Ustman berdiri bersama 

Abdullah sambil berbincang-bincang dengannya.Ustman bertanya 

kepada Abdullah, ‟Hai Abu Abdurrahman! Tidakkah kau ingin kami 

menikahkanmu dengan seorang wanita yang masih mudah agar 

wanita tersebut bisa mengingatkanmu sebagian dari masa 

lalumu?Abdullah menjawab, „Jika kau katakan itu. Maka sungguh 

Rasulullah SAW, bersabda kepada kami,‟ Hai para pemuda! Barang 

siapa diantara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah, 

karena sesungguhnya menikah itu bisa lebih memejamkan mata dan 

bisa menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, 

maka puasalah Karena berpuasa itu baginya pencegah dari nafsu 

syahwat”. Riwayat Bukhori. 

 

ٔٙٝ عٓ اٌزجزً"ٚلشأ إٌجٟ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ  اْ :"عٓ اٌسغٓ عٓ عّشح حٚعٓ لزبد

عٍٕب سعال ِٓ لجٍه ٚخعٍٕب ٌُٙ أصٚاخب ٚدس٠خ() سٚاٖ اٌزشِذٜ ٚاثٓ لزبدح: )ٌٚمذ أس

 .ِبخٗ(
Artinya:  Dari Qatadah dari al-Hasan dari Samurah: "Sesungguhnya Nabi 

saw. melarang membujang. Selanjutnya Qatadah membaca (ayat): 

"Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa orang Rasul 

sebelum kamu dan kami berikan kepada mereka beberapa istri dan 

anak cucu". (HR. At-Turmudzy dan Ibnu Majah).  

 

Menurut at-Tirmidzi, hadits Samurah tersebut adalah hadits Hasan 

yang gharib (aneh). Al-Asy'ats bin Abdul Malik meriwayatkan hadits ini 

dariHasan dari Sa'ad bin Hisyam dari Aisyah dan ia dari Nabi SAW. 

Dikatakan bahwa kedua hadits tersebut adalah shahih.
34

 

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam hal menetapkan 

hukum asal suatu perkawinan. Menurut pendapat yang terbanyak dari fuqaha 

madzhab Syafi'i, hukum nikah adalah mubah (boleh), menurut madzhab 

Hanafi, Maliki, dan Hambali hukum nikah adalah sunnat, sedangkan menurut 

                                                             
34

Imam Khafid Abi‟Ula Muhammad Abdul Rahman ibn Abdul Rahim, Tuhfatul Ahwadzi 

Syarah Jami‟ at-Tirmidzi, Juz IV, Bairut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1353- 1683H, hal. 172 
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madzhab Dhahiry dan Ibnu Hazm hukum nikah adalah wajib dilakukan sekali 

seumur hidup.
35

 

Dengan demikian, pada prinsipnya syari'at Islam tidak membenarkan 

prinsip anti menikah karena ajaran Islam menganut keseimbangan tatanan 

hidup antara kepentingan dunia dan akhirat. Hal itu menunjukkan bahwa 

setiap orang yang memenuhi syarat harus merasakan kehidupan rumah tangga 

sebagai tangga untuk memperoleh kesempurnaan hidup.  

 

B. Rukun dan Syarat Nikah  

Untuk memperjelas syarat dan rukun nikah maka lebih dahulu 

dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun 

terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun 

adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”,
36

sedangkan 

syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan 

dilakukan”.
37

 

Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala 

sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan 

tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan 

adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.
38

 

Ada juga berpendapat bahwa syarat yaitu apa yang terhenti wujud 

hukum itu atas wujudnya, dan tidak bercerai dari a‟damnya itu a‟dam hukum. 

                                                             
35

 Zahry Hamid, op. cit, hal. 3-4. 
36

 Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan, op.cit, hal. 966. 
37

Ibid, hal. 1114. 
38

 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 

cet. ke- 4, hal. 50. 
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Yang dimaksud dengan wujudnya itu ialah syar‟i yang disusun hadist 

diatasnya. Syarat itu ialah luar dari hakikat yang disyaratkan. Tidak tetap dari 

wujudnya itu wujudnya.
39

Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah 

syarat adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. 

Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarat 

tidak pasti wujudnya hukum.
40

Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, 

adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia 

merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain 

rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu 

itu.
41

 

Menurut ulama Syafi‟iyah bahwa rukun perkawinan bukan hanya 

berkaitan dengan akad nikah, akan tetapi keseluruhan dari segala unsur-

unsurnya. Dengan begitu rukun perkawinan itu adalah segala hal yang harus 

terwujud dalam suatu perkawinan. Adapun syarat dan rukun nikah 

sebagaimana diketahui menurut UU No 1/1974 Tentang Pernikahan Bab: 1 

pasal 2 ayat 1 dinyatakan; pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut 

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
42

 Berikut rukun akad 

pernikahan ada lima, yaitu:  

1. Adanya calon suami, syarat-syaratnya:  

a. Beragama Islam  

                                                             
39

Abdul-Wahhab Khalaf, Ilmu Usul Fiqh, terj. Halimddin, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 

cet. ke- 6, hal. 118. 
40

  Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, (kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 1958), hal. 59. 
41

 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta: 

Pilar Media, 2006), hal. 25. 
42

Direktorat Pembina Badan PA Islam, Himpunan Peraturan PP dalam Lingkungan PA, 

(Jakarta: 2001), hal. 131. 
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b. Laki-laki  

c. Dewasa   

d. Jelas orangnya  

e. Dapat memberikan persetujuan  

f. Tidak sedang berihram haji/umrah  

g. Tidak terdapat halangan perkawinan   

2. Adanya calon istri, syarat-syaratnya:  

a. Beragama Islam, atau ahli kitab  

b. Perempuan  

c. Dewasa   

d. Jelas orangnya  

e. Tidak sedang berihram haji/umrah  

f. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami.  

g. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddahdari lelaki lain.                                                      

h. Telah memberi idzin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk 

menikahkannya.  

i. Bukan mahram calon suami.  

j. Tidak terdapat halangan perkawinan.
43

 

3. Adanya wali dan syarat-syaratnya:  

a. Laki-laki  

b. Dewasa  

c. Mempunyai hak perwalian  

                                                             
43

Slamet Abidin dan Aminuddin, Fiqih Munakahat, Jilid I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

1999), cet. ke- 1, hal. 64. 
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d. Adil 

e. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya.  

f. Tidak terdapat halangan perwaliannya   

4. Adanya saksi, syarat-syaratnya:  

a. Minimal dua orang laki-laki  

b. Muslim  

c. Adil  

d. Aqil baligh  

e. Tidak terganggu ingatan dan tidak tuna rungu atau tuli.  

f. Hadir dalam Ijab Qabul  

g. Dapat mengerti maksud akad  

h. Dewasa   

5. Pengucapan sighat „ijab qabul, syarat-syaratnya:  

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali  

b. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria  

c. Memakai kata-kata Nikah, Tazwij atau terjemahan dari kata Nikah 

atau Tazwij  

d. Antara Ijab dan Qabul bersambungan  

e. Antara Ijab dan Qabul jelas maksudnya  

f. Orang yang berkait dengan Ijab Qabul tidak sedang dalam ihram 

haji/umrah 
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g. Majelis Ijab dan Qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: 

calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau 

wakilnya, dan dua orang saksi.
44

 

Walaupun kelima rukun persyaratan tersebut sudah dianggap cukup, 

namun agar akad nikah tersebut mempunyai kekuatan hukum, hendaknya 

disaksikan pula oleh Pegawai Pencatat Nikah dari Kantor Urusan Agama 

setempat, sesuai Undang-Undang Hukum Perkawinan yang berlaku di 

Indonesia, Bab II, Pasal 5:  

(1)  Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap 

perkawinan harus dicatat.  

(2)  Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah sebagaimana diatur oleh Undang- Undang No. 22, 

Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32, Tahun 1954. 

Selanjutnya di Pasal 6 disebutkan:  

(1) Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus 

dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah.  

(2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat 

Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.  

 

 

 

                                                             
44

Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), 

hal. 71-72. 
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C. Wali dalam akad Nikah  

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wali 

Adapun pengertian wali menurut bahasa (lughat) yaitu kata wali 

berasal dari bahasa Arab )ٌٌٝٛا(yang jamaknya ( )ال١ٌٚب  yang berarti kasih, 

pemerintah. Sedang kata)ٌٌٝٛا(mempunyai arti, pemerintah atau wali.
45

 

Pengertian wali secara etimologi, wali berarti penjaga, pelindung, 

penyumbang, teman, pengurus, dan juga digunakan dengan arti keluarga 

dekat.
46

 Ada juga berpendapat wali itu mempunyai arti pelindung, 

penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain:  

a.  Orang yang menurut hukum (agama atau adat) diserahi kewajiban 

mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa.  

b.  Pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah (yaitu yang 

melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki).  

c.  Orang saleh (suci), penyebar agama.  

d.  Kepala pemerintah dan sebagainya.
47

 

Arti-arti wali diatas pemakaiannya dapat disesuaikan dengan 

konteks kalimat. Adapun yang dimaksud wali dalam hal pernikahan yaitu 

sesuai dengan poin b. Orang yang berhak menikahkan seorang 

perempuan ialah wali yang bersangkutan, apabila wali yang bersangkutan 

tidak sanggup bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya dapat 

dialihkan kepada orang lain.   

                                                             
45

Mahmud Yunus, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, 1989), hal. 507. 
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Syafiq A. Mughni, Nilai-nilai Islam Perumusan Ajaran dan Upaya Aktualisasi, 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), cet. ke-1, hal. 161. 
47

 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-3, hal. 165. 
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 Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang 

yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat 

hubungan darahnya. Jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi‟i 

mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan 

ayah, bukan dari garis keturunan ibu.
48

 

  Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh 

melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk 

orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan 

menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita 

yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. 

Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh. Namun para ulama 

penganut madzhab Hanafi mengemukakan seorang wanita boleh 

melakukan akad pernikahan sendiri, sebagaimana ia boleh melakukan 

akad seperti jual beli, ijarah (sewa-menyewa), rahn (gadai) dan 

sebagainya”.
49

 

  Dasar hukum yang mengatur tentang adanya wali masih banyak di 

bicarakan dalam berbagai literatur. Menurut jumhur ulama keberadaan 

wali  dalam  sebuah  pernikahan didasarkan  pada  sejumlah  nash  al-

Qur‟an dan  Hadist. Nash al-Qur‟an yang digunakan sebagai dalil adanya 

wali dalam pernikahan diantaranya adalah :   

َوإَِذا طَلَّْقتُُم الىَِّساَء فَبَلَْغَه أََجلَُههَّ فاَل تَْعُضلُىهُهَّ أَْن يَْىِكْحَه أَْزَواَجهُهَّ إَِذا تََراَضْىا 

 بَْيىَُهْم بِاْلَمْعُروفِ 
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Artinya: ”Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa  

iddahnya, Maka  janganlah  kamu  (para  wali)  menghalangi  

mereka  kawin  lagi dengan  bakal  suaminya,  apabila  telah  

terdapat  kerelaan  diantara mereka dengan cara yang 

ma'ruf”. (Q.S. al-Baqarah: 232).
50

 

 

 Juga dalam al-Qur‟an surat an-Nur ayat 32: 

ُ َوأَْوِكُحىا األيَاَمى  الِِحيَه ِمْه ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِْن يَُكىوُىا فُقََراَء يُْغىِِهُم َّللاَّ ِمْىُكْم َوالصَّ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   ِمْه فَْضلِِه َوَّللاَّ

 

Artinya:  “Kawinkanlah bujangan-bujangan yang telah layak untuk 

kawin dari antara budak laki-laki dan perempuan kamu. Jika 

mereka miskin, Allah kelak akan memberikan kecukupan 

kepada mereka dari rizki-Nya dan Allah Maha luas (rizki-Nya) 

dan Maha tahu”.
51

 

 

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW:  

ِ صٍٝ  َْٕٙب لَبٌَْذ : لَبَي َسُعُٛي هللَاَّ ُ َع َٟ هللَاَّ ْٓ َعبئَِشخَ َسِض َع َشأٍَح ََٔىَسْذ َٚ ِْ ب اِ َّ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ) أ٠َُّ

ْٓ فَْشِخَٙب, فَ  ِِ  ًَّ ب اِْعزََس َّ ُْٙش ثِ َّ ٌْ ًَ ثَِٙب فٍَََٙب اَ ْْ َدَخ ِ , فَئ  ً َب, فََِٕىبُزَٙب ثَبِط ِّٙ١ٌِ َٚ  ِْ زََدُشٚا ثَِغ١ِْش إِْر َْ ِْ ا ئِ

) ٌَُٗ َّٟ ٌِ َٚ ْٓ َل  َِ  ُّٟ ٌِ َٚ  ُْ ٍْطَب ُٓ أَْخَشَخُٗ اَْْلَْسثَ   فَبٌغُّ اْث َٚ أَخَ ,  َٛ َسُٗ أَثُٛ َع َصسَّ َٚ  , َّٟ َعخُ إِلَّ إٌََّغبئِ

 ُُ ٌَْسبِو ا َٚ  َْ  ِزجَّب
Artinya:  Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda:Perempuan yang 

nikah tanpa izin walinya, maka nikahnya batil. Jika sang laki-

laki telah mencampurinya, maka ia wajib membayar maskawin 

untuk kehormatan yang telah dihalalkan darinya, dan jika 

mereka bertengkar maka penguasa dapat menjadi wali bagi 

wanita yang tidak mempunyai wali. ”Dikeluarkan oleh Imam 

Empat kecuali Nasa'i. Hadits shahih menurut Ibnu Uwanah, 

Ibnu Hibban, dan Hakim”.
52

 

 

Dan Rasulullah SAW bersabda: 

 

ُ َعَْٕٙب عٓ عبئشخ َٟ هللَاَّ ّْ سعٛي هللا َسِض ْٞ َعْذي لبي ) صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ا َِ٘ذ ب ََ َٚ  ٍّٟ ٌِ َٛ ثِ َٔىبَذ اِلَّ ( َلِ

 سٚاٖ اثٓ زجّبْ

Artinya: “Dari 'Aisyah Radliyallaahu 'anha bahwa Rasulullah 

Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: Tidak sah nikah, 

kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang „adil. Riwayat 

Ibnu Hibban.
53
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2. Syarat Wali 

Wali merupakan salah satu rukun yang harus ada dalam suatu 

pernikahan, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Mereka 

menggunakan dalil al-Qur‟an dan hadits sebagai dasar perwalian. 

Menurut Imam Syafi‟i dan Hambali, perkawinan harus dilangsungkan 

dengan wali laki-laki muslim, baligh, berakal dan adil.
54

 

Menurut Dr. Peunoh Daly dalam bukunya Hukum Perkawinan 

Islam, menjelaskan mengenai gugurnya hak kewalian yaitu:  

a.  Masih kecil, atau masih dibawah umur.  

b.  Gila, apabila wali akrab  gila  maka  berpindah  kewalian  kepada 

wali ab‟ad.  

c.  Budak.  

d.  Fasik, kecuali ia sebagai imam a‟zam (sultan).  

e.  Masih berada dibawah pengawasan wali (mahjur „alaih) karena tidak 

cerdas (dungu). 

f.  Kurang normal penglihatan dan tutur katanya, karena  lanjut  usia 

atau lainnya, sehingga tidak dapat melakukan penyelidikan sesuatu 

yang patut   

g.  diselidiki.  

h.  Berbeda Agama.  

Kalau terdapat salah satu dari hal-hal yang  tersebut  pada  

seseorang wali, maka berpindahlah hak kewalian itu kepada wali ab‟ad. 
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 29 

Wali akrab yang sedang berihram tidak boleh mengawinkan dan tidak 

boleh pula mewakilkan kepada orang lain. Dikala itu Sultanlah yang 

menjadi walinya, bukan wali ab‟ad yang berikutnya, karena wali akrab 

itu tidak gugur kewaliannya ketika ihram, hanya tidak sah melakukan 

akad.
55

 

Anak kecil, budak dan orang gila tidak dapat menjadi wali. 

Bagaimana mereka akan menjadi wali sedangkan untuk menjadi wali atas 

diri mereka sendiri tidak mampu.  

Dalam pasal 20 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa: 

Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang 

memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
56

 

Dalam undang-undang No. 1 thn. 1974 pasal 6 ayat 3 dan 4, 

dijelaskan bahwa seorang wali harus masih hidup dan sekaligus mampu 

menyatakan kehendaknya. Apabila orang tuanya sudah meninggal atau 

tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali orang 

yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam 

garis lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan 

menyatakan kehendaknya.
57

 

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat menjadi 

wali nikah adalah beragama Islam, laki-laki, baligh, berakal sehat, tidak 

sedang berihram, tidak dipaksa, belum pikun atau hal-hal yang 
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menyebabkan hilang ingatannya, tidak fasik dan tidak dicabut hak 

kewaliannya. 

3. Pendapat mazhab Syafi‟I tentang wali adil dalam akad nikah 

a) Pengertian wali adil 

Adil secara bahasa berasal dari   عذل  -٠عذي  -عذي  yang berarti 

membetulkan, meluruskan, lurus
58

. Dalam arti lain „adil bermakna 

cerdas. Adapun yang dimaksud dengan cerdas disini adalah dapat atau 

mampu menggunakan akal pikirannya dengan sebaik-baiknya atau 

seadil-adilnya
59

. Defenisi ini sejalan dengan makna „adil secara bahasa 

diatas yaitu bahwa sikap seseorang yang selalu betul dan lurus. Lurus 

dalam arti keadaan hati seseorang yang sesuai dengan syar‟i, selalu 

berbuat dan bertindak sesuai dengan tuntunan syar‟i, dan 

melaksanakan segala amal yang mengandung pahala serta 

meninggalkan seluruh perbuatan yang mengandung unsur dosa sesuai 

dengan ajaran syar‟i. Menurut Imam Syafi‟I „adil berarti dapat 

dipercaya dalam bidang-bidang agama, benar dalam berbicara dan 

tidak pernah berbohong. Hal ini bukan berarti orang yang memiliki 

sifat adil bebas dari dosa karena tidak ada manusia yang sedemikian 

terjaga
60

.  
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  Jadi, yang dimaksud dengan wali „adil adalah keadaan seorang 

wali nikah yang tidak fasik. Tidak fasik dengan arti tidak melakukan 

dosa kecil maupun dosa besar.       

b)  Syarat wali adil 

Syeikh Muhammad bin Qasim al-Ghazi dalam kitab fath al-Qarib 

menerangkan bahwa syarat masing-masing wali dan dua saksi 

membutuhkan enam syarat, yaitu: 

فال ٠ىْٛ ٌٚٝ اٌّشاحوب فشاالف١ّب ٠غزش١ٕٗ اٌّصٕف  (الٚي )العالَ

٠ىٛٔبٌٌٛٝ اٌّشاح صغشاٚاٌثبٌث )اٌعمً(فال٠ىْٛ اٌٌٛٝ اٌّشاح فالثعذٚاٌثبٔٝ)اٌجٍٛغ(

رمطعٛاٌشثع)اٌسش٠ٗ( (فال٠ىْٛ اٌٌٛٝ عجذافٝ ا٠دبة ِدٕٛٔبعٛاءاطجك خٕٛٔٗ اٚ

إٌىبذ ٠ٚدٛصاْ ٠ىْٛ لبثال فٝ إٌىبزضٚاٌخبِظ)اٌزوٛسح(فال رىْٛ اٌّشاحاٌخٕثٝ 

١١ٌٕٚٛاٌغبدط)اٌعذاٌخ(فال٠ىْٛ اٌٌٛٝ فغمبٚاعزثٕٝ اٌّصٕف ِٓ رٌه ِبرضّٕٗ لٌٛٗ 

الِخاٌٝ ٌٌٛٝ ٚل٠فزمشٔىبذ  اعالِب : )الأٗ ل٠فزمشٔىبذ اٌز١ِخاٌٝ

٠ىْٛ فغمبٚخ١ّع ِبعجك فٝ اٌٌٛٝ ٠عزجشفٝ َب٘ذٜ إٌىبذ اٌعذٌخاٌغ١ذ(ف١دٛصاْ
61 

a. Islam, maka tidak sah orang kafir menjadi walinya seorang 

perempuan, kecuali terhadap sesuatu yang telah diberikan 

pengecualian.  

b. Baligh (sudah dewasa) maka tidak sah anak kecil menjadi walinya 

perempuan. 

c. Berakal sehat, maka tidak sah orang gila menjadi walinya perempuan, 

yang terus menerus gilanya atau kumat-kumatan. 

d. Merdeka (statusnya), maka tidak sah seorang budak menjadi wali 

dalam mengijabkan perkawinan, tetapi dia menerima (qabul) dalam 

perkawinan. 
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e. Laki-laki. Tidak boleh seorang perempuan dan khuntsa itu menjadi 

wali. 

f. Adil, maka orang fasiq tidak boleh menjadi wali.
62

Dalam arti tidak 

pernah terlibat dengan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan 

dosa kecil serta memelihara muruah atau sopan santun. Kemudian ia 

memberikan pengecualian dari syarat tersebut, yaitu segala sesuatu 

yang tersimpan dalam perkataannya, bahwa kecuali perkawinan 

perempuan kafir dzalim tidak membutuhkan kepada islamnya si wali, 

demikian pula amat, tidak membutuhkan keadilan si sayyid. Maka 

boleh (sah) walinya perempuan amat itu orang fasiq. Semua 

persoalan yang tersebut dalam kaitannya dengan wali (dalam 

perkawinan) itu diiktibarkan dalam persoalan dua saksi perkawinan.
63

 

Ada juga menjelaskan bahwa syarat wali itu adalah: 

a. Orang yang sempurna persyaratannya, seperti dewasa, berakal dan 

merdeka. Para puqaha berselisih pendapat tentang orang yang 

kurang akal. Diantara mereka ada yang membolehkannya (menjadi 

wali nikah). 

b. Satu agama dengan yang diwalikan, kecuali jika ia seorang imam 

(pemimpin). Karena, ia mempunyai hak perwalian atas seluruh 

pengikutnya, baik ia Muslim ataupun non-Muslim, demi 

kemaslahatan semua. 
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c. Tidak terkenal jelek dalam memilih pasangan. Poin ini berdasarkan 

pendapat mazhab Hanafi. 

d. Adil, pendapat ini merupakan pendapat mayoritas Fuqaha, kecuali 

Mazhab Hanafi. Pelaksanaannya seperti pendapat Mazhab Hanafi.
64

 

Syaikh Abu Syujak berpendapat bahwa akad nikah tidak sah jika 

tidak ada wali laki-laki dan dua orang saksi laki-laki yang adil (lurus). 

)فصً. ٚل٠صر عمذ إٌىبذ ال ثٌٛٝ روشَٚب٘ذٜ عذي, ٠ٚفزمش. اٌٌٛٝ ٚاٌشب٘ذاْ 

اٌٝ عزخَٛسط( اٌٌٛٝ ازذ اٚوبْ إٌىبذ فال ٠صر ال ثٌٛٝ ٌمٌٛٗ رعبٌٝ )فال 

رعضٍٛ٘ٓ اْ ٠ٕىسٓ اصٚخٙٓ (ٔضٌذ فٝ ِعمً ثٓ ٠غبسز١ٓ زٍف أال٠ضٚج اخزٗ 

ِطٍمٙب, ٚ٘ٛفٝ اٌجخبسٜ فٍٛ وبْ ٌٍّشاح اْ رٕمذ ٌّبٔٙٝ عٓ عضٍٙب, ٌٚمٌٛٗ  ِٓ

صً هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ )لٔىبذ الثٌٛٝ َٚب٘ذٜ عذي ِٚب وبْ ِٓ ٔىبذ غ١ش رٌه 

 فٙٛثبطً(: سٚاٖ اثٓ زجبْ فٝ صس١سٗ, ٚلبي ل٠صر فٝ روش اٌشب٘ذ٠ٓ غ١شٖ.

أٗ ل٠فزمشٔىبذ اٌز١ِخاٌٝ )العالَ ٚاٌجٍٛغ ٚاٌعمً ٚاٌسش٠ٗ ٚاٌزوٛسحٚاٌعذاٌخال

اعالَ اٌٌٛٝ ٚلٔىبذ الِخ اٌٝ عذاٌخ اٌغ١ذ(ل٠دٛصاْ ٠ىْٛ ٌٚٝ اٌّغٍّخوبفشا.لبي 

هللا رعبٌٝ)ٚاٌّؤِْٕٛ ٚاٌّؤِٕبد ثعضُٙ أ١ٌٚبءثعض(فبٌىبفش١ٌظ ثٕبصشٌٙب 

 لخزٍف اٌذ٠ٓ, فال٠ىْٛ ١ٌٚب, ٚوزاأ٠ضبل٠دٛصٌّغٍّبْ ٠ىْٛ ١ٌٚبٌىبفشحٌمٌٛٙزعبٌٝ

فمطع عجسبٔٗ  ١ٌٚبءثعض( إٌصبسىب١ٌٚبءثعضّٙب ز٠ٓ إِٔٛالرزخزاا١ٌٙٛدٚ)٠آأ٠ٙباٌ

 ل٠خاٌىبفش ٚرعبٌٝ اٌٛال٠خث١ٓ اٌّؤ١ِٕٕٛاٌىبفش٠ٓ, ٚ٘زا٘ٛاٌّز٘ت, ٠ٚؤخزِٓ ال٠خٚ

ٌٍىبفشحوّبروشٖ اٌش١خ فٝ لٌٛٗ, الأٗ ل٠فزمش ٔىبذ اٌز١ِٗ اٌٝ اعالَ اٌٌٛٝ, ٚ٘ٛ 

فٝ د٠ٕٗ,فٍٛوبْ ٠شرىت اٌّسشِبد. لبي وزٌه عٍٝ اٌصس١سٗ, ٚلثذاْ ٠ىْٛ عذل

اٌشفعٝ فزض٠ٚدٗ ا٠ب٘بوزض٠ٚح اٌّغٍُ اٌفبعك اثٕزٗ, ٚلبي اٌس١ٍّٝ: اْ اٌىبفشل٠ٍٝ 

اٌزض٠ٚح, ٚأبٌّغٍُ ارا أسدا اْ ٠زضٚج ثز١ِخصٚخبٌمبضٝ, ٚاٌصس١ر اْ اٌىبفش٠ٍٝ 

صٌٍّغٍُ ٌال٠خ, ثُ َشط ٘زا أ١ٔىْٛ اٌٌٛٝ لبض١ب. فبْ وبْ ٌٚٝ اٌز١ِخ لبض١ب فال٠دٛ

 اْ ٠مجً ٔىبزٙب ِٓ لض١ُٙ عٍٝ اٌّز٘ت.

ٚلٌٛٗ)ٚاٌعذٌخ(اززشصثٗ عٓ غ١ش٘بفبٌفبعك ً٘ ٠ٍٝ رض٠ٚح ١ٌِٛٗ   ف١ٗ خالف 

ِٕزشش: اٌّز٘ت أٗ ل٠ٍٝ وٛل٠خاٌّبي, ٌٚمٌٛٗ صً هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ )لٔىبذ الثٌٛٝ 

ِشَذ(اٜ سَذ لْ اٌفغك ٠مذذ فٝ اٌشب ٘ذفىزافٝ اٌٌٛٝ وبٌشق ٠ٚغثٕٝ ِٓ 

٘زااٌغ١ذفبٔٗ ٠ضٚج اِزٗ ٌٚٛوبْ فبعمبلٔٗ ٠ضٚج ثبٌٍّه عٍٝ الصر لثبٌٛل٠خ. 
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ٚاعٍُ اْ اٌشافعٝ لبي: اْ اوثش اٌّزؤخش٠ٓ أفزٝ ثبْ اٌفبعك ٠ٍٝ لع١ّب 

اٌخشاعب١ْٔٛ, ٚخزبسٖ اٌش٠ٚبٔٝ لبي إٌٜٛٚ ٚعئً اٌغضاٌٝ فٝ ٚل٠خ اٌفبعك فمبي: 

شرىت ِبٔفغمٗ ثٗ ٌٚٝ ٚالفال. لبي إٌٜٛٚ أٗ ٌٛ عٍجٕبٖ اٌٛل٠خ لٔزمٍذ اٌٝ زبوُ ٠

ٚ٘زا اٌزٜ لبٌٗ زغٓ, ف١ٕجغٝ اْ ٠ىٛ ْ اٌعًّ ثٗ ٚهللا أعٍُ.
65
 

Wali itu memerlukan enam syarat, yaitu: 

a. Islam  

b. Baligh 

c. Berakal  

d. Sifat merdeka 

e. Adil  

Akan tetapi untuk perempuan kafir dzimmi tidak memerlukan 

islamnya wali, dan untuk pernikahan amah tidak memerlukan syarat sifat 

adilnya wali.
66

 

Dalam kita I‟anatutthalibin juga dijelaskan wali itu harus „adil: 

ٌٌْٛٝ عذاٌخ ٚزش٠خ, ٚرىٍٟ فال ٚل٠خٌفبعك غ١شالِبَ العظُ,لٔبٌفغك  َٚشطَ فٝ ا

٘زا٘ٛاٌّز٘ت ٌٍخجشاٌصس١ر لٔىبذ ٔمص ٠مذذ فٝ اٌشٙبدح,ف١ّٕع اٌٛل٠خ وباٌشق 

الثٌٛٝ ِشَذ اٜ عذي.ٚلبي ثعضُٙ أٗ ٠ٍٝ.ٚاٌزٜ اخزبسٖ إٌٜٛٚ وبثٓ اٌصالذ 

ٚاٌغجىٝ, ِبافزٝ ثٗ اٌغضاٌٝ ِٓ ثمبءاٌٛل٠خٌٍفبعك ز١ث رٕزمً ٌسبوُ فبعمٌٛٛربة 

اٌفبعك رٛثخصس١سخصٚج زبل,عٍٝ ِباعزّذٖ ١َخٕبوغ١شٍ٘ىٓ اٌزٜ لبٌٗ اٌش١خبْ 

ج الثعذالعزجشاء ٚاعزّذٖ اٌغجىٝأٗ ل٠ضٚ
67
. 

Disyaratkan pula bagi wali itu harus adil, merdeka bukan budak, 

dan keadaannya itu orang mukallaf. Maka, orang fasiq selain kepala 

Negara tidak berhak menjadi wali, karena kepasiqan itu merupakan 

kekurangan yang membuat persaksian tercela, yang menghalangi 
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kewalian, sebagaimana kebudakan, pendapat ini adalah mazhab as-

Syafi‟I sebagaimana berdasarkan Hadist Shahih: Nikah tidak sah kecuali 

dengan adanya wali yang mursyid, yaitu adil.
68

 

Wahbah az-Zuhaili menerangkan  bahwa ada enan syarat untuk 

menjadi wali, yaitu: 

a. Adannya kesempurnaan ahliyyah ada‟ yaitu dengan balig dan berakal. 

Maka, tiadak ada hak wilayah agi orang yang yang gila atau anak kecil 

karena keduanya tidak memiliki wilayah terhadap dirinya sendiri sehingga 

keduannya juga tidak memiliki wilayah terhadap orang lain karena orang 

yang tidak memiliki tidak akan mungkin bisa member. 

b. Sama antara agama wali dan orang yang diwalikan. Maka, tidak ada hak 

wilayah orang yang non-Muslim terhadap Muslim, sebagaimana halnya 

tidak ada wilayah seorang yang muslim terhadap orang yang non-Muslim, 

karena kesamaan agama biasanya menjadi motivasi dan factor utama 

adanya kasih sayang dan perhatian terhadap kemaslahatan. 

c.  Adil, artinya teguh pendirian dan lurus dalam beragama, akhlak, dan 

harga diri. Maka, tidak ada wilayah yang dimiliki oleh seseorang yang 

fasik karena kefasikannya menimbulkan keraguan apakah ia bisa 

memperhatikan maslahah orang lain. 

d. Mampu untuk melakukan berbagai tasharruf dengan penuh amanah, 

karena tujuan dari wilayah itu adalah mewujudkan kemaslahatan orang 
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yang diwalikan dan hal itu tidak akan tercapai jika walinnya lemah dan 

tidak amanah. 

e. Memperhatikan kemaslahatan orang yang diwalikan dalam melakukan 

tasharruf.
69

 

Dalam kitab al-Umm, Imam Syafi‟I ditanyai tentang wali dalam 

masalah pernikahan: ar-Rabi‟ berkata; aku bertanya kepada imam syafii 

tentang nikahImam syafii berkata; semua pernikahan tanpa ada wali adalah 

tidak sah (bathil). 

Ar-robi‟ bertanya; apakah hujjah dalam msalah itu? 

Imam syafi‟i menjawab: hadist-hadist yang shahih. Adapun dari hadist 

malik, sesungguhnya ia telah mengabarkan kepada kami dari Abdullah bin al-

fadhl, dari nafi‟ bin jubair, dari ibnu abbas dari nai Muhammad SAW: 

“Janda lebih berhak terhadap dirinya daripada walinya, dan perawan 

dimintai pendapat tentang dirinya dan izinnya adalah diamnya.” 

 

Imam syafii berkata; malik telah mengabarkan kepada kami, telah 

sampai kepadanya bahwa ibnu al-Musayyib berkata: Umar bin khatthab 

berkata, “seorang wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya, atau 

orang bijak dari keluarganya, atau sultan (penguasa).” 

Imam syafii berkata: kamu men-shahihkan hadist ini dan mengatakan 

nikah dianggap sah meski tanpa wali. Sementara kami berpegang pada hadist-

hadist yang lebih shahih dan lebih jelas. 
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Imam Syafi‟I berkata: Muslim bin Khalid dan Abdul Majid telah 

mengabarkan kepada kami dari Ibnu Juraij, dari Sulaiman bin Musa, dari Ibnu 

Syihab,dari urwah, dari Aisyah, dari Nabi SAW, Beliau bersabda: 

َْٕٙب لَبٌَْذ : لَبَي سَ  ُ َع َٟ هللَاَّ ْٓ َعبئَِشخَ َسِض َع َٚ ِْ َشأٍَح ََٔىَسْذ ثَِغ١ِْش إِْر ِْ ب اِ َّ ِ صٍٝ هللا ع١ٍٗ ٚعٍُ ) أ٠َُّ ُعُٛي هللَاَّ

زََدُشٚا َْ ِْ ا ْٓ فَْشِخَٙب, فَئِ ِِ  ًَّ ب اِْعزََس َّ ُْٙش ثِ َّ ٌْ ًَ ثَِٙب فٍَََٙب اَ ْْ َدَخ , فَئِ  ً ١ٌَِِّٙب, فََِٕىبُزَٙب ثَبِط َٚ 

) ٌَُٗ َّٟ ٌِ َٚ ْٓ َل  َِ  ُّٟ ٌِ َٚ  ُْ ٍْطَب ُٓ أَ   فَبٌغُّ اْث َٚ أَخَ ,  َٛ َسُٗ أَثُٛ َع َصسَّ َٚ  , َّٟ ْخَشَخُٗ اَْْلَْسثََعخُ إِلَّ إٌََّغبئِ

 ُُ ٌَْسبِو ا َٚ  َْ  ِزجَّب

Artinya:  “Siapa saja diantara wanita yang menikah tanpa izin walinya, 

maka pernikahannya adalah bhatil
70

 

 

Imam Syafi‟I berkata: Muslim dan Sa‟id telah mengabarkan kepada 

kami dari ibnu juraij, dari ikrimah, ia berkata, “ pernah ada satu rombongan 

dalam perjalanan dan diantara mereka terdapat seorang janda. Lalu wanita itu 

menyerahkan urusannya kepada seorang laki-laki, dan si laki-laki 

menikahkannya dengan laki-laki dalam rombongan. Maka, maka umar 

mendera orang yang menikahi dan yang menikahkan. Lalu memisahkan antara 

keduanya.”  

Imam Syafi‟I berkata: Muslim telah mengabarkan kepada kami dari 

Ibnu Khutsaim, dari Sa‟id bin Jubair, dari Ibnu Umar, ia berkata, “tidak ada 

nikah tanpa wali yang bijak dan dua saksi yang adil”.
71
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