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ABSTRAK 

SALAHUDDIN (2019) Pandangan Imam al-Khattabi (w. 388 H) tentang 
Meminang di Atas Pinangan Orang Lain 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan pemahaman Imam al-Khattabi tentang 

meminang di atas pinangan orang lain. Menurut Imam al-Khattabi, bahwa meminang 

di atas pinangan orang lain hukumnya boleh dengan hujjah beliau yaitu pertama 

hadits larangan meminang di atas pinangan orang lain itu  tidak haram melainkan 

untuk adab. Kedua hadits Fatimah binti Qais, yang mana Fatimah dilamar oleh 

Asamah di atas pinangan Muawiyah dan Abi Jahim, tapi Rasul tidak melarangnya, 

artinya hukumnya boleh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengingat dibolehkannya 

meminang di atas pinangan orang lain, sedangkan apabila telah terjadi peminangan 

maka sudah ada ikrar antara kedua belah pihak yaitu pihak laki-laki dan pihak 

perempuan dan bagi wanita yang telah dipinang sudah tertutup pintu bagi lak-laki lain 

yang ingin meminangnya. 

Adapun rumusan masalah dalam penelitian yaitu, bagaimana pandangan Imam al-

Khattabi tentang meminang di atas pinangan orang lain dan bagaimana hujjah Imam al-

Khattabi tentang meminang di atas pinangan orang lain. Penelitian ini merupakan penelitian 

kepustakaan (library research). Sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data pimer 

yaitu Mu’alimu Sunan fi Syarah  Sunan Abu Daud  al-lmam al-Khattabi, A’lamul Hadits fi 

Syarah  Shahih  Bukhari al-Imam al-Khattabi dan fiqhih al-Manhaj, serta sumber data 

sekunder dan sumber data tersier dengan menggunakan teknik analisis data deskriptif 

kualitatif. 

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa Imam al-Khattabi berpandangan bahwa 

hukum meminang di atas pinangan orang lain adalah boleh ( ta’dibi/adab), bukanlah haram 

yang sampai membatalkan aqad dan berhujjah dengan hadits “ janganlah salah seorang 

diantara kamu meminang wanita yang telah dipinangan orang lain” larangan yang ada 

pada hadits tersebut adalah untuk ta’dib (adab), larangan tersebut tidak sampai 

kepada haram (pembatalan akad). 

 

Kata Kunci: al-Khattabi, Meminang, di atas Pinangan 

 

 

 

 

 



 
 

  ii 

 

KATA PENGANTAR 
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memberikan nikmat, rahmat serta taufiq hidayah dan inayahnya. Shalawat dan salam 

semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah saw. yang selalu kita 

nanti-nantikan syafa’atnya fi  yaumil qiyamah. 

Skripsi yang berjudul “PANDANGAN IMAM AL-KHATTABI ( 388 H ) 

TENTANG MEMINANG DI ATAS PINANGAN ORANG LAIN”, merupakan 

hasil karya ilmiyah yang ditulis untuk memenuhi salah satu persyaratan mendapat 

gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Program Studi Strata 

Satu(S1) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis menyadari begitu banyak bantuan 

dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan moril ataupun materil. 

Terutama keluaraga besar penulis yang tidak pernah putus dalam mendoakan dan 

menasehati, terkhusus kepada ayahanda dan ibunda tercinta dan seluruh keluarga. 

Mereka adalah motivasi terbesar yang telah membawa enulis berhasil menyelesaikan 

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak 

terhingga kepada : 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Manusia adalah makhluk yang lebih dimuliakan Allah swt. 

Dibandingkan dengaan makhluk yang lain. Maka dari itu nikah 

disyariatkan Allah swt. Seumur dengan perjalanan hidup manusia, sejak 

Nabi Adam dan Hawa di surga, ajaran pertama kali dalam Islam yaitu, 

menganjurkan perkawinan, Islam tidak mengajarkan hidup membujang 

(sendiri), sebagaimana yang telah Allah tegaskan dalam al-Qur’an Surah 

an-Nahl ayat 72: 

ٚهللا جعً ٌىُ ِٓ أفسىُ اصٚاجب ٚجعً ٌىُ ِٓ اصٚاجىُ ثٕيٓ ٚدفذح ٚسصلىُ ِٓ 

 اٌطيجذ افجبٌجبغً  يؤِْٕٛ ٚثٕعّخ هللا ُ٘  يىفشْٚ 

Artinya :”Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri 

dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu, anak-anak dan 

cucu, dan memberi rezki dari yang baik-baik. Maka 

mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan 

mengingkari nikmat Allah”.
1
 

Sebelum pernikahan berlangsung, ada proses yang dinamakan 

khitbah.  خطجخ berasal dari fi‟il madhi yaitu يخطت  خطجخ    خطت     yang 

artinya  meminang atau melamar.
2
 Khitbah merupakan langkah awal  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, al-Qur‟an dan Terjemahannya, (Semarang: PT. Karya Thoha 

Putra, 1971), cet. ke-1, hlm. 219 
2
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta: PP al-Munawir, 1994), 

cet. ke-2, hlm. 376 
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menuju perjodohan antara seorang pria  dengan seorang wanita.
3
  

sebagaimana Allah katakan dalam al-Quran surat al-Baqarah ayat 235: 

ٚالجٕبح عٍيىُ فيّب عشظزُ ثٗ ِٓ خطجخ إٌسبء اٚاوٕٕزُ فٝ أفسىُ عٍُ هللا أىُ 

سززوشٚٔٙٓ ٌٚىٓ ال رٛاعذٚ٘ٓ سشا اال اْ رمٌٛٛ لٛال ِعشٚفب ٚال رعضِٛاعمذح 

  يعٍُ ِبفٝ أفسىُ فبدزسٖٚ ٚاعٍّٛا اْإٌىبح دزٝ يجٍغ اٌىزت اجٍٗ ٚاعٍّٛا اْ هللا

هللا غفٛس دٍيُ   

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu 

dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan (keinginan 

mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa 

kamu akan menyebut-nyebut mereka, dari pada itu, janganlah 

kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, 

kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang 

ma‟ruf. Dan janganlah kamu ber‟azam (berniat) untuk berakad 

nikah, sebelum habis „iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya 

Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah 

kepadanya, dan ketahuilah bahwa Allah maha pengampun lagi 

maha penyantun”.
4
 

Allah swt. menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau 

kawin lebih dulu saling mengenal sebelum dilakukan aqad nikahnya, 

sehingga pelaksanaan pernikahan benar-benar berdasarkan pandangan dan 

penilayan yang jelas/baik.
5
 Sebagaimana Nabiyallah Muhammad saw. 

bersabda: 

عٓ اثٝ ٘شيشح سظي هللا عٕٗ عٓ إٌجٝ صٍٝ هللا عٍيٗ ٚسٍُ لبي رٕىخ اٌّشأح ألسثع 

 ٌّبٌٙب ٌٚذسجٙب  ٌٚجّبٌٙب ٌٚذيٕٙب فبظفش ثزاد اٌذيٓ رشثذ يذان 

                                                 
3
 Ahmad Kusari, Nikah Sebagai Perikatan, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995), cet. 

ke-2, hlm. 26 
4
 Departemen Agama RI, op cit.,  hlm. 30 

5
 Sayyid Sabiq,  Fiqih Sunnah, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1983) Jilid II, cet. ke-2, hlm. 15 
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Artinya : “Hadits ini diterima dari Abi Hurairah semoga Allah 

meredhainya, Nabi saw. berkata: nikahilah perempuan itu 

karena empat perkara: karena harta, keturunan, kecantikan 

dan agamanya. Maka pilihlah yang baik agamanya, semoga 

kamu  bahagia.”
6
 

Khitbah merupakan ikrar kehendak calon mempelai pria kepada 

seorang wanita, maksud isi dari ikrar tersebut adalah ingin menjadikan 

sebagai istri. Setelah pihak pria menyatakan kehendaknya dan pihak 

wanita menerima kehendak tersebut maka mulai saat itulah terjadi 

pinangan. Bagi wanita yang telah dilamar, maka sudah tertutup pintu bagi 

laki-laki lain yang ingin melamarnya. Sebagaimana yang dijelaskan Nabi 

Muhammad saw. : 

دذثٕب  ِىٝ ثٓ اثش٘يُ  دذثٕب اثٓ جشيج لبي سّعذ ٔبفعب يذذس اْ اثٓ عّش سظي 

ثعط   إٌجٝ صٍٝ هللا عٍيٗ ٚسٍُ أْ يجيع ثععىُ عٍٝ ثيعهللا عّٕٙب وبْ يمٛي ٔٙٝ 

 ٚال يخطت اٌشجً عٍٝ خطجخ أخيٗ دزٝ يزشن اٌخبغت  لجٍٗ اٚ يأرْ ٌٗ أٌخبغت 

Artinya : “Makky bin Ibrahim menceritakan kepada kami dan Ibnu Juraij 

menceritakan kepada kami, ia berkata aku mendengar Nafi‟ 

bercerita sesungguhnya Ibnu Umar Ra berkata : Nabi saw. 

melarang bahwa menjual sebahagian kamu di atas sebahagian 

yang lain, dan jangan kamu mengkhitbah/meminang di atas 

pinangan orang lain, sehingga orang yang meminang 

sebelumnya meninggalkan atau mengizinkannya.”
7
 

 

Jumhur ulama sepakat bahwa, larangan dalam hadits tersebut 

adalah haram.
8
 Seseorang yang meminang pinangan saudaranya itu bisa 

mengakibatkan bahwa ia telah menyerang hak dan menyakiti hati 

                                                 
6
 Imam al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, (Beirut : Dar al Fikri,1999), Juz VII, cet. ke-3, 

hlm,12 
7
 Al-Bukahri, Shahih Bukhari, loc cit.,hlm 19 

8
 Imam Malik, al-Muatta’, ( Beirut : Dar al-Fikri, 1989), cet. ke-2, hlm, 330 
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peminang pertama, dan bisa memecah belah hubungan kekeluargaan dan 

mengganggu ketentraman dari saudaranya, jadi di sinilah letak keharaman 

tersebut. Dalam qaidah ushul fiqih dikatakan : 

إٌٙي يمزعٝ اٌزذشيُ ٘زا ٘ٛ األصً اٌزٜ دي عٍيٗ إٌمً ٚاٌٍغخ     

Maksudnya: “Nahi itu menghendaki haram, dia (nahi) adalah suatu ashal 

yang menunjukkan  di atasnya (nahi tersebut,) secara naqal 

(kontekstual) dan  secara lafaz (takstual).”
9
 

Sayyid Sabiq dalam kitabnya “Fiqih Sunnah” mengatakan bahwa, 

meminang di atas pinangan orang lain hukumnya haram, karena 

menimbulkan persaingan atau permusuhan diantara dua laki-laki yang 

meminang.
10

 

Imam Malik dalam kitab al-Muwatta‟ mengatakan, seorang 

muslim tidak diperbolehkan melamar wanita yang telah dilamar orang 

lain, kecuali orang kedua lebih baik bagi wanita itu, dalam hal agama dan 

pergaulannya.
11

 

Di dalam kitab Subulussalam juga dijelaskan, meminang di atas 

pinangan orang lain hukumnya haram, karena dapat memberikan mudharat 

                                                 
9
 Khalid  Sabt, Qawaid Tafsir,  ( Beirut: Waraqa Maqwa, 1421), Juz II, cet. ke-3, hlm. 

478 
10

 Sayyid Sabiq, op cit., hlm. 42 
11

 Imam Malik, al-Muwatta‟, ( Beirut: Dar al-Fikri, 1989), cet. ke-2, hlm. 330 
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kepada peminang pertama, dan  termasuk merusak perasaan seseorang, 

dan juga akan membuat seseorang bermusuhan.
12

 

Jadi sangat jelas sekali bahwa, meminang di atas pinangan orang 

lain itu hukumya haram, karena nahi (larang) pada asalnya adalah  haram, 

kecuali ada dalil yang membolehkan.  Namun menurut  Imam al-Khatabi 

di dalam kitab ِعبٌُ اٌسٕٓ فٝ ششح سٕٓ اثٝ داٚد ٌألِبَ اٌخطبثي 

membolehkan meminang di atas pinangan orang lain dengan lafadz: 

   لبي اٌشيخ  : ٔٙيٗ عٓ رٌه ٔٙي رأديت ٌٚيس  ثٕٙي رذشيُ يجطً اٌعمذ 

Artinya: “Menurut Imam al-Khattabi larangan dalam hadits tersebut 

bukanlah larangan sampai kepada tingkat pembatalan akad 

(haram), akan tetapi larangan tersebut hanya untuk ta‟dib 

(adab) saja.”
13

 

Sebagaimana sabda  Nabi Muhammad saw. yang tertera  dalam 

kitab Mu‟alim Sunan Fi Syarah Sunan Abu Daud al-Khattab : 

دذثٕبٖ األصُ دذثٕب اٌشثيع اخجشٔب اٌشبفعي اخجشٔب ِبٌه عٓ عجذ هللا ثٓ يضيذ ٌِٛٝ 

ليس اْ سسٛي هللا االسٛد ثٓ سفيبْ عٓ اثٝ سٍّخ ثٓ عجذ اٌشدّٓ عٓ فبغّخ ثٕذ 

صٍٝ هللا عٍيٗ ٚسٍُ لبي ٌٙب في عذرٙب ِٓ غالق صٚجٙب ارا دٍٍذ فبرٔيٕٝ  ، لبٌذ 

فٍّب دٍٍذ اخجشرٗ اْ ِعبٚيخ ٚاثب جُٙ خطجبٔٝ فمبي سسٛي هللا صٍٝ هللا عٍيٗ ٚسٍُ 

 اِب ِعبٚيخ فصعٍٛن ال ِبي ٌٗ ، ٚاِب اثٛ جُٙ فال يعع عصبٖ عٍٝ عبرمٗ أىذي

فعٍذ فبغزجطذ ثٗ.أسبِخ , لبٌذ ف   

                                                 
12

 Muhammad bin Ismail, al-Sama’ani, Subulus Salam, (Beirut:Darul Kutub, tth), Juz III, 

cet. ke-3, hlm. 220  
13

 Al-Khattabi, Ma‟alim as-Sunan fi Syarah Abu Daud, (Lebanon: Darul Kitab al-

Alamiyah, 1352, H,) Juz III, cet. ke-1, hlm 194. 
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Artinya : “Kami menceritakan al-Asam, lalu ar-Rabi‟ menceritakan 

kepada kami, mengkhabarkan kepada kami Syafi‟i dan malik 

dari Abdullah bin Yazid Maula Aswad bin Sufyan dari Abi 

Salamah bin Abdirrahman dari Fatimah binti Qais, 

sesungguhnya Rasul saw. berkata kepada Fatimah binti Qais, 

apabila sudah selesai masa iddah aku izinkan kamu untuk 

menerima lamaran, ketika masa iddahnya telah selesai, 

Fatimah datang dan mengkhabarkan kepada Rasul saw. 

bahwa Muawiyah dan Abu Jahim telah melamarku, lalu 

Rasul saw. berkata : adapun Mua‟wiyah adalah orang yang 

tidak memiliki harta, sedangkan Abu Jahim adalah orang 

yang tidak lepas dari tongkat dari lehernya(suka memukul), 

maka nikahilah Asamah, Fatimah binti Qais berkata, baik 

aku akan melakukannya, sehingga aku merasa bahagia hidup 

bersamanya.”
14

 

 لبي اٌشيخ فخطجزٗ ايب٘ب ألسبِخ عٍٝ خطجخ ِعبٚيخ ٚاثٝ جُٙ رذي عٍٝ جٛاص رٌه 

Maksudnya :  “Imam al-Khattabi berpendapat melalui hadits di atas 

bahwa, perbuatan ( pinangan ) yang dilakukan oleh 

Asamah di atas pinangan  Muawiyah dan Abi Jahim, 

menunjukkan boleh meminang di atas pinangan  orang 

lain”.
15

  

Imam al-Khattabi dilahirikan pada bulan Rajab tahun 319 H 

bertepatan 1931 M,  di Kota Bustan, di negeri Kabil,  beliau adalah anak 

dari Zaid bin  al-Khattabi,  sejak kecil beliau dididik dengan pendidikan 

Islam, setelah beliau menuntut ilmu di negerinya, beliau melanjutkan 

studinya ke Bahgdad, Basrah, Hijaz dan menetap di Mekah, kemudian 

beliau kembali ke Khurasan dan menetap di Naisaburi. 

Imam  al-Khatabi bermazhab Syafi’i, beliau wafat di Bustan, pada 

tahun 388 H, dan ada juga yang mengatakan tahun 386 H, tetapi pendapat 

pertama lebih tepat, kata Ibnu Khalkan, beliau wafat pada  bulan Rabi’ul 

awal tahun 388 H, diantara karya Imam al-Khattabi sebagai berikut : 

                                                 
14

 Muhammad bin Ismail, op cit., hlm. 221 
15

 Al-Khattabi, op cit., hlm. 195 
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1. Mu‟alim Sunan fi Syarah  Sunan Abu Daud  al-lmam al-Khattabi 

2. A‟lamul Hadits fi Syarah  Shahih  Bukhari al-Imami al-Khattabi 

3. Kitab Isthilah Ghalatul Muhaddisin.
16

 

Dari perbedaan inilah penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

ini dengan judul” Pandangan Imam al-Khattabi ( 388 H ) tentang 

Meminang di Atas Pinangan Orang Lain ”. Adapun alasan mengangkat 

judul ini karena adanya perbedaan antara jumhur ulama dengan Imam al-

Khatabi tentang meminang di atas pinangan orang lain. Disamping itu 

belum banyaknya tulisan-tulisan yang berkaitan dengan meminang di atas 

pinangan orang lain. 

B. Batasan Masalah 

Supaya peneliti tidak menyimpang dari topik yang akan dibahas, 

maka pembahasan dalam penelitian ini akan difokuskan pada masalah 

Pandangan  Imam al-Khattabi ( 388 H ) tentang Meminang di Atas 

Pinangan Orang Lain. 

C. Rumusan Masalah 

 Berdasakan latar belakang di atas dapat dikemukakan beberapa 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pandangan Imam al-Khattabi tentang meminang di atas 

pinangan orang lain? 

                                                 
16

 Al-Khattabi, a‟lamul Hadits Syarah Shahih Bukhari, (Mekah: Ummul Qura, 1988), cet. 

2, hlm. 16-18 



8 

 

 

 

2. Bagaimana hujjah Imam al-Khattabi tentang meminang di atas 

pinanagan orang lain? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui bagaimana pendapat Imam al-Khattabi tentang 

meminang di atas pinangan orang lain. 

b. Untuk mengetahui hujjah Imam  al-Khattabi  tentang  meminang 

di atas pinanagan orang lain  

2. Kegunaan Penelitian  

a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pendapat atau pandangan  

Imam al-Khattabi tentang meminang di atas pinangan orang lain. 

b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan penulis tentang hujjah Imam  

al-Khattabi terhadap meminang di atas pinanagan orang lain. 

c. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam 

pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau. 

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 

Dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan studi perpustakaan 

dengan cara mengamati karya ilmiyah orang lain. Skripsi yang ditulis oleh 

Rita Rizqi Amalia, NIM 132 111 005, jurusan Ahwal as-Syakhshiyyah, 

Fakultas Syariah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Wali Songo 

Semarang 2017. Skripsi ini membahas tentang “Meminang di atas 
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Pinangan Orang Lain.(Study Komparatif Pendapat Ibn Hazm Dan Abdul 

Karim al-Rafi’i)”  

Menurut pendapat Ibn Hazm dalam kitabnya al-Muhalla yaitu 

sebagai berikut:   

ٌٙب فٝ ديٕٗ ٚدسٓ صذجزٗ فٍٗ ديٕئز أْ يخطت عٍٝ خطجخ  اال أْ يىْٛ أفعً

غيشٖ ِّٓ ٘ٛ دٚٔٗ فٝ اٌذيٓ ٚجّيً اٌصذجخ. أٚ اال أْ يأرْ ٌٗ اٌخبغت األٚي فٝ 

أْ يخطجٙب فيجٛص ٌٗ  أْ يخطجٙب ديٕئز. أٚ اال أْ يذفع اٌخبغت األٚي اٌخطجخ 

أْ يخطجٙب ديٕئز  فيىْٛ ٌغيشٖ أْ يخطجٙب ديٕئز. أٚ اال أْ رشدٖ اٌّخطٛثخ فٍغيشٖ

  ٚاال فال

Artinya : Kecuali peminang kedua lebih baik agamanya maupun baik 

dalam pergaulannya. Oleh karena itu boleh bagi orang lain 

untuk meminang atas pinangan yang pertama, yang mana 

peminang pertama lebih buruk dari agama dan pergaulannya, 

atau ketika peminang pertama memberikan izin kepada orang 

lain untuk meminang perempuan yang telah dipinang meskipun 

dalam status pinangannya, atau peminang pertama  menarik 

kembali pinangannya, maka bagi orang lain boleh meminang 

atas pinangan tersebut, atau perempuan tersebut 

mengembalikan pinangan yang pertama maka boleh bagi orang 

lain untuk meminang perempuan tersebut, ketika kasus tersebut 

tidak terjadi maka, tidak diperbolehkan meminang atas 

pinangan orang lain.
17

 

 

Dari penulisan tersebut terlihat bahwa penulis telah berusaha 

mengunkapkan hal-hal yang berkaitan dengan peminangan. Akan tetapi 

sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang pandangan Imam al-

                                                 
17

 Ibnu Hazm, al-Muhalla, (Lebanon: Dar Ibn Hazm, 456 H), cet. ke-1, hlm.165 
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Khattabi tentang meminang di atas pinangan orang lain, belum pernah 

diteliti orang karena itulah saya melakukan penelitian ini. 

F. Kerangka Teoritik 

Kerangka teoritik adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, 

definisi dan proposisi untuk menerangkan penomena sosial secara 

sestematis dengan cara merumuskan variabel.
18

 Dalam kerangka teori ini 

penulis memakai konsep al-Bayani dan Ta‟ridh al-Adillah,  al-Bayani 

adalah : 

 عٍُ يعشف ثٗ ايشاد اٌّعٕٝ اٌٛادذ اٌّذٌٛي عٍيٗ ثىالَ ِطبثك ٌّمزط اٌذبي ثطشق 

 فٝ ايعبح  اٌذالٌخ عٍيٗ 

Artinya: “Ilmu bayani adalah, suatu  ilmu yang memelajari tata cara 

pengungkapan suatu makna dengan menggunakan susunan 

kalimat yang berbeda-beda penjelasannya(dari yang jelas, 

kurang jelas dan lebih jelas.”
19

 

Dan yang dimaksud dengan Ta‟ridh al-Adillah ialah : 

اٌذٌيٍيٓ اٌّزسبٚييٓ فٝ ِشرجخ اٌثجٛد ٔميط ِب يمزعيٗ األخشاٌزعشض اْ يمزعي   

Artinya :“Ta‟arudh adalah dua dalil yang sama tingkatannya 

menunukkan suatu hukum yang bertentangana dengan hukum 

yang dikandung dalil yang lain dalam kasus yang sama.”
20

 

                                                 
18

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Bina 

Aksara, 1996), cet. ke-2, hlm.64 
19

 Al-Khudory, Ilmu Balaghah,(Bandung al-Maarif 1993), cet. ke-1, hlm. 55 
20

 Mardani, Ushul Fiqih, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), cet. ke-1, hlm. 391 
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Adapun konsep/qa‟idah yang dipakai dalam masalah al-Bayani 

dan Ta‟ridh al- Adillah adalah: 

Konsep/ qa‟idah al-Bayani adalah: 

 رأخيش اٌجيبْ عٓ ٚلذ اٌخطبة يجٛص

Artinya : ”  mengakhirkan bayani (penjelasan) dari waktu yang 

dibutuhkan adalah boleh.”
21

 

Konsep/ qa‟idah Ta‟ridh al- Adillah adalah: 

 أْ إعّبي اٌذٌيٍيٓ اٌٚٝ ِٓ إّ٘بي ادذّ٘ب

Artinya : ”mengamalkan kedua dalil lebih utama dari pada 

mengabaikan salah satunya.”
22

 

G.  Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (Library 

Research) yaitu suatu penelitian yang menggunakan literatur 

perpustakaan dengan mempelajari berbagai bahan yang ada baik 

berupa buku, majalah, koran, naskah, catatan, dokumen dan lain-lain. 

2. Sumber Data 

                                                 
21

 Rachmat Syafe’i, Ilmu Ushul Fiqih, ( Bandung: Pustaka Setia, 2007), cet. ke-2, hlm. 

225 
22

 Nashir ad-Din al-Bana, Shahih Fiqih Sunnah, loc cit,. hlm.88 



12 

 

 

 

Sumber data adalah subjek dimana data itu diperoleh.
23

 Data 

merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun 

laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Sumber Data Primer  

Data primer yaitu data diperoleh langsung dari sumbernya, 

baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk 

dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
24

 

Yang diambil dari buku-buku yang ada kaitannya dengan 

judul penelitian yaitu :   

a) Mu‟alimu Sunan fi Syarah  Sunan Abu Daud  al-lmam al-

Khattabi. 

b) A‟lamul Hadits fi Syarah  Shahih  Bukhari al-Imam al-

Khattabi. 

c) Fiqih al-Manhaj. 

b. Sumber Data Sekunder  

Data sekunder yaitu, data yang diperoleh melalui studi 

dokumen, dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah 

                                                 
23

 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Sosial, (Jakarta: Kencana, 2015), cet. ke-2, 

hlm. 128 
24

 Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika,2013), cet. ke-4, 

hlm.106 
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penelitian yang diteliti, hasil penelitian dalam bentuk laporan, 

skripsi, tesis, disertai peraturana undang-undang.
25

 

c. Sember Data Tersier 

Data tersier, yaitu kamus bahasa arab, arab Indonesia dan 

sebagainya yang ada relevensi dengan penelitian ini. Untuk 

mendapatkan penjelasan dari permasalahan ini.
26

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah mencari 

literatur yang berkaitan dengan pokok pembahasan, selanjutnya 

dicatat sebagai proses pembuatan skripsi, kemudian dianalisis sesuai 

dengan kebutuhan. 

4. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data secara 

deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis 

kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis 

sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas 

kesimpulan akhirnya.
27

 Dan juga untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas dalam menyajikan dan menyimpulkan data, maka dalam 

penelitian ini penulis menggunakan metode conten analisis atau 

analisis isi, yakni, suatu analisis data secara ilmiah tentang isi dari 

                                                 
25

 Ibid, hlm. 107. 
26

 R.A Geranita Ramadhani, Analisis Aspek Legalitas Efek Short-Selling pada Masa 

Krisis Kewangan, (Depok : Universitas Indonesia, 2009), cet. ke-2, hlm, 69. 
27

 Moh Kasiram, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, (Yogyakarta: UIN-Maliki 

Press, 2010), cet ke-2, hlm. 352 
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sebuah pesan informasi. Metode ini digunakan juga untuk 

mengidentifikasi, mempelajari, dan kemudian melakukan analisis 

terhadap apa yang diselidiki. 
28

 

 Dalam menganalisis data, penulis juga menggunakan metode: 

a. Deduktif yakni pengkajian data-data  yang bersifat  umum, untuk 

selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat 

khusus. 

b. Induktif yakni pengkajian data-data yang bersifat khusus, untuk 

selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang bersifat 

umum. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, dengan perincian sebagai 

berikut: 

BAB  I  Pendahuluan. Dalam bab ini mencakup latar belakang, batasan 

dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

penelitian terdahulu, kerangka teoritik, metode penelitian dan 

sistematika penulisan. Adapun  yang dibicarakan dalam bab ini 

adalah persoalan Pandangan Imam al-Khattabi Tentang 

Bolehnya Meminang di atas Pinangan Orang Lain. Mengenai 

biografi Imam al-Khatabi akan dibahas pada bab II. 

                                                 
28

 Noeng Muhair, Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1991), cet, 

ke-2, hlm. 49 
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BAB  II Biografi Imam al-Khattabi. Bab ini meliputi latar belakang 

kehidupan Imam al-Khattabi, pendidikan dan guru Imam al-

Khattabi, karya-karya Imam al-Khattabi, metode Istimbat 

Imam al-Khattabi dan apresiasi positif ulama lain tentang 

Imam al-Khattabi. Tinjauan umum tentang meminang di atas 

pinangan orang lain akan dibahas pada bab III. 

BAB III Tinjauan umum tentang meminang di atas pinangan orang lain. 

Bab ini berisi tentang  pinangan meliputi: pengertian pinangan, 

hukum dan dasar hukum pinangan,syarat-syarat pingan, hukum 

melihat wanita yang dipinang, pandangan ulama tentang 

peminangan, dilanutkan dengan pengertian meminang di atas 

pinangan orang lain, hukum dan dasar hukum meminang di 

atas pinangan orang lain dan pandangan ulama tentang 

meminang di atas pinangan orang lain. Selanjutnya Pandangan  

Imam al-Khattabi ( 388 h ) tentang hukum meminang di atas 

pinangan orang lain akan dibahas pada bab IV. 

BAB IV    Pandangan  Imam al-Khattabi ( 388 h ) tentang hukum 

meminang di atas pinangan orang lain. Bab ini berisi tentang 

meminang di atas pinangan orang lain dalam pandangan Imam 

al-Khattabi ( w.388 H ) dan hujjah Imam al-Khattabi tentang 

meminang di atas pinangan orang lain. Selanjutnya kesimpulan 

dan saran akan dibahas pada bab V. 
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BAB V Kesimpulan dan Saran. Bab ini berisi kesimpulan dari 

pembahasan pada bab-bab sebelumnya yang diperoleh 

berdasarkan hasil penelitian serta saran-saran yang 

diperlukan dalam upaya kesempurnaan. Selanjutnya diikuti 

daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan 

ini dan juga beberapa lampiran.  
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BAB II 

BIOGRAFI IMAM AL-KHATTABI  

 

A. Latar Belakang Kehidupan Imam al-Khattabi 

Imam al-Khattabi dilahirkan di Madinah tepatnya di Bustan pada 

bulan Rajab tahun 319 H bertepatan 1931 M,  di Kota Bustan, di negeri 

Kabil,  beliau adalah anak dari Zaid bin  al-Khattabi,  sejak kecil beliau 

dididik dengan pendidikan Islam, setelah beliau menuntut ilmu di 

negerinya, beliau melanjutkan studinya ke Iraq,  Bahgdad, Basrah, Hijaz 

dan menetap di Mekah, kemudian beliau kembali ke Khurasan dan 

menetap di Naisaburi.
1
 Imam al-Khattabi dilahirkan bertepatan pada waktu 

Islam dipegang oleh khalifah Bani Abbasiyyah, tepatnya pada saat Bani 

Abbasiyyah yang dipimpin oleh khalifah al-Muqtadir Abi al-Fadl Ja‟far 

ibn al-Mu‟tadid yang memimpin antara tahun 295-320 H.
2
  

Kepemimpinan khalifah al-Muqtadir terjadi setelah masa 

kepemimpinan khalifah al-Mukhtar, pada masa beliau muncul kelompok 

bathiniyyah yang menyesatkan bernama al-Qaramitah. Mereka adalah 

sekelompok orang yang mengharamkan Masjid al-Haram dan mencabut 

Hajar Aswad dari tempatnya dan pada masa pemerintahan khalifah al-

Muqtadir  terjadi peristiwa pembakaran al-Hallaj, yaitu pemilik madzhab 

Wihdatul Wujud. Khalifah pada masa ini mengalami kelemahan yang 

disebabkan semakin besarnya intervensi Turki kedalam kerajaan Dinasti

                                                             
1
 Al-Khattabi, Ma‟alim as-Sunan fi Syarah Abu Daud, (Lebanon: Darul Kitab al-

Alamiyah,.1352, H,) juz I, cet. ke-1, hlm. 16  
2
 Ibid, hlm.20 



18 
 

 
 

Bani Abbasiyyah mereka juga masuk kedalamnya dilatarbelakangi 

kepentingan mereka. Hal lain yang menjadi faktor kelemahan adalah para 

wanita yang mulai masuk kedalam dunia perpolitikan dimasa itu, 

kemunculan negara-negara kecil termasuk hal yang melahirkan 

pertentangan di antara umara ketika itu. Kelemahan Dinasti Abbasiyyah 

semakin bertambah sejak awal abad 14 H dengan semakin bertambahnya 

kekuatan orang-orang Turki, ancaman kerajaan memuncak menyebabkan 

muncul pemimpin-pemimpin kecil, hal ini menjadikan Persia, Ray, 

Asbahan, berada dibawah kekuasaan Bani Buayh. Wilayah Kiriman 

berada di tangan Muhammad bin Ilyas. Mesir dan Syam berada dibawah 

kekuasaan Muhammad bin Abdurrahman al-Annasir bin Ahmad al-

Samani. Yamamah dan Bahrayn dikuasai oleh Abu Tahir al-Qirmiti. 

Daerah Tabaristan dan Jurjan dikuasai al-Daylam dan pada masa itu terjadi 

fitnah, melemahnya para rijal, serta masuknya kaum perempuan ke sistem 

perpolitikan.
3
 

Selama perjalanan beliau mencari ilmu Abu Sulaiman al-Khattabi 

banyak menerima gelar dari para ulama hal itu dapat diketahui dari kitab-

kitab yang menceritakannya yang menyebutkan gelar-gelar pada nama 

beliau, gelar tersebut diantaranya: 

1. Sahib al-Tasanif 

Kemampuan dan kapasitas keilmuan Abu Sulaiman al-Khattabi 

yang sudah tidak ragukan lagi, dan dengan banyaknya karya yang 

                                                             
3
 Ibid, hlm. 22 
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beliau munculkan membuat beliau digelari sahib al-Tasanif. Dalam 

kitab al-Ansab beliau diberi gelar Sahih al-Tasani al-Hasanah yang 

berarti orang yang memiliki karangan yang baik. Hal itu karena karya-

karya yang beliau susun sangat bermanfaat bagi agama Islam.
4
 

2. Al-Faqih 

Gelar Abu Sulaiman al-Khattabi ini dapat ditemukan kitab 

yang menceritakan tentang biografinya, di antaranya yaitu al-A‟lam 

karangan al-Zikrikli dan kitab Wafayah al-A‟yan karangan Ibnu 

Khalkan. Beliau adalah adalah pengikut mazhab Imam Syafi‟i yang 

beliau pelajari dari al-Qaffal dan Ibnu Abi Hurairah.
5
 

3. Muhaddits  

Abu Sulaiman al-Khattabi juga termasuk tokoh yang ahli dalam 

ilmu hadits. Beliau belajar kepada banyak guru mengenai disiplin ilmu 

ini, banyak karangan yang lahir dari tangan beliau yang membahas 

tentang hadits  

4. Imam Asrih 

Ibnu al-Athir al-Jaziri dalam kitabnya al-Lubab fi Tahzib al-

Anshabi  mengatakan bahwa Abu Sulaiman al-Khattabi adalah seorang 

imam pada masanya.
6
 

5. Al- Adib 

                                                             
4
 Iz Al-Din Ibnu Athir al-Jaziri, al-Lubab fi Thazhib al-Anshab, (Baghdad: Maktabah al-

Muthannah), Jilid I, cet. ke-2, hlm. 151 
5
 Ibid, hlm. 152 

6
 Ibid, hlm 151 
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Jamal al-Din Abu al-Mahasin Yusuf dalam kitabnya al-Nujum 

menyebut Abu Sulaiman al-Khattabi dengan al-Adib yang berarti 

seorang satrawan. Gelar ini juga disebutkan oleh ahli sejarah al-Imam 

al-Dhahabi dalam kitabnya al-„Ibr.
7
 Hal ini dapat dibuktikan dengan 

karya sya‟irnya yang dinilai indah oleh banyak ulama. Kumpulan 

sya‟irnya beserta penciptanya dapat ditemukan dalam kitab Mu‟jam al-

Addiba‟.
8
 

6. Al-Imam al-‘Allamah al-Mufid ar-Rahhal 

Al-Imam as-Suyuti dalam kitabnya tabaqah al-Huffaz memberi 

gelar tersebut. Hal itu memang dapat karena keberadaannya yang 

diakui sebagai imam, pemahamannya yang mendalam. Beliau juga 

melakukan perjalanan ke banyak daerah untuk belaar banyak ilmu. 

Mengutip pendapat beberapa ulama dalam beberapa sumber, 

dikatakan bahwa Abu Sulaiman al-Khattabi serupa dengan Abu Ubyd 

al-Qasim bin Salam dalam hal keilmuan, sopan satun, kezuhudan, sifat 

kewara‟an.
9
 

Imam  al-Khatabi bermazhab Syafi‟i, beliau wafat di 

Bustan, pada tahun 388 H, dan ada juga yang mengatakan tahun 
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 Al-Dhahabi, al-„Ibr fi Khabari man Ghabar (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyyah, 1985), 

jilid IV, cet. ke-3, hlm. 383 
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386 H, tetapi pendapat pertama lebih tepat, kata Ibnu Khalkan, 

beliau wafat pada  bulan Rabi‟ul awal tahun 388 H.
10

 

B. Pendidikan dan Guru Imam al-Khattabi 

Abu sulaiman al-Khattabi melakukan perjalanan yang panjang 

dalam mempelajari hadits dan memahami berbagai macam ilmu. Hal itu 

menjadikan beliau banyak memiliki guru. Beliau belajar kepada para 

imam yang ahli dalam suatu bidang ilmu pada masanya, seperti imam 

fiqih, hadits. lughah dan lain-lain. 

1. Ilmu Fiqih 

Beliau belajar ilmu fiqih dari dua guru yang menganut 

madzhab Safi‟i kedua guru tersebut adalah: 

a. Abu Bakar al-Qaffal as-Shashi 

Beliau bernama lengkap Muhammad bin „Ali bin Isma‟il 

al-Qaffal al-Shashi al-Kabir. Beliau menjadi salah satu imam pada 

masa hidupnya. al-Qaffal adalah seorang ahli ilmu fiqih, ilmu 

ushul fiqih,ilmu bahasa, dan merupakan orang yang „alim di daerah 

khurasan. al-Hakim mengatakan bahwa beliau adalah orang yang 

paling banyak melakukan perjalanan dalam mempelajari hadits. al-

Subki juga mengtakan bahwa al-Qaffal adalah imam dalam bidang 

hadits, ilmu kalam, ilmu ushul fiqih, imamnya ahli zuhud dan 
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 Al-Khattabi, Ma‟alim as-Sunan fi Syarah Abu Daud, (Lebanon: Darul Kitab al-

Alamiyah.1352, H,) Juz III, cet. Ke-1, hlm. 194 
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orang-orang yang wara‟ dan imam dalam ilmu bahasa dan 

sya‟ir.beliau belajar dari gurunya Khuzaymah Ibnu Jarir 

Muhammad al-Baghandi. Sedangkan ulama yang belajar 

kepadanya adalah Abu Abdillah al-Hakimi, Abu Abdillah Ibnu 

Mandah. Melalui tangan beliaulah ajaran Imam Syafi‟i tersebar di 

daerahnya. Beliau wafat pada tahun 365 H.
11

 

b. Ibnu Abu Hurayrah 

Beliau adalah al-Hasan bin al-Husain Abu “Ali bin 

Hurayrah al-Baghdadi al-Qadafi. Beliau adalah guru dalam mazhab 

syafi‟i. Semua ahlu fiqih di Iraq dalam mazhab Syafi‟i 

berpegangan kepada beliau. Beliau belajar fiqih kepada gurunya 

yang bernama Ibnu Syuraij dan Abu Ishaq al-Marwazi. Karya 

beliau adalah sebuah kitab yang mensyarah kitab Mukhtasar 

Muzani . beliau wafat di Baghdad pada 345 H.
12

 

2. Ilmu Hadits 

Bidang hadits merupakan salah satu cabang ilmuan agama 

Islam yang dikuasai dengan baik dan sempurna oleh Abu Sulaiman al-

Khattabi, semua itu tidak terlepas dari peran guru-guru yang 

mengajarkan dengan baik kepadanya. Guru-guru Abu Sulaiman al-

Khattabi dalam bidang ilmu hadits adalah sebagai berikut: 
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 Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Khattabi, al-„Uzlah, (Beirut : Dar ibnu Kathir, 

1990), cet. ke-3, hlm.14 
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a. Ibnu al-„Araby (guru hadits  Abu Sulaiman al-Khattbi di Makkah) 

Nama lengkap beliau adalah Ahmad bin Muhamad bin 

ziyad bin Bishr bin Dirham, Abu sa‟id bin al-Arabi. Beliau adalah 

ahli sejarah, dan salah satu ulama hadits. Penilaian atas beliau 

adalah bahwasanya beliau adalah seorang yan hafizh dan sadu, 

syekh al-Islam Ibnu al-“Arabi adalah ahli basrah. Beliau tinggal di 

Makkah dan menjadi guru di sana. Ibnu al‟Arabi adalah seorang 

sufi yang zuhud, bersaabat dengan al-Junaid dan Abu Ahmad al-

Qalanisi. Beliau melakukan perjalanan kebanyak daerah, 

menyusun kitab dan manaqib al-Sufuyyah. Ibnu al-„Arabi  yang 

menjadi guru Abu Sulaiman al-Khattabi dalam bidang hadits 

bukanlah al-„Arabi yang ahli dalam bahasa . beliau wafat di 

Makkah pada Dzul qaidah 340 H.
13

 

b. Ibnu Dasah (guru hadits Abu Sulaiman al-Khattabi di Basrah) 

Nama lengkap beliau adalah Muhamad bin Bakr bin 

Muhammad „Abdu al-Razaq Abu Bakr Ibnu Dasah al-Busiri al-

Tamar seorang syekh yang siqah dan alim. Beliau meriwayatkan 

hadits dari Abu Daud al-Sijistani Abu Ja‟far Muhammad bin al-

Hasan bin yunus al-shirazi, dan Ibrahim bin Fahd al-Saji. 

Sedangkan ulama yang meriwayatkan hadits dari beliau Abu 

Sulaiman Hamd al-Khattabi Abu Bakr bin al-Muqri, Abdullah bin 

Muhammad bin Abdul Mu‟min al-Qurtubi Syekh Ibnu “Abdulllah 
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al-Barri. Beliau adalah orang yang terakhir meriwayatkan sunan 

Abu Daud secara sempurna, dan orang yang terakhir yang 

meriwayatkan dengan ijazah dari beliau adalah al-Hafidz Abu 

Nu‟aym al-Asbahani. Ibnu dasah wafat pada 346H.
14

 

c. Abu al-Abbas al-Asam (guru hadits Abu sulaiman al-Khatabi di 

daerah Naysaburi) 

Beliau bernama lengkap Muhammad bin Ya‟qub bin Yusuf 

bin Ma‟qal bin Sinan al-Naysaburi al-Asam. Beliau adalah putra 

dari ahli hadits  yang bernama al-Hafidz Abu al-Fadl al-Waraq. al-

Asam adalah ahli hadits dari daerah naysaburi dan disana pula 

beliau wafatperjalanan ilmiah beliau sangat luas dan mengambi 

hadits dari para perawi hadits (Rijal al-Hadits) di daerah Makkah, 

Mesir, Damaskus, Mousil, Kuffah dan Baghdad. Beliau mengalami 

tuli setelah kembali dari perjalanan itu, dan karena itulah di 

belakang nama beliau dituli al-Asam. Mengenai aspek kejujuran 

dan kebenaran pendengarannya (sima‟inya) tidak diragukan lagi. 

Beliau meninggal pada 346 H.
15

 

d. Abu Bakar al-Najjad 

Beliau adalah Ahmad bin Salman bin al-Hasan bin Israil al-

Bahgdadi al-Hambali. Beliau digelari al-Imam al-Muhadits, al-

Hafiz, al-Faqih, al-Mufti Syekh al-Iraq, dan merupakan salah satu 
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imam mazhab Hambali. Beliau meriwayatkan hadits dari Abu 

Daud al-Sijistani, al-Bahgdadi, Abu Bakar bin Abi al-Duya al-

Qurshi. Sedangkan ulama yang meriwayatkan hadits dari beliau 

adalah Abu Bakar al-Qati‟ al-Daruqutni, Ibnu Mandah, Abu 

Sulaiman al-Khattabi, Abu Abdillah al-Hakim Beliau mencari 

hadits dengan cara berjalan tampa alas kaki. Akhir hayatnya terjadi 

pada 348 H.
16

 

e. Mukram bin Ahmad al-Qadi 

Beliau adalah Abu Bakar al-Bahgdadi, al-Bazzaz. Beliau 

meriwayatkan hadits dari Yahya bin Talib, Ahmad bin Abdullah 

al-Nursi Ahmad bin Yusuf al-Taghlibi. al-Khattib mengatakan 

bahwa Mukram bin Ahmad al-Kadhi orangnya siqah dan beliau 

meninggal pada 345 H.
17

 

f. Al-Khuldi 

Nama lengkapnya adalah Ja‟far bin Muhammad bin Nasir 

bin al-Qasim, Abu Muhammad al-Khawwas al-Ma‟ruf bin al-

Khuldi, gurunya para sufi. Beliau meriwayatkan hadits dari al-

Harith bin Abu Usamah, Bishr bin Musa al-Asadi „Ali bin Abdul 

al-“Aziz al-Baghawi, Umar bin Hafs al-Sadusi. Sedangkan ulama 

yang meriwayatkan dari beliau adalah al-Husain bin al-Hasan al-
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 Abu Sulaiman bin Muhammad bin Ibrahim al-Khattabi, Gharib al-Hadits, (t.th), cet. 
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Makhzumi,”Ali bin Ahmad al-Razaz. al-Khuldi adalah guru ilmu 

hadits Abu Sulaiman al-Khattabi di Baghdad. Beliau adalah orang 

yang jujur, dan beliau banyak mendengar dan banyak bercerita. 

Akhir ayatnya terjadi pada 348 H.
18

 

g. Hasan bin Husain 

Beliau memiliki gelar Abu „Ali bin Abu Hurairah. Beliau 

menjadi gurunya para pengikut madzhab al-Imam al-Syafi‟i di 

Bahgdad. Ibnu Khalkan mengatakan bahwa beliau belajar ilmu 

fiqih dari gurunya yang bernama Abu al-Abbas bin Suraij, Abu 

ishaq al-Marwizi. Beliau wafat pada tahun 345 H.
19

 

h. Abu Umar bin al-Samak 

Beliau adalah Utsman bin Ahmad al-Baghdadi, 

meriwayatkan  hadits dari al-Hasan bin Mukram, Yahya bin Abi 

talib, Abu Qulabah al-Ruqashi. Beberapa yang meriwayatkan 

darinya adalah al-Daruqutni , Ibnu Shahin, Ibnu al-Munzir al-Qadi. 

al-Khattib menilai bahwa beliau adalah orangnya siqah thabat, dan 

demikian pula Ibnu  Kathir, belia banyak megarang kitab. Beliau 

wafat pada tahun 344 h.
20

 

 

 

                                                             
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
20
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3. Ilmu Lughah 

Abu Sulaiman al-Khattabi juga terkenal sebagain ahli ilmu 

bahasa (Ahlu Lughah). Berikut adalah guru beliau dalam bidang 

bahasa. 

Ghulam Tha‟labi (guru ilmu lughah Abu Sulaiman al-Khattabi) 

Murid dari Abu Sulaiman ini diberi gelar dengan nama Abu Amar az-

Zahid. Nama lengkap beliau Muhammad bin “Abdul al-Wahid  bin 

Abi Washim al-Mutariz al-Bawardi al-Baghdadi, dan beliau lebih 

sering dipanggil Ghulam Thalab. 

Beliau merupakan salah satu imam dalam bidang ilmu lughah 

dan beliau memiliki banyak karangan sahabat beliau  Ta‟laban al-

Nahwi yang menjadi teman dekatnya pada masa yang bersamaan, 

hingga beliau dijuluki Ghulam Thalab. Abu „Amar al_Zahid 

meninggal pada 345 H.
21

  

1. Abu „Ali al-Saffar 

Beliau adalah Isma‟il bin Muhammad bin Isma‟il bin 

Shalih al-Bahgdadi al-Saffar. Beliau adalah orang yang ahli 

dibidang ilmu nahu, ilmu lughah dan beliau memiliki syair yang 

bagus. Beliau beliau menjadi musnidnya di negeri Iraq yang dinilai 
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 Abu Sulaiman Hamd bin Muhammad al-Khattabi, op cit., hlm. 18-19 
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siqah dan amanah.  Abu „Ali bersahabat  dengan Abu al-Abbas al-

mubarrid. Akhir hayat beliau terjadi pada 341 H.
22

 

2. Abu Umar al-Zahid 

Nama ini disebut sebagai salah satu guru dari Abu 

Sulaiman al-Khattabi.
23

 

Sebagaimana banyaknya umlah guru-guru Abu Sulaiman 

al-Khattabi, banyak pula murid-murid dari kalanagan ulama-ulama 

agung yang belaar kepada beliau. Mereka yang mengambil ilmu 

dari al-Khattabi diantaranya adalah: 

3. Al-Hakim al-Naisaburi 

Nama lengkap beliau Muhammad bin „Abdillah bin 

Muhammad bin Hamdawiyyah bin Nu‟aim bin al-Hakim, Abu 

Abdillah bin al-Bayyi‟ al-Dahabi al-Tahmani al-Naisaburin al-

Syafi‟i. Namun beliau, lebih dikenal dengan al-Hakim dan 

merupakan orang yang seumuran dengan al-Khattabi. 

al-Khattabi al-Baghdadi mengatakan bahwa beliau adalah 

ahli ilmu pengetahuan, dan ahli hafalan, yang memiliki banyak 

karangan dala bidang ilmu hadits, beliau juga merupakan salah satu 

dari orang yang yang paling mengerti mengenai hadits shahih dan 

perbedaanya dengan hadits dha‟if. Salah satu kitab yang 
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dikarangnya adalah Tarikh Naisabur dan al-Mustadrak „ala 

Shahihain. al-Hakim lahir di Naisaburi dan wafat disana pada 405 

H.
24

 

4. „Abdul al-Ghaffar 

Beliau adalah „Abdul Ghaffar bi Muhammad bin „Abdul 

Ghafir al-Farisi al-Naisaburi Abu Al-husain. Tokoh hadits ini lahir 

pada 350 H. Cucu laki-lakinya yang bernama al-Hafidz „Abdul al-

Ghafir bin Ismail bin Abdul  Ghafir mengatakan beliau adalah al-

Syekh al-Jad al-Siqah al-Amin al-Shalih. Beliau mendengar hadits 

dari al-Khattabi dan meriwayatkan banyak hadits darinya, 

sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Khair dan kitabnya. Cucu al-

Khattabi meninggal pada 448 H. 
25

 

5. Abu Hamid al-Isfarayayni 

Beliau adalah Ahmad bin Muhammad gurunya orang-orang 

Irak. al-Khattib mengatakan bahwa beliau tinggal di Baghdad dan 

sibuk dengan keilmuan sehingga menjadikan beliau sebagai orang 

yang tidak ada tandingnya pada masa itu. Hal itu, menjadikan 

beliau orang yang paling dihoramati di daerah tersebut. Tidak 

hanya itu beliau juga memiliki pangkat yang mulia dihadapan para 

raja dan orang awam. Andaikan seseorang melihat beliau, maka 

baunya al-Imam as-Syafi‟i akan tercium darinya. Sedangkan as-
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Subki mengatakan bahwa beliau adalah orang yang memelihara 

dan menjaga madzhab serta menjadi imam. Beliau adalah gunung 

keilmuan yang kuat, tinta umat yang mulia. Abu Hamid al-

Isfarayayni lahir pada 334 H dan meninggal pada 410 H.
26

 Dan ada 

juga yang berpendapat lain yang mengatakan bahwa beliau 

meninggal pada 406 H.
27

 

6. Abu „Amr al-Ruzjahi 

Beliau memiliki nama lengkap Muhammad bin „Abdullah 

bin Ahmad al-bustami. Abu “Amr adalah ahli hadits, sastrawan, 

ahli fiqihnya madzhab syafi‟i, dan pemuka pemberi fatwa. Kata al-

Ruzjahi adalah nisbat kepada sebuah desa yang bernama Ruzjah 

dan Bustam. Beliau wafat pada 427 H.
28

 

7. Abu Dhar al-Harawi 

Beliau adalah „Abdullah bin Ahmad bin Muhamad bin 

„Abdillah al-Ansari al-Khurasani al-Harawi al-Maliki, yang 

dikenal dengan nama Ibnu al-Samak. Meningga di Makkah pada 

434 H. Termasuk orang-orang yang menjadi murid Abu Sulaian al-

Khattabi adalah Abu „Ubayd Ahmad bin Muhammad al-Harawi 

pengarang kitab al-Gharibin, Abu Mas‟ud al-Husain bi Muhammad 

bin Ahmad al-Balkhi al-Ghaznawi, „Ali bin al-Hasan al-Sijzi al-
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Faqih, Muhamad bin „Ali bin Abdul al-Malik al-Farisi al-Fasawi,  

Abu al-qasim „Abdul al-Wahab bin Abi Sahl al-Khattabi.
29

 

C. Karya-karya Imam al-Khattabi 

Beliau telah belajar dari banyak guru tentang berbagai macam 

ilmu. Guru beliaupun berasal berbagai macam daerah. Abu Sulaiman 

Hamd bin Muhammad al-Khattabi meninggalkan banyak karangan kitab 

yang sangant berguna bagi umat Islam. Salah satu bentuk sumbangsih 

beliau terwujud dalam kitab yang beliau karang. Berikut adalah kitab-kitab 

yang menjadi buah karya beliau : 

1. Gharib al-Hadits 

Kitab ini disebutkan sebagai karyanya dalam bidang lughah.
30

 

Kitab ini merupakan kitab yang paling puncak di dalam 

pembahasannya, beliau menuturkan di dalamnya  apa yang tidak 

disebutkan oleh Abu “Ubayd dan Ibnu Qutaybah dalam dua kitabnya. 

Kitab ini pernah dicetak dalam tiga juz dan ditahqiq oleh al-Ustaz al-

Azbawi melalui pengawasan dari Universitas Umm al-Qurra Makkah 

al-Mukarramah.
31

 

Imam al-Khattabi menulis dalam pendahuluan kelebihan para 

imam pada abad yang ketiga awal atas sunnah. Setelah kepergian para 
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imam ini dan hadits tersebar ke orang-orang „ajam, lahirnya banyak 

perawi banyaknya kesalahan yang pada akhirnya menjadi kebiasaan 

pada lidah orang, membuat ahli ilmu mengumpulkan lafal-lafal gharib 

dan menjelaskan makna-makna yang Musykil atasnya. 

Mereka juga berusaha membukukannyaagar orang-orang 

setelahnya dapat menjadikan contoh dan pegangan serta melindungi 

dan mencegah dari kesesatan. Penulisan Imam al-Khattabi atas kitab  

Gharib al-Hadits ini juga menyempurnakan hasil penulisan dua ulama 

sebelum beliau yakni, Abu „Ubayd al-Qasim bin Salam (w. 224) dan 

Abu Muhammad bin Muslim bin Qutaybah (w.266). 

2. Ma‟alim al-Sunan Syarah Kitab Sunan Abu Daud 

Imam al-Khattabi menjelaskan dalam kitabnya Ma‟alim al-

Sunan mengenai lafal-lafal yang tidak jelas maknanya, serta 

meninjukkan tempat-tempat beristimbat dari hadits hadits dalam kitab 

Sunan Abu Daud. Beliau mengungkapkan makna-makna fiqih agar 

para murid dapat mengambil manfaat atasnya. 

3. A‟lam al-Sunan fi Syarah Kitab al-Imam al-Bukhari 

Ini  merupakan kitab yang penting yang mensyarah kitabnya al- 

Imam Abu „Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Beliau 

menjelaskan makna-makna yang samar. Di dalam kitabnya Imam al-

Khattabi menyampaikan perbedaan kandungan antara kitabnya al-

Bukhari dengan kitab sunanya Abu Daud. 
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4. Tafsir Asami al-Rabb „Azzab wa Jal 

Keterangan bahwa kitab ini menjadi salah satu dari buah karya 

Imam al-Khattabi terdapat dalam kitab al-Nujum al-Zahirah fi Muluk 

Misr wa al-Qahirah karangan Jamal al-Din Abi al-Mahasin yusuf al-

Atabiki. Dalam Mu‟jam al-Adibba‟ juga disebutkan kitab ini sebagai 

salah satu karya beliau. 

5. Al-„Uzlah 

Kitab ini yang berarti pengasingan, didalamnya Imam al-

Khattabi menerangkan tentang aktivitas penyendirian dan menyepi 

dari khalayak ramai. Pada pembahasan awal disampaikan tentang 

bantahan orang-orang yang menolak tentang adanya konsep „Uzlah 

dengan landasan dalil al-Qur‟an yang terdapat dalam surah Ali Imran 

ayat 191 :  

خهق انغًٕخ   فٗ  ٔيرفكشٌٔ ٔعهٗ جُٕتٓى   قيايا ٔقعٕدا هللا   يزكشٌٔ  انزيٍ

اب انُاسٔاألسض ستُا يا خهقد ْزا تاطال عثحُك فقُا عز  

Artinya : “Orang-orang yang mengingat Allah sambal berdiri, duduk, 

atau dalam keadaan berbaring, dan memikirkan tentang 

penciptaan langit dan bumi ( seraya berkata ), “ya Allah 

Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan semua ini sia-

sia” maha suci engkau, lindungilah kami dari azab 

neraka.”
32
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Termasuk dalil hadits Nabi Muhammad yang mengatakan 

bahwa: “orang yang meninggalkan diri dari jama‟ah atau mufaraqah 

dari masyarakat kemudian mati maka kematiannya dinilai sebagi 

kematian jahiliyyah. Al-Khattabi kemudian menerangkan tentang 

maksud firman Allah swt. Dalam ayat tersebut dan mengatakan 

bahwasanya larangan untuk tafarruq itu terbagi-bagi, sehingga konsep 

„uzlah yang dituliskan Imam al-Khattabi dalam kitabnya tidak 

bertentangan dengan dalil dalam kitab suci al-Qur‟an. Hal tersebut 

sebagaimana disampaikan oleh beliau dalam kitab al-„Uzlah dalam bab 

Hikayah ma Ihtajja bih man Ankara al-„Uzlah
33

 

6. Al-Islah al-Ghalat 

Nama dari kitab ini ada yang menyebutnya dengan nama Islah 

Ghalat al-Muhadditsin.
34

 Begitu pula pengarang kitab Kashf al-

Dhunun meneybut dengan Islah al-Ghalat al-Muhadditsin. Sedangkan 

dalam kitab al-A‟lam karangan al-Zirikli kitab tersebut disebut dengan 

nama Islah Khata‟ al-Muhadditsin. 

7. Kitab al-Ghaniyyah „an al-Kalam 

Dalam kitab Tarikh al-Islam. kitab ini disebut dengan al-

ghaniyyah „an al-Kalam wa Ahlihi. Kitab ini adalah kitab kecil yang 

dikarang oleh Imam al-khattabi 
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8. Tafsir Ahadits al-Jami‟ al-Shahih al-Bukhari 

Kitab ini disebutkan sebagai salah satu mahakarya Imam al-

Khattabi dalam kitab al-„Alam karangan al-Zirikli.
35

 

9. Kitab a‟lam al-Hadits 

Kitab ini disebutkan sebagai salah satu mahakarya Imam al-

Khattabi  dalam kitab al-Ansab karangan Abu Sa‟d „Abd al-Karim bin 

Muhammad ibn Mansur al-Tamimi al-Sam‟ani.
36

 

10. Kitab Sha‟n al-du‟a 
37

 

Dalam muqaddimah tahqiq kitab ini, Ahmad Yusuf al-daqaq 

mengatakan bahwa aslinya kitab ini adalah syarah atas kitab al-

Da‟aawat yang disusun oleh Ibnu Khuzaimah. Beliau menyusun kitab 

ini sebab adanya permintaan dari kawan-kawannya untuk menjelaskan 

tentang do‟a, dan maknanya serta menafsirkan lafal-lafal do‟a ma‟thur 

yang musykil bagi mereka. Dapat dipahami bahwa al-Imam Ibnu 

Khuzaymah yang menyusun kitab al-Da‟wat yang berisi do‟a ma‟thur 

dari Nabi Muhmmad SAW. Namun kalimatnya yang susah dipahami 

membuat teman-teman Imam al-Khattabi meminta kepadanya untuk 

menjelaskan maksud dari do‟a ma‟thur tersebut kemudian sehingga 

Imam al-Khattabi menjawab permintaan mereka dengn sebuah karya 
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yang bernama Sha‟n al-Du‟a.
38

 Merujuk kepada kitab Mu‟jam al-

Adibba‟ masih ada beberapa kitab yang menjadi karangan “Abu 

Sulayman al-Khattabi al-Bust, sebagai berikut: 

a. Syarh al-Ad‟iyyah al-Ma‟surah 

Terdapat keterkaitan dengan kitab Sha‟n al-Dhu‟a yang 

dikarang oleh beliau sendiri. 

b. Syarah Da‟wat li Ibnu Khuzaymah 

Terdapat keterkaitan dengan kitab Sha‟n al-Dhu‟a yang 

dikarang oleh beliau sendiri. 

c. Kitab al-„Arus 

Kitab ini disebut sebagai karangan dari al-Khattabi terdapat 

dalam kitab Mu‟jam al-Dibba‟.  

Beberapa kitab lain yang dikarang oleh Abu Sulayman al-

Khattabi al-Busti adalah sebagai berikut: 

1. Al-Shajjaj 

Kitab ini disebutkan dalam kitab Inbah al-Ruwah.
39

 Syarah 

al-Asma al-Husna 

Sumber rujukan yang menyebutkan karangan ini sebagai 

kitab karya Abu Sulaiman al-Khattabi al-Busti adalah syiar A‟lam 
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an-Nubala. Begitu disebutkan dalam kitab an-Nujum al-

Zhahirah.
40

 Namun, pengarang kitab Kasyf al-Dhunun 

menyebutkan bahwa Sharah al-Asma‟  al-Husna adalah nama lain 

dari tafsir Asami al-rabb „Azza wa Jal 

2. Ma‟rifah  al-Sunan wa al-Athar 

Nama kitab ini disebutkan dalam al-Risalah al-

Mustatrafah.
41

 

D. Metode Istimbat Imam al-Khattabi 

Sebagai ulama bermadzhab Syafi‟i, Imam al-Khattabi sejauh 

pengamatan penulis Imam al-Khattabi tidak memiliki metode istimbat 

tersendiri, karena Imam al-Khattabi tidak memiliki kitab ushul fiqih. Maka 

dari itu penulis penulis menggunakan metode istinbat yang digunakan oleh 

Imam Syafi‟i.  

Imam Syafi‟i menentukan turuq al-Istinbat al-Ahkam tersendiri. 

Langkah-langkah dalam ijtihadnya adalah : al-Qur‟an dan Sunnah, apabila 

tidak ada dalam al-Qur‟an dan Sunnah, beliau melakukan qiyas terhadap 

keduanya. Apabila hadits telah muttashil dan sanadnya shahih, berarti 

hadits itu termasuk berkualitas (muntaha). Makna hadits yang diutamakan 

adalah makna zahir, beliau menolak hadits munqathi‟ kecuali kecuali yang 

diriwayatkan oleh ibnu al-Musayyab, pokok (al-ashal) tidak boleh 
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dianalogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan 

„mengapa‟ dan „bagaimana‟ ( lima wa kaifa), „mengapa‟ dan „bagaimana‟ 

hanya dipertanyakan kepada cabang furu‟.
42

  

Imam Syafi‟i apabila hendak memutuskan suatu hukum beliau 

pertama-tama mendahulukan tingkatan yang lebih tinggi sebagaimana 

diterangkan dalam kitab ar-Risalah, bahwa dasar Imam Syafi‟i dalam 

menetakan hukum adalah : 

1) Kitab suci al-Qur‟an 

2) Hadits-hadits atau Sunnah Nabi 

3) Ijma‟ (kesepakatan imam-imam mujtahid dalam satu masa) 

4) Qiyas.
43

 

Lebih lanjut, pokok pikiran ijtihad Imam Syafi‟i dapat dipahami 

dari perkataannya yang tercantum dalam kitab al-Um, sebagaimana 

berikut : 

ٔصح   يٍ سعٕل هللا  انحذيثفئٌ نى يكٍ قياط عهيٓا ٔإرا اذصم صم قشأٌ ٔعُح األ

إرا  ٔ ظاْشِ   انحذيث عهٗ انخثش انًفشد ٔ  فٕٓ انًُرٓٗ ٔاإلجًاع أكثش يٍ  اإلعُاد

فأصحٓا غغُادا   ذكافأخ األحاديث  ٔإرا  احرًم انًعاَٗ فًا أشثّ يُٓا ظاْشا أال تّ

ال ٔنيظ انًُقطع تشيئ يا عادا يُقطع اتٍ انًغية ٔال قياط اصم عهٗ اصم ٔ أٔنٓا
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فئرا صح قياط عهٗ األصم صح ٔقايد   يقال ألصم نى ؟ ٔاًَا يقال نهفشٔع نى كيف

 تّ حجح

Artinya : “Dasar utama dalam menetapkan hukum adalah al-Qur‟an dan 

Sunnah. Maka ika tidak ada, qiyaskanlah kepada al-Qur‟an dan 

Sunnah. Dan apabila sanad hadits bersambung kepada Rasul 

SAW, dan sanadnya shahih, maka itulah yang dipakai. Ijma‟ 

lebih kuat dari khabar ahad dan hadits menurut zahirnya. Dan 

apabila suatu hadits mengandung arti lebih dari satu 

pengertian, maka arti yang zahirnyalah yang utama. Kalau 

hadits itu sama tingkatannya maka yang lebih shahihlah yang 

utama. Hadits munqathi‟ tidak dapat dijadikan dalil kecuali jika 

diriwayatkan oleh ibnu al-Musayyab. Suatu pokok tidak dapat 

diqiyaskan kepada qiyas yang lain dan terhadap pokok tidak 

dapat dikatakan mengapa dan bagaimana, tetapi kepada 

cabang dapat dikatakan mengapa. Apabila sah mengqiyaskan 

cabang kepada pokok, maka qiyas itu sah dan dapat dijadikan 

hujjah.
44

 

 

a. Al-Qur’an dan Sunnah 

Imam Syafi‟i memandang al-Qur‟an dan Sunnah berada dalam 

satu martabat, beliau menempatkan Sunnah sejajar dengan al-Qur‟an, 

karena menurutnya Sunnah itu menjelaskan al-Qur‟an kecuali hadits 

ahad tidak sama nilainya dengan al-Qur‟an dan hadits mutawatir. Di 

samping itu, karena al-Qur‟an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, 

meskipun kekuatan Sunnah secara terpisah tidak sekuat seperti al-

Qur‟an. 

Dalam pelaksanaanya, Imam Syafi‟i menempuh cara bahwa 

apabila di dalam al-Qur‟an dan sudh tidak ditemukan yang dicari, ia 

menggunakan hadits mutawatir. Jika tidak ditemukan dalam hadits 
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mutawatir, ia menggunakan khabar ahad. Jika tidak ditemukan dalil 

yang dicari kesumuanya itu, maka dicoba untuk menetapkan hukum 

dengan berdasarkan zhahir al-Qur‟an atau Sunnah secara berturut. 

Dengan teliti dia akan menemukan mukhasis dari al-Qur‟an dan 

Sunnah. Selanjutnya menurut Sayyid Muhammad Musa dalam 

kitabnya al-ihad , Imam Syafi‟i jika tidak menemukan dalil dari zahir 

nash al-Qur‟an dan Sunnah serta tidak ditemukan mukhasisnya, maka 

ia mencari apa yang dilakukan Nabi atau yang diputuskan Nabi. Kalau 

tidak ditemukannya, maka dicari lagi bagaimana pendapat para 

sahabat. Iika ditemukan ijma‟ dari mereka tentang hukum maslah yang 

dihadapi, maka hukum itulah yang dipakai.
45

  

Pandangan Imam Syafi‟i Sunnah merupakan penjelas bagi al-

Qur‟an dan merinci yang global. Jika Sunnah tidak seperingkat dengan 

al-Qur‟an, tentulah Sunnah tidak berfungsi sebagai penjelas, untuk 

menghindari kekeliruan tanggapan terhadap pandangannya 

mempersamakan peringkat al-Qur‟an dan Sunnah  ialah: 

a. Bahwa Sunnah yang seperingkat dengan al-Qur‟an adalah Sunnah 

mutawatir ( sabitah ), sama-sama qath‟i al-wurud sedangkan hadits 

ahad tidak seperingkat (karena zanni al-wurud) tetapi yang boleh 

mentakhsiskan ayat al-Qur‟an yang zanni adalah sama-sama zanni. 
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b. Bahwa sama-sama seperingkat keduanya adalah dalam istimabat 

dan furu‟ bukan dalam menetapkan aqidah. 

c. Bahwa kesamaan peringkat tersebut, tidak boleh diartikan sebagai 

menurunkan al-Qur‟an dari posisinya sebagai pokok dan sendi 

agama Islam. Demikian juga tidak boleh diartikan menaikkan 

posisi Sunnah dari posisinya sebagai cabang dari penjelas al-

Qur‟an. Persamaannya dalam hal sama menjadi landasan istimbat 

hukum furu‟.
46

 Adapun dalam menerima hadits ahad Imam Syafi‟i 

mensyaratkan sebagai berikut : 

1. Perawinya terpercaya 

2. Perawinya berakal dan memahami apa yang diriwayatkannya 

3. Perawinya dhabit ( kuat ingatannya ) 

4. Perawinya benar-benar mendengar sendiri hadits itu dari yang 

menyampaikannya. 

5. Perawinya tidak menyalahi para ahli ilmu yang juga 

meriwayatkan hadits itu.
47

 

Dalam pemahaman Imam Syafi‟i atas al-Quran, beliau 

memperkenalkan konsep al-Bayan. Melalui konsep al-Bayan, 

beliau mengklasifikasikan dilalah nash atas „am dan khas. Sehingga 

ada dilalah „am dengan maksud „am dan adapula dilalah „am 

dengan maksud khas, klasifikasi ini adalah dilalah tertentu yang 
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maknanya ditentukan oleh konteksnya atau dengan istilah lain 

dilalah tersebut menunjukkan pada makna implisit bukan 

eksplisit.
48

 

b. Ijma’ 

Imam Syafi‟i mengatakan bahwa ijma‟ adalah hujjah dan ia 

menetapkan ijma‟ ini sesudah al-Qur‟an dan Sunnah sebelum qiyas. 

Imam Syafi‟i menerima ijma‟ sebagai hujjah dalam masalah-masalah 

yang tidak diterangkan dalam al-Qur‟an dan Sunnah. 

Ijma‟ yang digunakan Imam Syafi‟i sebagai dalil hukum adalah 

ijma‟ yang didasarkan pada nash atau ada landasan riwayat dari Rasul 

SAW. Karena menurut beliau mereka (para sahabat) tidak mungkin 

sepakat dalam perkara yang bertentangan dengan al-Qur‟an dan 

Sunnah. Secara tegas ia mengatakan bahwa ijma‟ sahabat adalah ijma‟ 

yang paling kuat.
49

 

Imam Syafi‟i membagi ijma‟ menjadi dua bagian yaitu ijma‟ 

sarih dan ijma‟ sukuti. Namun menurut beliau yang dapat dijadikan 

hujjah adalah ijma‟ sarih. Hal ini menurutnya, karena kesepakatan itu 

disandarkan kepada nash, dan berasal dari sesuatu yang tegas dan jelas 

sehingga tidak mengandung keraguan. Imam Syafi‟i menolak ijma‟ 

sukuti karena tidak merupakan kesepakatan semua mujtahid. Dan 
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diamnya mujtahid menurutnya belum tentu mengindikasikan 

persetujuan.
50

 

c. Qiyas 

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa ulama yang 

pertama kali yang mengkai qiyas ( merumuskan qaidah-qaidah dan 

dasar-dasarnya ) adalah Imam Syafi‟i.
51

 Imam Syafi‟i menempatkan 

qiyas setelah al-Qur‟an, Hadits, Ijma‟ dan fatwa para sahabat. Beliau 

menggunakan qiyas dan menolak istihsan, karena menurutnya barang 

siapa menggunakan istihsan sama halnya membuat syari‟at dengan 

hawa nafsu. Sebagaimana dalil penggunaan qiyas Imam Syafi‟i 

berdasarkan firman Allah dalam al-Qur‟an dalam surah an-Nisa ayat 

59 : 

يايٓا انزيٍ ايُٕا اطيعٕا هللا ٔاطيعٕا انشعٕل ٔأنٗ األيشيُكى فئٌ ذُاصعرى 

هللا ٔانشعٕل اٌ كُرى ذؤيٌُٕ تاهلل ٔانيٕو األخش رنك خيش  فٗ شئ فشدِٔ انٗ

 ٔاحغٍ ذأٔيال 

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman ta‟atilah Allah dan 

ta‟atilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang 

kekuasaan) diatara kamu, maka jika kamu berbeda 

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada 

Allah ( al-Qur‟an ) dan Rasul ( Sunnahnya ), jika kamu 

neriman kepada Allah dan hari kemudian, yang 

demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik 

akibatnya.”
52
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Imam Syafi‟i menjelaskan bahwa maksud “ kembalikan 

kepada Allah dan Rasulnya adalah qiyaskan kepada salah satu dari 

al-Qur‟an dan Sunnah.
53

 Dan menurut Imam Syafi‟i peristiwa 

apapun yang dihadapi kaum muslimin pasti terdapat petunjuk 

hukumnya dalam al-Qur‟an, sebagaimana beliau katakan : 

اال ٔفٗ كراب هللا انذنيم عهٗ عثيم  فهيغد ذُضل تأحذ يٍ أْم ديٍ هللا َاصنح

 انٓذٖ فيٓا

Artinya : “Tidak ada satu peristiwapun yang menganut agama 

Allah ( yang tidak terdapat ketentuan hukumnya ) 

melainkan terdapat petunjuk tentang cara 

pemecahannya dalam al-Qur‟an.”
54

 

Ketegasan ini didasarkan pada ayat al-Qur‟an  surah an-

Nahl ayat 89: 

 َٔضنُا عهيك انكراب ذثياَا نكم شئ ْٔذٖ ٔسحًح ٔتششٖ نهًغهًيٍ 

Artinya : “Dan kami turrunkan kitab(al-Qur‟an) kepadamu untuk 

menjelaskan segala sesuatu, sebagai petunjuk serta 

rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang 

berserah diri (muslim).”
55

 

Fungsi qiyas dalam mengungkakan hukum dari al-Qur‟an 

atau Hadits beliau kemukakan sebagai beikut : 
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يٕجٕدج   حكى الصو أ عهٗ عثيم انحق فيّ دالنح   ففيّ  َضل تًغهى  كم يا

عهٗ  تعيُّ طهة انذالنح   يكٍ فيّ  نى  ٔعهيّ إرا كاٌ تعيُّ حكى اذثاعّ ٔإرا

 عثيم انحق فيّ تاإلجرٓاد انقياط

Artinya : “Semua peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan orang 

Islam pasti terdapat ketentuan hukumnya atau indikasi 

yang mengacu kepada ketentuan hukum, jika ketentuan 

hukum itu disebutkan maka haruslah diikuti, jika tidak, 

maka haruslah dicari indikasi yang mengacu keada 

ketentua hukum tersebut dengan berijtihad, sedangkan 

ijtihad itu adalah qiyas.”
56

 

 

Pernyataan tersebut, menegaskan bahwa fungsi Qiyas itu 

sangat penting dalam mengungkapkan hukum dari dalilnya al-

Qur‟an atau Sunnah guna menjawab tantangan peristiwa yang 

dihadapi kaum muslimin yang tidak secara tegas dijelaskan dalam 

al-Qur‟an atau Sunnah.
57

 

Berkenaan dengan system pengistimbatan hukum yang 

telah diuraikan di atas, terlihat dalam menetakan hukum Imam 

Syafi‟i menetapkan al-Qur‟an dan Sunnah sebagai dua sumber dalil 

naqli yang terpokok bagi hukum Islam. Kemudian diiringi dengan 

ijma‟ sebagai dalil ketiga sebagai penyerta dalil-dalil naqli pertama 

dan kedua (al-Qur‟an dan Sunnah), lalu diikuti oleh fatwa sahabat, 

sebagai pelengkap dan penyempurna dalam memecahkan masalah-

masalah fiqhiyyah yang ketentuan hukumnya tidak tersurat atau 

tersirat dalam ketiga dalil naqli di atas, ia memanfaatkan dalil dalil 
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aqli seperti qiyas, apa yang pernah dilakukan Nabi atau keputusan 

Nabi. Dan tetap menjadikan al-Qur‟an dan Sunnah sebagai dasar 

pijakan dan sekaligus alat control ijtihadnya. Syarat-syarat qiyas 

yang dapat diamalkan menurut Imam Syafi‟i adalah : 

1. Orang yang mengambil qiyas harus mengetahui Bahasa arab. 

2. Mengetahui hukum al-Qur‟an, faraidh, uslub, nasikh Mansukh, 

„am, khas dan petunjuk dilalah nash. 

3. Mengetahui Sunnah, qaul sahabat, ijma‟ dan ikhtilaf dikalangan 

ulama‟. 

4. Memunyai pikiran sehat dan prediksi bagus, sehingga mampu 

membedakan masalah yang mirip hukumnya.
58

 

E. Apresiasi Positif  Ulama Lain tentang Imam al-Khattabi 

Abu Mansur „Abd al-Malik bin Muhammad al-Naysaburi al-

Tha‟alabi mengatakan bahwa Abu Sulaiman al-Khattabi memiliki 

kesamaan dengan seorang ulama yang hidup pada masanya yang bernama 

Abu „Ubayd al-Qasim bin Salam.
59

 Dalam hal keilmuan, sopan santun, 

zuhud, kewara‟an, pengajaran, dan karangannya. Hanya saja, Imam al-

Khattabi lebih unggul dalam meciptakan syair, sedangkan Abu „Ubayd 

lebih unggul dalam seni argumentasi.
60

 Senada dengan komentar Jamal al-

Din Abi al-Mahasin Yusuf dalam karyanya al-Nujum al-Zhahirah yang 
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menyebutkan bahwa al-Khattabi adalah seorang pakar hukum Islam yang 

berbudi luhur.
61

 Begitupula dengan Ibnu al-Athir. Beliau memuji kapasitas 

keilmuan beliau dengan pujian “beliau adalah orang nomor satu di 

zamannya.
62

 al-Sa‟di mengatakan bahwa beliau adalah orang yang utama 

dan ahli fiqih, berpengetahuan sempurna dalam ilmu nahwu. Beliau sangat 

sedikit ketertarikannya terhadap kehidupan dunia (zuhud) dan lebih 

tertarik dengan kehidupan akhirat.
63

 

                                                             
61

 Jamal al-Din Abi al-Mahasin Yusuf Taghri Badri al-Tabiki, al-Nujum al-zahirah fi 

Muluk Misr wa al-Qahirah, (Beirut: Dar al-Kutub al-‟Alamiyyah), jilid IV. cet. ke-4, hlm. 201 
62

 „Izz al-Din Ibnu al-Athir al-Jazari, al-Lubab fi Tahzhib al-Ansab, op cit. hlm.151 
63

 Masa kecilnya di Herat hingga mencapai usia 20 tahun, kemudian pada tahun 179 

H/795 ia pindah ke berbagai kota-kota di Syam untuk belajar dari para ahli fikih, tafsir, nahwu dan 

Bahasa arab. Kemudian ia kembali ke Herat, dan bekerja sebagai satrawan, lalu ia menjadi Qadhi 

di Tartus pada tahun 192 H/807 dan menduduki jabatan tersebut hingga 18 tahun, kemudian ia 

pindah ke Khurasan pada tahun 210 H/826, karena ia dekat dengan penguasa di sana maka ia 

diangkat sebagai wali. Abu Ubaid pergi haji pada tahun 219 H/834, dan tinggal di Mekkah sampai 

wafat pada tahun 224 H/838 pada usia 57 tahun, dikutip dari http://id. 

Wikipedia.org/wiki/Abu_Ubaid_al-Qasim_bin_Salam, diakses pada 14 Desember 2014 

http://id/
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BAB III 

 

TINJAUAN UMUM TENTANG PEMINANGAN 

 

A. Peminangan  

1. Pengertian Peminangan 

Tunangan atau peminangan dalam ilmu fiqih dikenal dengan 

istilah khitbah
1
 (menurut bahasa) artinya permintaan, yang berasal dari 

suku kata  نطرس  –٠هطد  –نطد  artinya meminang atau melamar.
2
 

Sedangkan menurut istilah ada beberapa definisi : Menurut ulama 

kontemporer al-Mukarram Wahbah Zuhailiy, di dalam kitab Fiqhul 

Islam Waadillatuhu  mengatakan bahwa: 

جٌٍّأز أٚ ١ٌٚٙح ٚئػالَ جٌٍغرس فٝ جٌُٚجؼ ذحٍِأز ِؼ١ٕس ، جٌهطرس ٟ٘ ئظٙحٌ

فاْ ٚجفمص  .جٚ ذٛجْطس أٍ٘ٗ شٍز ِٓ جٌهحؽد،جٌإلػالَ ِرح . ٚلى٠طُ ً٘جذًٌه

أٍ٘ٙحجٌّطٛذس أٚ   

Artinya : “Pernyataan keinginan dari seorang laki-laki untuk menikah 

dengan seorang wanita tertentu, lalu pihak wanita 

memberitahukan kepada walinya. Sungguh sempurna 

   

                                                 
1
 Hadi Mufa‟at Ahmad, Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa 

Permasalahannya, (tt : Duta Grafika,1992), cet. ke-4, hlm.30 
2
 Ahmad Warson Munawir, Kamus Arab Indonesia, (Yogyakarta : PP al-Munawir, 1994), 

cet. ke-2, hlm.376 
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 pemberitahuan ini kepada keluarga orang yang meminang, 

atau melalui perantara keluarga peminang"
3
 

Dalam Fiqih al-Manhaj „Ala Mazhabi as-Syafi‟i menyatakan 

bahwa : 

 جٌهطرس ٟ٘ جٌطّحِ جٌهحؽد جٌٕىحـ ِٓ ؾٙس جٌّهطٛذس

Artinya: “Khitbah adalah suatu permohonan atau bujukan untuk 

melansungkan pernikahan melalui jalan yang dinamakan 

khitbah.”
4
 

Menurut Sayid Sabiq dalam kitab fiqhul sunnah adalah: 

 ؽٍرٙح ٌٍُٚجؼ ذح١ٌٍْٛس جٌّؼٍٚفس ذ١ٓ جٌٕحِ

Artinya: “Seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan 

untuk menjadi isterinya dengan cara-cara yang sudah 

berlaku di tengah-tengah masyarakat.”
5
 

Jadi khitbah itu merupakan muqaddimah dari sebuah 

pernikahan sebelum dilakukan akad nikah, meminang dalam 

syari‟at Islam berarti berjanji untuk melakukan perkawinan, tetapi 

dia sendiri belum dinamakan dengan akad, sekalipun sudah 

mendapatkan persetujuan dari dua belah pihak, dan khitbah ini juga 

bisa dikatakan masa menunggu untuk dilangsungkannya akad 

                                                 
3
 Wahbah Zuhailiy, Fiqih Islam Waadillatuhu, (Beirut: Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), Juz 

VII, cet. ke-2, hlm. 10 
4
 „Ali Assyirazi, Fiqih al-Manhaj „ala Mazhabi as-Syafi‟i, ( Damaskus, Darul Qalam, 

1967), Jilid II, cet. ke-3,  hlm.46 
5
 Said Sabiq, Fiqhul Sunnah,(Kuwait : Darul Bayan, 1971), Juz II, cet. ke-1, hlm.16 
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nikah berdasarkan kesepakatan antara pihak laki-laki dan 

perempuan, dan dan di dalam masa pertunangan ini kedua belah 

pihak diharuskan dapat sama-sama mengajar dari dari hal-hal yang 

melanggar norma-norma agama dan norma-norma yang berlaku 

dalam kehidupan masyarakat dimanapun ia berada. 

Persamaan peminangan dengan pertunangan adalah sama-

sama merupakan acara pendahuluan dari perkawinan yang sama-

sama bertujuan untuk melakukan akad nikah, sedangkan 

perbedaannya adalah kalau peminangan tersebut adalah 

pelaksanaan dari pinangan tersebut sedangkan pertunangan 

tersebut adalah masa menunggu semenjak dilaksanakannya 

peminangan sampai dilaksanakan akad nikah. 

Adakalanya khitbah itu dihalalkan dan adakalanya 

diharamkan, sebagaimana yang termaktub dalam kitab Fiqih al-

Manhaj „Ala Mazhabi as-Syafi‟i : 

ٚػىز   جٌٕىحـ ضكً جٌهطرس ضظ٠ٍكح ٚضؼ٠ٍؼح ئيج وحٔص جٌّهطٛذس ن١ٍس ِٓ 

جٌٕىحـ   ِٛجٔغ  وً  ِٚٓ وحٔص  ضظ٠ٍكح ئيج   فمؾ ال  ضؼ٠ٍؼح ضكً جٌهطرس  

ف١ّح   ػ١ٍىُ  ؾٕحـ ال  ٚ:  ضؼحٌٝ  لحي  ذحتٓ  أٚ ؽالق  ٚفحز ِٓ  ِؼطىز  جٌٍّأز

جٌٕٓحء جٚ جوٕٕطُ فٝ جٔفٓىُ ػٍُ هللا جٔىُ ْطًوٍٚٔٙٓ   نطرس ِٓ   ذٗ  ػٍػطُ

جٌٕىحـ  ٚال ضؼُِٛج ػمىز  ضمٌٛٛج لٛال ِؼٍٚفح   ٌٚىٓ ال ضٛجػىٚ٘ٓ ٍْج جال جْ

ال ؾٕحـ : الئغُ ٚال قٍؼ . .  غفٌٛ ق١ٍُ قطٝ ٠رٍغ جٌىطد جؾٍٗ ٚجػٍّٛج أْ هللا
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أوٕٕطُ : أنف١طُ . ال ضٛجػىٚ٘ٓ ٍْج : ال ضؼىٚ٘ٓ ذحٌٕىحـ نف١س. لٛال ِؼٍٚفح : 

جٌؼَُ   ٚال ضؼُِٛج ػمىز جٌٕىحـ : ال ضكممٛج ٚ٘ٛ جٌطؼ٠ٍغ .   ِٛجفمح ٌٍشٍع

٠رٍغ جٌىطحخ أؾٍٗ قطٝ ضٕمغ جٌؼىز ٟٚ٘ جٌّىز جٌطٝ   قطٝ  جٌُٚجؼ  ػٍٝ ػمى

نالٌٙح   ال ضطُٚؼ أْ   وطحذٗ  فٝ جٌّؼطىز  ٍٝ ٙح هللا ػفٍػ جٌهطرس   ٚضكٍَ 

فطكٍَ نطرس   . ضؼ٠ٍؼح ٚضظ٠ٍكح ف١ّح ػىج ِحيوٍ فٝ جٌفمٍز جألٌٚٝ ٚجٌػح١ٔس

جٍِأز جٌّؼطىز ِٓ ؽالق ٌؾؼٟ ْٛجء وحْ يٌه ذحٌطؼ٠ٍغ أَ ذحٌطظ٠ٍف ألٔٙح 

ضؼحٌٝ :   لحي  ٍِجؾؼطٙح  فٝ  جٌكك  ٌُٚؾٙح  َٚؾس جٚ فٝ ِؼٕٝ جٌُٚؾس ألْ

 ٚذؼٌٛطٙٓ أقك ذٍو٘ٓ فٝ يٌه ئْ أٌجوٚج ئطالقح

Maksudnya : “Khitbah halal seacara jelas dan sindiran apabila 

orang yang dikhitbah sunyi dari nikah, „iddah dan 

semua larangan nikah hitbah halal secara sindiran 

tidak secara jelas, apabila perempuan dalam 

keadaan „iddah dari wafat atau talaq ba‟in.
6
 

sebagaimana firman Allah swt.: Dan tidak ada dosa 

bagimu meminang perempuan-perempuan itu 

dengan sindiran atau kamu menyembunyikan 

(keinginan mengawin mereka) dalam hatimu. Allah 

mengetahui bahwa kamu menyebut-nyebut mereka, 

dalam pada itu janganlah kamu mengadakn janji 

kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 

sekedar mengucapkan(kepada mereka) perkataan 

yang ma‟ruf, dan janganlah kamu berazham 

(bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis 

masa „iddahnya. Dan ketahuilah bahwaanya Allah 

mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka 

takutlah kepadanyan, dan ketahuilah baha Allah 

maha pengampun lagi maha penyantun.”
7
   

 

 

 

 

                                                 
6
 Muhammad Ali Raulah, Fiqih al-Manhaj „Ala Mazhabi as-Syafi‟i, (Beirut: Damaskus, 

Dar al-Qalam, 1967), Juz II, cet. ke-2, hlm. 46  
7
 Ibid.  
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 tidak berdosa dan tidak pula bersalah :  ال ؾٕحـ

 kamu menyembunyikan, tidak mengajak :  أوٕٕطُ

mereka (perempuan) untuk menikah secara 

rahasia dan dianya adalah                        

 sesuai dengan yang di syari‟atkan dan :  لٛال ِؼٍٚفح

dianya adalah secara ta‟ridh (sindiran) 

 tidak menguatkan/meyakinkan „azam (niat) : ٚال ضؼُِٛج ػمىز جٌٕىحـ

untuk melakukan aqad nikah sehingga 

sampai ketentuan Allah. 

 sehingga selesai masa „iddah, dan Allah telah : قطٝ ٠رٍغ جٌىطحخ أؾٍٗ

mewajibkan masa „iddah itu di dalam 

kitabnya, supaya tidak cacat/rusak 

pernikahan. 

  Khitbah secara  ta‟ridh (sindiran dan tashrih (jelas), 

sebagaimana yang telah kami sebutkan pada bagian satu dan dua, 

maka haram meminang perempuan dimasa „iddah dan talak raj‟i, 

pernikahan apakah itu melalui sindiran atau secara terang-terangan, 

karena sesungguhnya suaminya berhak untuk kembali padanya, 

firman Allah swt.: dan para suami berhak meruju‟nya dalam masa 
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menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah 

(berdamai).
8
 

Dan adakalanya khitbah ini disampaikan dengan bahasa 

shorih atau ta‟aridh. 

a. Sharih ( secara langsung/jelas ) 

Yang dimaksud dengan lafaz shorih adalah: 

وً ٌفع ٠مطغ ذحٌٍغرس فٝ جٌٕىحـ ، وأ٠ٌى جْ أٔىكه جٚ ئيج جٔمؼص ػىضه 

 ضُٚؾطه

Artinya : “Setiap lafaz yang yang jatuh pada keinginan untuk 

menikah, seperti, aku ingin menikahimu atau 

apabila „iddah kamu telah selesai aku akan 

menikahimu.”
9 

b. Ta‟ridh ( secara sindiran ) 

Yang dimaksud dengan lafaz ta‟ridh adalah: 

أْ ٠ٓطؼًّ ٌفظح ٠كطًّ جٌٍغرس فٝ جٌٕىحـ ٚػىّ٘ح وأْ ٠مٛي ٌٍّؼطىز 

جٔص ؾ١ٍّس ، جٚ ٌخ ٌجغد ف١ه ، ِٓ ٠ؿى ِػٍه جٚ ٔكٛ يٌه   

Artinya: “Setiap lafazh yang pemakaiannya mengandung 

keinginan untuk menikah, seperti, kamu sangat 

cantik atau allah sangat sayang bagi siapa yang 

mendapatkanmu.”
10

 

 

 

                                                 
8
 Departemen Agama RI, op cit,  hlm. 28  

9
 Badaruddin Muhammad bin Bahadir, al-Bahrul Muhith fi Ushulul Fiqh Lizarkasyi, ( 

Beirut: 1992), Juz II, cet. ke-2, hlm. 428 
10

 Muhammad Ali Raulah , op cit, hlm 47 
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2. Hukum dan Dasar Hukum Pinangan 

Menurut jumur ulama, pinangan bukan merupakan syarat 

sahnya pernikahan. Jika suatu pernikahan tampa pinangan, maka 

pernikahan tersebut sah. Menurut jumhur ulama hukum meminang 

adalah boleh.
11

 

Sebagaimana  yang difirman Allah swt. dalam surah al-

Baqarah (2) : 235 

جوٕٕطُ  فٝ جٔفٓىُ  جٚ  جٌٕٓحء  ِٓ نطرس  ذٗ ػٍػطُ   ف١ّح  ؾٕحـ ػ١ٍىُ ٚال 

ْطًوٍٚٔٙٓ ٌٚىٓ ال ضٛجػىٚ٘ٓ ٍْج جال جْ ضمٌٛٛج لٛال ِؼٍٚفح ػٍُ  هللا جٔىُ 

 ٚال ضؼُِٛج ػمىز جٌٕىحـ قطٝ ٠رٍغ جٌىطد جؾٍٗ ٚجػٍّٛج أْ هللا غفٌٛ ق١ٍُ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-

perempuan itu dengan sindiran atau amu 

menyembunyikan (keinginan mengawin mereka) dalam 

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu menyebut-nyebut 

mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakn 

janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali 

sekedar mengucapkan(kepada mereka) perkataan yang 

ma‟ruf, dan janganlah kamu berazham (bertetap hati) 

untuk berakad nikah, sebelum habis masa „iddahnya. 

Dan ketahuilah bahwaanya Allah mengetahui apa yang 

ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanyan, dan 

ketahuilah baha Allah maha pengampun lagi maha 

penyantun.”  12
 

Dalam sebuah hadits dari jabir juga disebutkan sebagai 

berikut sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi : 

                                                 
11

Abu Malik Kamal bin al-Said Salim, Shahih Fiqih Sunnah, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 

Jilid III, 2007), cet. ke-3, hlm. 107  
12

 Departemen Agama RI, op cit, hlm. 30 
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قىغٕح ِٓىو قىغٕح ػرى جٌٛق١ى ذٓ ٠َحو قىغٕح ِكّى ذٓ جْكحق ػٓ وجٚو ذٓ 

ئذٓ ْؼى ذٓ ِؼحي ػٓ ؾر١ٍ ذٓ   جٌٍقّٓ ٠ؼٕٟ ػرى   ذٓ  ل١ى قظ١ٓ ػٓ ٚ

فاْ  جٌٍّأز   أقىوُ نطد  : ئيجطٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ  ػرىهللا لحي ٌْٛي هللا

ؾر١ٍ ٠هطد   لحي ٚ ف١ٍفؼً ٔىحقٙح جٌٝ   جْططحع  أْ  ٠ٕظٍ جٌٝ  ِح ٠ىػٖٛ

ضُٚؾٙح  ٚ ٔىحقٙح   جٌٝ  وػحٔٝ قطٝ ٌأ٠ص ِٕٙح ِح  فىٕص أضهرح ٌٙحجٌٍّأز 

 فطُٚؾطٙح

Artinya: “Bercerita kepada saya Musaddad, memberi kabar 

kepada saya Abdul Wahid bin Ziyad, memberi kabar 

kepada saya Muhammad bin Ishaq dari Daud bin 

Husain dari Waqid bin „Abdurrahman yakni Ibnu Sa‟id 

bin Mu‟az, dari Jabir bin Abdillah, berkata Rasul saw. : 

jika salah seorang kamu meminang terhadap salah 

seorang wanita maka jika mampu melihat apa yang 

menarik untuk dinikahi, kerjakanlah. Jabir berkata : 

kemudian aku meminang seorang wanita yang semula 

tersembunyi sehingga aku melihat apa yang menarik 

bagiku untuk menikahinya, kemudian aku  

menikahinya.” (HR. Abu Daud) 
13

 

Firman Allah swt dan sabda Rasulullah saw. di atas adalah 

legalitas bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan 

dianjurkan untuk meminang calon isteri yang akan dinikahi.  

Apabila tidak terdapat hal-hal yang menghalangi pernikaan 

dalam diri seorang wanita, maka wanita itu boleh dipinang, namun 

jika ada faktor yang menghalanginya, maka wanita tersebut tidah 

boleh dilamar. Sebagaimana akan penulis jelaskan pada bagian 

berikutnya. 

                                                 
13

 Abu Daud Sulaiman bin al- Asy‟ab al- Sajtastany, Sunan Abu Daud, (Beirut : Darul 

Fikri, 1994), Juz II, cet. ke-5, hlm.117 
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3. Syarat-syarat Pinangan 

Dalam melakukan sesuatu seseorang itu diharuskan untuk 

memenuhi suatu syarat baik syarat diadakan sebelum maupun sesudah 

sesuatu itu terjadi, begitu juga dalam peminangan diharuskan adanya 

syarat yang harus dipenuhi, baik sesudah maupun sebelum 

pemeinangan dilakukan. Dalam hal ini syarat peminangan dibagi 

menjadi dua 2 yaitu: 

a. Syarat Mustahsinah 

Yang dimaksud dengan syarat mustahsinah adalah syarat 

yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang 

seoarang perempuan untuk melihat atau meneliti terlebih dahulu 

wanita yang akan dipinag itu, sehingga dapat menjamin 

kelangsungan perkawinan. Syarat ini bukan syarat yang waib 

dipenuhi sebelum peminagan dilakukan, tetapi hanya berupa 

anjuran dan kebiasaan yang baik saja, tampa syarat-syarat ini 

dipenuhi peminangan yang dilakukan tetap sah.
14

 

Adapun yang termasuk dalam sayart-syarat mustahsinah 

adalah : 

1) Wanita yang dipinang itu hendaklah sekufu dengan laki-laki 

yang meminangnya. Sekufu atau sekafaah sinonim dengan al-

mustahsinah yang artinya sebanding atau seimbang antara 

                                                 
14

 Kamal Muchtar, Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan, (Jakarta: Bulan 

Bintang,1985),  cet. ke-1, hlm. 17 
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calon suami dan calon isteri baik dari bidang agama, akhlak, 

kedudukan dan status sosial.
15

 

Sebagaimana sabda Nabi saw. yang berbunyi : 

ْؼ١ى ذٓ أذٟ   ٠ك١ٝ ، ػٓ ػر١ى هللا ، لحي : قىغٕٝ  ىغٕح ِٓىو ، قىغٕحق

طٍٝ   ٌػٟ هللا ػٕٗ ، ػٓ جٌٕرٟ أذ١ٗ  ، ػٓ أذٟ ٠ٍٍ٘ز   ْؼ١ى  ، ػٓ

  ٚؾّحٌٙح  ٌٚكٓحذٙح  ٌّحٌٙح  ألٌذغ  جٌٍّأز  ضٕىفلحي :   ٍُْٚ  ػ١ٍٗ  هللا

ضٍذص ٠ىجن ٌٚى٠ٕٙح فحظفٍ ذًجش جٌى٠ٓ  

Artinya: “Bercerita kepada kami Musaddad dan Yahya 

dari Ubaidillah, ia berkata Sa‟id dan Abi Sa;id 

mengkhabarkan kepada saya dari bapaknya, dari 

Abi Hurairah semoga Allah selalu meredhainya. 

Nabi saw. bersabda: wanita itu dinikahi karena 

empat hal, karena hartanya, keturunannya, 

kecantikannya, dan agamanya, maka pilihlah yag 

baik agamanya niscaya kamu akan bahagia.” 

(HR. Bukhari) 
16

 

2) Wanita yang dipinang hendaklah mempunyai sifat kasih 

sayang atau sifat keibuan dan bisa memberikan keturunan. 

Sifat keibuan yang merupakan ciri-ciri calon isteri 

yang baik dan sudah dapat menentukan menjadi pendamping 

bagi suaminya dan anak-anaknya untuk mendapatkan didikan 

yang baik. Kriteria ini sangat perlu diperhatiakan karena dapat 

                                                 
15

 Dahlan Idhami, Asas-asas Fiqh Munakahat, (Surabaya : al-Ikhlas, 1984), cet. ke-1, 

hlm.18 
16

 Abu Abdillah Muhammad bin Isma‟il bin Ibrahim bin Mughirah, Shahih Bukhari, 

(Kairo :Dar al-Sya‟b, 1987), Juz VII, cet. ke-1, hlm.9 
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melanggenkan kehidupan rumah tangga yang akan dibangun 

kelak.
17

 

Disamping itu juga hendaknya diketahui bahwa calon 

isteri itu hendaknya orang yang tidak mandul, dalam arti kata 

dapat memberikan keturunan, hal ini sebagaimana dituntun 

Rasulullah saw. dalam salah satu haditsnya yang berbunyi : 

نٍف   جذٟ  قىغٕح ق١ٓٓ ٚػفحْ لحي قىغٕح ق١ٓٓ ٝقىغٕح ػرى هللا قىغٕ

: وحْ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ  ػٍّ ذٓ ن١ٍفس قىغٕٟ قفض ذٓ

٠أٍِ ذحٌرحءز ٠ٕٚٙٝ ػٓ جٌطرطً ١ٙٔح شى٠ىج ٠ٚمٛي ضُٚؾٛج جٌٛوٚو جٌٌٛٛو 

 جٟٔ ِىحغٍ جألٔر١حء ٠َٛ جٌم١حِس

Artinya: “Abdullah bercerita kepada saya, bapak saya Husen 

memberi kabar kepada saya, Husin dan „Affan ia 

berkata : Khalaf bin Khalifah memberi kabar 

kepada kami, Hafas bin Umar memberi kabar 

kepadaku, Rasulullah saw. menyuruh nikah (kawin), 

dan sangat melarang hidup sendirian ( tidak kawin) 

dan beliau berkata kawinilah olehmu wanita yang 

yang subur, sesungguhnya aku senang dengan 

banyaknya umatku dihadapan Nabi-nabi yang lain, 

dihari kiamat.” (HR. Ahmad) 
18

 

3) Wanita yang akan dipinang itu sebaiknya jauh hubungan 

darahnya dari laki-laki yang meminangnya. 

Agama Islam melarang seorang laki-laki menikahi 

wanita yang sngat dekat hubungan darahnya, karena menikahi 

                                                 
17

 Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah,(Kuwait : Darul Bayan, 1971), Juz II, cet. ke-1, hlm.  03  
18

 Ahmad bin Hambal Abu Abdillah al-Syaibany, Musnad Ahmad bin Hambal, (Kairo : 

Muassasah Qurtubah,th), Juz III, cet. ke-3, hlm. 158 
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muhrim merupakan pelanggaran terhadap syari‟at Islam, 

larangan tersebut mempunyai hikmah yang sangat mendalam 

sekali. Maka kiranya kurang baik apabila dalam meminang 

wanita itu sangat dekat  hubungan darahnya, walaupun secara 

hukum syara‟ dibolehkan, namun akan berdampak kurang baik 

terhadap kelanjutan kehidupan rumah tangga nantinya, yang 

mana terdapat dalam surah an-Nisa (2) : 22-23  

فحقشس   وحْ  ئٔٗجال ِح لى ٍْف   ِٓ جٌٕٓحء  حؤوُجذ ضٕىكٛج ِحٔىف   ال ٚ

ٚػّطىُ   ٚجنٛضىُ ٚذٕطىُ   أِٙطىُ  ػ١ٍىُ قٍِص  ْر١ال   ِٚمطح ْٚحء 

ِٓ   ٚجنٛضىُ  ٚنٍطىُ ٚذٕص جألل ٚذٕص جألنص ٚجِٙطىُ جٌطٟ جٌػؼٕىُ

ِٓ ٔٓحتىُ جٌطٟ   ٌٚذثرىُ جٌطٟ فٝ قؿٌٛوُ  ٚجِٙص ٔٓحتىُ جٌٍػحػس 

قالتً جذٕحتىُ  ٚ  فال ؾٕحـ ػ١ٍىُ  ونٍطُ ذٙٓ  ونٍطُ ذٙٓ فاْ ٌُ ضىٛٔٛج

ج٠ًٌٓ ِٓ جطالذىُ ٚجْ ضؿّؼٛج ذ١ٓ جألنط١ٓ جال ِح لى ٍْف جْ هللا وحْ 

 غفٌٛج ٌق١ّح

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan 

yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian 

pada masa) yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu 

sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk 

jalan (yang ditempuh) Diharamkan atas kamu 

(mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan 

saudara-saudaramu perempuan saudara-saudara 

bapakmu yang perempuan, saudara-saudaraibumu 

yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-

saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari 

saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yag 

menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-

ibu istrimu(mertua) anak-anak isterimu yang dalam 

pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, 

tetapi jika kamu belum campuri dengan isterimu itu dan 
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(sudah kamu ceraikan) maka tidak ada dosa kamu 

mengawininy, dan (diharam bagi kamu) isteri-isteri 

anak kandungmu(menantu, dan menghimpunkan 

(dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara 

kecuali yang telah terjadi pada masa lampau, 

sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha 

penyayang.
19

 

 

Umar bin Khattab juga mengatakan bahwa perkawinan 

antara seorang laki-laki yang dekat hubungan darahnya akan 

menurunkan keturunan yang lemah jasmani dan rohaninya 

berkata  yang artinya : sesungguhnya kami telah lemah-lemah, 

maka nikahilah dengan orang asing yang jauh keturunannya 

denganmu.
20

 

4) Mengetahui kondisi jasmani, budi pekerti dan sebagainya dari 

wanita yang dipinang. Supaya kehidupan dalam rumah tangga 

baik, sejahtera dan tentram. Seyogyanya seorang laki-laki 

lebih dahulu melihat perempuan yang akan dipinangnya, 

sehingga dapat diketahui kecantikannya yang bisa menjadi 

faktor menggalakkan dia untuk dipersunting atau mengetahui 

cacat yang bisa menjadi penyebab kegagalannya sehingga 

berganti menjadi orang lain.
21

  

Melihat pinangan dalam agama disunahkan dan 

dianjurkan sebagaimana sabda Nabi saw. : 

                                                 
19

 Departemen Agama RI, op cit., hlm. 30 
20

 Djamaan Nur, Fiqih Munakahat, (Semarang : Dina Utama Semarang, 1993), cet. ke-1, 

hlm.15 
21

 Ibid. 
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جْكحق ػٓ   قىغٕح ِكّى ذٓ  ٠َحو  جٌٛق١ى ذٓقىغٕح ػرى  ِٓىو  قىغٕح 

وجٚو ذٓ قظ١ٓ ػٓ ٚل١ى ذٓ ػرى جٌٍقّٓ ٠ؼٕٟ ئذٓ ْؼى ذٓ ِؼحي ػٓ 

ؾر١ٍ ذٓ ػرىهللا لحي ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ : ئيج نطد أقىوُ 

 جٌٍّأز فاْ جْططحع أْ ٠ٕظٍ جٌٝ ِح ٠ىػٖٛ جٌٝ ٔىحقٙح ف١ٍفؼً

Artinya: “Musaddad bercerita kepada saya, Abdul Wahid bin 

Zayyad, Muhammad bin Ishaq dari Dawud bin Husain 

dari Waqi‟ bin Abdurrahman, memberi kabar kepda 

saya, yakni Ibnu Sa‟id bin Mu‟az, dari Jabir bin 

Abdillah, Rasul saw. bersabda : jika salah seorang 

kamu meminang terhadap seorang wanita, maka jika 

mampu melihat apa yang menarik untuk dinikahi, 

kerjakanlah.” (HR. Abu Daud) 
22

 

b. Syarat-syarat Lazimah 

Yang dimaksud dengan syarat lazimah adalah syarat yang 

wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan.
23

 Dengan 

demikian sahnya peminangan tergantung dengan adanya syarat-

syarat lazimah, yang termasuk kepada syarat lazimah yaitu: 

a) Wanita yang dipinang tidak dalam pinangan laki-laki lain atau 

apabila sedang dipinang oleh laki-laki lain, laki-laki tersebut 

telah melepaskan hak pinangannya. Wanita yang sudah 

dipinang orang dan pinangan tersebut sudah diterima walinya, 

tidak boleh lagi dipinang orang lain, karena akan menyakiti hati 

orang yang lebih dahulu meminangnya, berdasarkan sabda nabi 

Muhammad saw.: 

                                                 
22

 Abu Daud Sulaiman bin al- Asy‟ab al- Sajtastany, op. cit, hlm. 118 
23

 Kamal Mukhtar, op  cit, hlm.  33 



62 

 

 

 

ذٓ ػحٍِ جْ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ لحي : جٌّإِٓ جنٛ  ػٓ ػمرس

جٌّإِٓ فال ٠كً ٌٍّإِٓ جْ ٠رطحع ػٍٝ ذ١غ جن١ٗ ٚال ٠هطد ػٍٝ نطرس 

 جن١ٗ قطٝ ٠ًٌ

Artinya: “Dari „Uqbah bin Umar bahwasanya Rasul saw. 

bersabda: orang mukmin adalah saudara orang 

mukmin lainnya. Maka tidak halal bagi seorang 

mukmin menjual barang yang sudah dibeli 

saudaranya, dan tidak halal pula meminang wanita 

yang sudah dipinang saudaranya, sehingga saudara 

itu meninggalkannya.” (HR. Bukhari) 
24 

Dalam hadits lainpun dijelaskan: 

٠ّٛٔ   جنرٍٟٔ قىغٕح ذٓ ٚ٘د لحي  حي جنرٍٟٔ ٠ّٛٔ ذٓ ػرى جألػٍٝ ل

ػٓ ذٓ شٙحخ لحي جنرٍٟٔ ْؼ١ى ذٓ ج١ٌّٓد ػٓ جذٟ ٠ٍٍ٘ز أْ ٌْٛي 

هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ال ٠هطد أقىوُ ػٍٝ نطرس أن١ٗ قطٝ ٠ٕىف جٚ 

 ٠طٍن

Artinya: “Mengkhabarkan kepadaku, Yunus bin Abdil A‟la 

memberitahu kepada saya, ia berkata: Wahab 

bercerita kepada saya, ia berkata: memberi kabar 

kepada saya Yunus dari Shihab, ia berkata : 

memberi kabar kepada saya Sa‟id bin Musayyab 

dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau 

bersabda: janganlah salah seorang kamu meminang 

wanita yang telah dipinang orang lain, sehingga 

orang itu melangsungkan pernikahan atau 

meninggalkannya.”
25

 

b) Wanita yang dipinang tidak dalam masa „iddah. 

                                                 
24

 Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhari, op cit,  hlm. 112 
25

 Ahmad bin Syu‟aib Abu Abdir Rahman an-Nasa‟i, Sunan an-Nasa‟i (Beirut : Darul 

Kutub „Alamiyah, 1986), Juz VI, cet. ke-4, hlm. 73 
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Haram hukumnya meminang wanita yang dalam masa 

„iddah talaq raj‟i, karena yang lebih berhak mengawininya 

adalah bekas suaminya. Bekas suaminya boleh saja meruju‟nya 

kapan saja yang dia kehendaki dalam masa i‟ddah itu. 

Hal ini sesuai dengan firman Allah swt. dalam surah al-

Baqarah (2) : 228 

لٍٚء ٚال ٠كً ٌٙٓ جْ ٠ىطّٓ ِح نٍك ّطٍمص ٠طٍذظٓ ذأٔفٓٙٓ غالغس ٚجٌ

ذٍو٘ٓ   هللا فٝ جٌقحِٙٓ جْ وٓ ٠إِٓ ذحهلل ٚج١ٌَٛ جألنٍ ٚذؼٌٛطٙٓ جقك

وٌؾس ٚهللا ػ٠ُُ   جًٌٞ ػ١ٍٙٓ ِػً   ٌٚٙٓ  جطالقح  فٝ يٌه جْ جٌجوٚج

 قى١ُ

Artinya: “Wanita-wnita yang ditalak hendaklah menahan diri 

(menunggu) tiga kali quru‟ tidak boleh mereka 

menyembunyikan apa yang diciptakan Allah  dalam 

rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan 

hari akhirat. Dan para suami-suaminya berhak 

merujuk pada masa menunggu itu, jika mereka para 

(suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita 

mempunyai hak yang seimbang dengan 

kewajibannya menurut cara yang ma‟ruf,, akan 

tetapi para suami mempunyai satu tingkatan 

kelebihan dari pada isterinya, dan Allah maha 

perkasa lagi maha bijak sana.
26 

Dan boleh meminang dengan sindiran wanita-wanita 

yang dalam masa „iddah karena suaminya meninggal dunia 

dan dilarang meminangnya secara langsung. 

                                                 
26

 Departemen Agama RI, op cit.,  hlm. 45 
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Berdasarkan firman Allah swt. dalam surah al-Baqarah 

(2) : 235 

ف١ّح ػٍػطُ ذٗ ِٓ نطرس جٌٕٓحء جٚ جوٕٕطُ فٝ جٔفٓىُ ٚال ؾٕحـ ػ١ٍىُ 

جال جْ ضمٌٛٛج لٛال  ٍْج  ْطًوٍٚٔٙٓ ٌٚىٓ ال ضٛجػىٚ٘ٓ   ػٍُ هللا جٔىُ

ِؼٍٚفح ٚال ضؼُِٛج ػمىز جٌٕىحـ قطٝ ٠رٍغ جٌىطد جؾٍٗ ٚجػٍّٛج أْ هللا 

 غفٌٛ ق١ٍُ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-

perempuan itu dengan sindiran atau amu 

menyembunyikan (keinginan mengawin mereka) 

dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu 

menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah 

kamu mengadakn janji kawin dengan mereka secara 

rahasia, kecuali sekedar mengucapkan(kepada 

mereka) perkataan yang ma‟ruf, dan janganlah 

kamu berazham (bertetap hati) untuk berakad 

nikah, sebelum habis masa „iddahnya. Dan 

ketahuilah bahwaanya Allah mengetahui apa yang 

ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanyan, dan 

ketahuilah baha Allah maha pengampun lagi maha 

penyantun.
27

 

 

c) Bukan wanita yang haram dikawani 

Mahram artinya terlarang “sesuatu yang terlarang” pada 

garis besarnya wanita terlarang mengawininya itu tebagi dua 

yaitu: 

 

 

  

                                                 
27

 Departemen Agama RI, op cit, hlm. 30 
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1. Mahram Muabbadah
28

 (larangan untuk menikah selama-

lamanya) 

Yang ternasuk  kategori Mahram Muabbadah ada 

tiga macam: 

Pertama : karena keturunan. Kedua : karena 

perkawinan atau musharahah. Ketiga : karena sepersusuan 

atau Radha‟ah. 

Larang menikah yang bersifat tetap ini, tertulis di 

dalam firman Allah swt. surah an-Nisa‟ (4) : 22-23 

ِح لى ٍْف ئٔٗ وحْ فحقشس ٚال ضٕىكٛج ِحٔىف جذحؤوُ ِٓ جٌٕٓحء جال 

ِٚمطح ْٚحء ْر١ال . قٍِص ػ١ٍىُ أِٙطىُ ٚذٕطىُ ٚجنٛضىُ ٚػّطىُ 

ٚنٍطىُ ٚذٕص جألل ٚذٕص جألنص ٚجِٙطىُ جٌطٟ جٌػؼٕىُ ٚجنٛضىُ 

ِٓ جٌٍػحػس ٚجِٙص ٔٓحتىُ ٌٚذثرىُ جٌطٟ فٝ قؿٌٛوُ ِٓ ٔٓحتىُ 

تً ٚقال  ذٙٓ فال ؾٕحـ ػ١ٍىُ  جٌطٟ ونٍطُ ذٙٓ فاْ ٌُ ضىٛٔٛج ونٍطُ

  ٍْف حال ِح لى جألنط١ٕ جطالذىُ ٚجْ ضؿّؼٛج ذ١ٓ  جذٕحتىُ ج٠ًٌٓ ِٓ

 جْ هللا وحْ غفٌٛج ٌق١ّح

Artinya: “Dan janganlah kamu menikahi perempuan-

perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, 

kecuali (kejadian pada masa) yang telah 

lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan 

dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan 

(yang ditempu) Diharamkan atas kamu 

                                                 
28

 Abu Malik Kamal bin al-Said Salim, Shahih Fiqih Sunnah, ( Jakarta: Pustaka Azzam, 

2007), Jilid III,  cet, ke-2, hal.77 
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(mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang 

perempuan saudara-saudaramu perempuan 

saudara-saudara bapakmu yang perempuan, 

saudara-saudaraibumu yang perempuan, anak-

anak perempuan dari saudara-saudaramu yang 

laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-

saudar,mu yang perempua, ibu-ibumu yang 

menyusui kamu, saudara perempuan 

sepersusuan, ibu-ibu istrimu(mertua) anak-anak 

isterimu yang dalam pemeliharaanmudari isteri 

yang telah kamu campur, tetapi jika kamu belum 

campuri dengan dengan isterimu itu dan (sudah 

kamu ceraikan) maka tidak ada dosa kamu 

mengawininy, dan (diharam bagi kamu) isteri-

isteri anak kandungmu(menant, dan 

menghimpunkan (dalam perkawinan) dua 

perempuan yang bersaudara kecuali yang telah 

terjadi pada masa lampau, sesungguhnya Allah 

maha pengampun lagi maha penyayang.
29

 

2. Mahram Muaqqatah  

Mahram Muaqqatah adalah larangan perkawinan 

seorang wanita dalam waktu tertentu saja, apabila ada 

sebab yang mengharamkannya, dan apabila sebab itu hilang 

maka perkawinan boleh dilaksanakan yang termasuk 

Mahram Muaqqatah ialah:  

a. Karena mengumpulkan dua orang wanita yang ada 

hubungan mahram  

b. Karena terkait hak orang lain, adakalanya disebabkan 

oleh perkawinan dan adakalanya terkait oleh bekas 

suami, seperti isteri yang dalam masa „iddah 

c. Wanita-wanita musyrik 

                                                 
29

 Departemen Agama RI, op cit, hlm. 64 
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d. Karena telah ditalaq tiga 

e. Karena mengawini lebih dari empat.
30

 

4. Hukum Melihat Wanita yang Dipinang 

Jumhur ulama sepakat bagi seseorang yang ingin menikahi 

perempuan untuk melihat terlebih dahulu.
31

 berdasarkan hadits Nabi 

saw. menyuruh kepada Mughirah bin Syu‟bah untuk melakukan 

khitbah : 

ػ١ٍٗ ٍُْٚ   هللا طٍٝ   جٍِأز ، فمحي جٌٕرٟ  : أٔٗ نطدشؼرس   ذٓ  ٚػٓ جٌّغ١ٍز

 : أٔظٍ ئ١ٌٙح فأٗ جقٍٜ أْ ٠إوَ ذ١ٕىّح

Artinya: “Dari Mughirah bin Syu‟bah, ia pernah meminag seorang 

perempuan, lalu kata Rasul saw. kepadanya : sudahkah kau 

meliahatnya? Ia mejawab belum, lalu Rasul saw. berkata : 

lihatlah, karena dengan melihat akan lebih dijamin dapat 

menyatukan kamu berdua.” (HR. an-Nasa‟i) 
32

 

قىغٕح ِٓىو لحي قىغٕح ػرى جٌٛق١ى ذٓ ٠َحو لحي قىغٕح ِكّى ذٓ جْكحق ػٓ وجٚو 

ذٓ جٌكظ١ٓ ػٓ ٚجلى ذٓ ػرى جٌٍقّٓ ٠ؼٕٟ جذٓ ْؼى ذٓ ِؼحي ػٓ ؾحذٍ ذٓ ػرى 

هللا لحي لحي ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ئيج نطد أقىوُ جٌٍّأز فأْ جْططحع 

جٌٝ ِح ٠ىػٖٛ جٌٝ ٔىحقٙح ف١ٍفؼً جْ ٠ٕظٍ   

Artinya: “Telah mencritakan kepada kami Musadad, ia berkata, telah 

menceritakan kepada kami „Abdul Wahid bin Ziyad ia 

berkata: telah menceritakan kepada kami Muhammad bin 

Ishaq dari Daud bin Husain dari Waqid bin „Abdirrahman 

yakni Ibnu Sa‟ad bin Mu‟az dari abir bin „Abdillah ia 

                                                 
30

 Hamdani, Risalah Nikah, ( Pekalongan : Raja Murah, 1980), cet. ke-3, hlm. 21 
31

 Abu Malik Kamal bin al-Said Salim, Shahih Fiqih Sunnah, loc cit. hlm. 117. Dan para 

ahli ilmu semuanya sepakat atas kebolehan melihat kepada wanita yang akan dipinang.119 
32

 Jalaluddin as-Suyuti, Syarah Sunan an-Nasa‟i, (Berut : Darul Kutub „Alamiyah, t.th), 

Juz II, cet. ke-2, hlm. 95 
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berkata telah bersabda Rasul saw. apabila salah seorang 

darimu sekelian meminang perempuan apabila sesuatu dari 

pada wanita itu dapat memikat (hatimu) untuk 

mengawininya, maka lakukanlah.” (HR. Abu Daud).
33 

Namun melihat wanita yang akan dipinang  bukan seperti 

melihat seperti apa yang ada jalan, oleh karena itu dalam hal ini 

diperlukan adanya had atau batasan, dalam masalah ini ulama 

berselisih pendapat, diantaranya: 

جٌؿٌّٙٛ : جٌكٕف١س  لحي  ٚذٗ  ، فمؾ  ٚجٌؿٗ ٚ جٌىف١ٓ جٌٝ  جألٚي : ال ٠ٕظٍ ئال 

جٌّكحْٓ   ِؿّغ ٚجٌّحٌى١س ٚجٌشحفؼ١س ٚ٘ٛ لٛي ػٕى قٕحذٍس لحٌٛج : ألْ جٌٛؾٗ  

جٌرىْ   نظد ػٍٝ   جٌىف١ٓ  جٌؿّحي ، ٚوالٌس  ػٍٝ  جٌٕظٍ ٌٚىالٌطٗ  ِٚٛػغ

جٌػحٔٝ : ِح ال٠ظٍٙ ػحوز . فال ٠رحـ ٌٗ جٌٕظٍ ِٕٙح جٌٝ   ، ألّٔٙح ٠ظٍٙجْ ػحوز 

، وحٌٍلرس ٚج١ٌى٠ٓ ٚجٌمى١ِٓ ٚ٘ٛ جٌظك١ف  جٌٝ ِح ٠ظٍٙ ِٕٙح غحٌرح ٠رحـ جٌٕظٍ

طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ٌّح أيْ فٝ جٌٕظٍ   أْ جٌٕرٝ فٝ ًِ٘د جٌكٕحذٍس ، ٚٚؾٙٗ 

، ؾ١ّغ ِح ٠ظٍٙ ِٕٙح ػحوز  فٝ جٌٕظٍ جٌٝ   جيْ  جٔٗ ج١ٌٙح ِٓ غ١ٍ ػٍّٙح ػٍُ 

يٌه   جٌٝ  ِٕٙح  جٌٕظٍ  ذأٍِ جٌشحٌع ، فأذ١ف  جٌٕظٍ ج١ٌٙح  جذ١ف جٍِأز   ٚألٔٙح

جٌؼٌٛز ، ًٚ٘ج  ئال  ِٕٙح  ٠ٍ٠ى   جٌػحٌع : ٠ؿَٛ جٌٕظٍ جٌٝ ِحجٌّكحٌَ . وًٚجش 

وجٚو   ًِ٘د جٌرىْ ، ٚ٘ٛ  جٌٍجذغ : ٠ؿَٛ جٌٕظٍ جٌٝ ؾ١ّغ  ًِ٘د جألَٚػٝ .

ٍُْٚ :  ػ١ٍٗ   هللا  طٍٝ ػٓ أقّى ، ٌظحٍ٘ لٌٛٗ   قَُ ٚجٌٍٚج٠س  جٌػحٌػسٚجذٓ 

 أٔظٍ ج١ٌٙح

Maksudnya : “Pendapat pertama : Menurut jumhur ulama : 

Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi‟iyah, tidak boleh 

                                                 
33

 Abu Daud, Sunan Daud, ( Birut: Darul Kutub “Alamiyah, t.th), juz II, cet. ke-3, hlm.. 
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melihat kecuali wajah dan telapak tangan saja, dan 

Hanabilah mengatakan bahwa: sesungguhnya wajah 

itu tempat berkumpulnya kebaikan dan melatakkan 

pandangan untuk menunukkan kecantikan 

kecantikan/kegantengan dan dua telapak tangan 

menunjukkan sehat/suburnya badan, dan karena 

keduanya tampak secara adat (kebiasaan) maka 

tidak boleh melihat kepada sesuatu yang tidak biasa 

tampak. Pendapat kedua : Mazhab hanabilah, boleh 

melihat kepada sesatu yang biasa nampak seperti 

leher kedua telapak tangan dan kedua tumit, dan ini 

shahih dalam mazhab Hanabilah, dan hujjahnya 

karena Nabi SAW. mengizinkan untuk melihat tampa 

sepengetahuannya,( melihat sesuatu yang biasa 

dilihat ) melihat dibolehkan atas izin syara‟, maka 

boleh melihat hal demikian ketika ada mahram.
34

 

Pendapat ketiga : Mazhab Auza‟i, boleh melihat 

semua yang diinginkan selain „aurat. Pendapat 

keempat : Mazhab Daud dan Ibnu Hazam dan  

riawayat yang ketiga dari Imam Ahmad, boleh 

melihat seluruh badan tampa terkecuali, karena 

melihat dari zahir hadits.( lihatlah dia ).”
35

 

Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang laki-laki 

disunnahkan melihat calon isteri pada bagian wajah dan kedua telapak 

tangan, dengan begitu akan diketahui kehalusan tubuh dan 

kcantikannya. Begitu juga calon wanita yang dipinang boleh melihat 

calon suaminya pada bagian badannya.
36

 Berdasarkan firman Allah 

dalam surah an-Nur(24) : 31 

٠َٕطٙٓ جال   ٚال ٠رى٠ٓ  فٍٚؾٙٓ ٚلً ٌٍّإِٕص ٠غؼؼٓ ِٓ جذظحٌ٘ٓ ٠ٚكفظٓ

 ِح ظٍٙ ِٕٙح

                                                 
34

 Sayyid Sabiq, Shahih Fiqih Sunnah, loc cit. hlm. 282 
35

 Ibid. hlm. 120 
36

 Hadi Mufaat Ahmad, Fiqih Munakahat Hukum Perkawinan Islam dan Beberapa 

Permasalahannya,( tt : Duta Grafika, 1992), cet. ke-4, hlm. 134 
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Artinya: “Dan katakanlah kepada perempuan-perempuan beriman, 

agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara 

kemaluannya, dan jaganlah menampakkan perhiasannya 

(auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat.”
37

 

Dalam ayat tersebut yang termasuk dengan perhiasan adalah 

sesuatu yang menarik dan memikat orang lain. Termasuk yang 

memikat dan yang menarik adalah wajah dan kedua telapak tangan.
38

 

Sebagaiamana juga yang menadi dasar bolehnya melihat dua 

bagian badan itu adalah hadits Nabi dari Khalid ibnu Duraik dari 

Aisyah menurut riwayat Abu daud : 

ٍُْٚ ػ١ٍٙح غ١حخ ٌلحق   هللا ػ١ٍٗ  طٍٝ ئْ جّْأ ذٕص جذٝ ذىٍ ونً ػٍٝ جٌٕرٝ 

فأػٍع ػٕٙح ٚلحي ئْ جٌٍّأز ئيج ذٍغص جٌّك١غ ٌُ ٠ظٍف ٌٙح جْ ٠ٍٜ ِٕٙح جال 

 ً٘ج ًٚ٘ج ٚأشحٌ جٌٝ ٚؾٙٗ ٚوف١ٗ 

Artinya: “Asma‟ binti Abu Bakar masuk kerumah Nabi saw. 

sedangkan dia memakai pakaian yang sempit, Nbaii 

berpaling dari padanya dan berkata: hai Asma‟ bila 

seorang perempuan telah haidh tidak boleh terlihat 

kecuali ini dan ini. Nabi mengisyaratkan kepada muka 

dan telapak tangan.” 
39

 

Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rusdi yang 

bermazhabkan Malik menjelaskan bahwa: 

                                                 
37

 Departemen Agama RI, op cit.,hlm. 64 
38

 Ibnu Rusydi, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, (Kairo: Darul al-

Hadits,2004), Juz II, cet. ke-3, hlm. 2 
39

 Abu Daud, Sunan Abu Daud, (Beirut: Dar al-Kutub al-Alamiyah, t.th),Juz II, cet. ke-3, 

hlm. 95 
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فمؾ ،   جٌىف١ٓ ٚ  ِحٌه جٌٝ جٌٛؾٗ  جٌٝ جٌٍّأز ػٕى جٌهطرس فأؾحَ يٌهٚأِح جٌٕظٍ 

ػٍٝ جألؽالق ، ٚأؾحَ يٌه غ١ٍٖ جٌٝ ؾ١ّغ جٌرىْ ػىج جٌٓٛأض١ٓ ، ِٕٚغ يٌه لَٛ 

جنطالفُٙ   ٚجٌىف١ٓ ، ٚجٌٓرد فٝ ٚجؾحَ جذٛ ق١ٕفس جٌٕظٍ جٌٝ جٌمى١ِٓ ِغ جٌٛؾٗ 

ِم١ىج : أػٕٝ   ٌٚو غ ِطٍمح ، ٚذحٌّٕأٔٗ ٌٚو جألٍِ ذحٌٕظٍ ج١ٌٙٓ ِطٍمح ، ٌٚٚو 

ذحٌٛؾٗ ٚجٌىف١ٓ ػٍٝ ِحلحٌٗ وػ١ٍ ِٓ جٌؼٍّحء فٝ لٌٛٗ ضؼحٌٝ ) ٚال ٠رى٠ٓ ٠َٕطٙٓ 

جال ِح ظٍٙ ِٕٙح ( أٔٗ جٌٛؾٗ ٚجٌىف١ٓ ، ٚل١حْح ػٍٝ ؾٛجَ وشفّٙح فٝ جٌكؽ ػٕى 

ضّٓه ذحألطً ٚ٘ٛ ضك٠ٍُ جٌٕظٍ جٌٝ جٌٕٓحء جألوػٍ ، ِٚٓ ِٕغ  

Maksudnya: “Hukum melihat kepada wanita yang akan dipinang. 

Menurut Imam Malik hanya boleh memandang kepada 

wajah dan kedua telapak tangan saja. Sedangkan 

menurut selain Imam Malik (Imam Daud), boleh 

melihat kepada seluruh badan kecuali kedua kemaluan 

(kubul dan dubur). Dan suatu kaum melarang secara 

mutlaq. Sedangkan Imam Abu Hanifah membolehkan 

melihat dua tumit serta wajah dan telapak tangan.  

Sebab mereka berselisih pendapat dikarenakan ada 

dalil yang datang dengan melihat secara mutla, dan 

ada dalil yang melarang secara mutlaq, dan ada pula 

dalil yang datang secara muqayyad/rinci, yang mana 

maksudnya ditujukan kepada wajah dan kedua telapak 

tangan sebagaimana yang diakatakan para ulama 

melalui firman Allah swt : dan jangan engkau 

perlihatkan perhiasan mereka kecuali yang biasa 

tampak. Yang dimaksud adalah wajah dan telapak 

tangan, dan diqiyaskan kepada boleh membuka 

keduanya pada ketika ada keperluan menurut mayoritas 

ulama, dan ada pula yang berpendapat apabila haram 

menyentuh haram pula memandangnya”.
40

 

Dalam masalah disunatkan memandang kepada perempuan 

yang akan dilamar  juga di jelaskan dalam kitab Nihayatuzzin: 

                                                 
40

 Ibnu Rusydi, op cit, hlm 2 
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ٚجٌٍّأز جألنٍ غ١ٍ ػٌٛز ذال ِّ شة ِّٕٙح ٟٚ٘   ِٓ جٌٍؾحي  ٔظٍ وً  ٠ٚٓٓ

ٚذحؽٕح   جٌىٛع ظٍٙج جٌٝ   ٌءِٚ جألطحذغ  ِٓ  ٚجٌىف١ٓ  ِٓ جٌكٍز غ١ٍ جٌٛؾٗ

ِح  ِحػىج  ِّٚٓ ف١ٙح ٌق   ٌىالٌس جٌٛؾٗ ػٍٝ جٌؿّحي ٚجٌىف١ٓ ػٍٝ نظد جٌرىْ

ذ١ٓ ٍْضٙح ٌٚورطٙح ٚجٌٍّأز ئيج ٌغرص فٝ ٔىحـ ٌؾً ضٕظٍ ِٕٗ جٌٝ غ١ٍ ػٌٛضٗ 

فحٔٗ ٠ؼؿرٙح ِٕٗ ِح ٠ؼؿرٗ ِٕٙح ٚٚلص جٌٕظٍ ذؼى جٌؼَُ ػٍٝ ٔىحقٙح ٚلرً نطرس ، 

فأٗ   ١ٙحٚلى ػَُ ػٍٝ نطرس جٍِأز : أٔظٍ جٌٌمٌٛٗ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ٌٍّغ١ٍز 

جقٍٜ ِٓ أْ ٠إوَ ذ١ٕىّح
41
ٌمٌٛٗ  )ٌٚجٖ جٌطًٍِٜ ٚجٌكحوُ : جٜ ٔىَٚ جٌّٛوز ، ٚ 

٠ٕظٍ   فال ذأِ أْ جٍِب نطرس جٍِأز   طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ئيج أٌمٝ هللا فٝ لٍد

 ج١ٌٙح . ٌٚجٖ جذٛ وجٚو ٚغ١ٍٖ

Artinya: “Disunahkan untuk melihat  seluruh tubuh laki-laki atau 

perempuan selain aurat dengan tampa menyentuh 

sesuatu dari keduanya yaitu baul dan ghait (tempat 

buang air keil dan besar). Bagi orang yang merdeka 

selain wajah dan kedua telapak tangan juga boleh 

dilihat dari ujung jari sampai siku, baik zahir maupun 

batin, karena wajah itu menunjukkan kecantikan, 

sedangkan kedua telapak tangan menunjukkan sehatnya 

badan. Dan begitu juga perempuan apabila ada 

keinginan untuk nikah dengan laki-laki maka 

disunnahkan untuk melihat laki-laki selain auratnya 

karena aurat laki-laki membuat kaum wanita terkagum 

dan perempuanpun terkagum melihatnya. Dan waktu 

yang disunahkan melihatnya adalah  setelah ada 

azam(niat) benar-benar mau menikah dan sebelum 

khitbah(meminang), Nabi saw. bersabda: lihatlah, 

karena dengan melihat akan lebih dijamin dapat 

menyatukan kamu berdua (berkasih sayang) dan apabila 

Allah mempertemukan hati seorang laki-laki dengan 

                                                 
41

ِ لٌٛٗ )أْ ٠إوَ ذ١ٕىّح( ٘ىًج فٝ   ٔٓكس جألطً جٌطٟ ذأ٠ى٠ٕح ٌُٚ ٔؿى ٌٗ فٝ جٌمِّٛ ِؼٕٝ ٠ٕحْد ٕ٘ح. جٔظٍ فٝ جٌمّٛ

 ِكّى ٠ِٛٔٛ ٌٚٓحْ جٌؼٍذٟ ٚجٌٌّٕٛ   
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seorang perempuan maka tidaklah mengapa untuk 

melihatnya.” 
42

 

Jika tidak dapat diselesaikan dengan melihat perempuan yang 

akan dipinang maka seorang laki-laki harus mengutus orang lain yang 

dipercayainya untuk melihat keadaan tubuh dan sifatnya. 

Sabda Nabi Muhammad saw.: 

جٌٝ ػٍفٛذٙح  جٔظٍٜ   ٚلحي ألٔٗ ػ١ٍٗ جٌظالز ٚجٌٓالَ ذؼع أَ ١ٍُْ جٌٝ جٍِأز 

ِؼحؽفٗٚشّٝ   

Artinya: “Karena sesungguhnya Nabi saw. mengutus Ummu Salim 

kepada seorang perempuan dan Nabi saw. berkata : 

lihatlah kepada “Uruf (yang biasa nampak) dan sesuatu 

istimewa dari padanya.” (HR. Abu Daud) 
43

 

Dilanjutkan dalam kitab al-Muhazzab karangan Abi Ishaq as-

Syirazi dihalaman 117 menyatakan bahwa : 

فٍٗ أْ ٠ٕظٍ ِٕٙح جٌٝ غ١ٍ جٌفٍؼ ًٚ٘ ٠ؿَٛ جٌٝ فٍؼ ؟  أقى٘ح : ال٠ؿَٛ ٌّح 

ٌٚٞ أْ جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ لحي : جٌٕظٍ ئٌٝ جٌفٍؼ ٠ٌٛظ جٌطّّ 

جٌٕظٍ ج١ٌٗ  ٚجٌػحٔٝ : ٠ؿَٛ  ٚ٘ٛ جٌظك١ف ألٔٗ ٠ٍّه جألْطّطحع ذٗ فؿحَ ٌٗ

 وحٌفهً 

Artinya: “Laki-laki diperbolehkan melihat tubuh perempuan 

kecuali faraj (kemaluan), dan apakah boleh melihat 

faraj (kemaluan)? Dalam permasalahan ini ada dua 

pendapat yaitu: pertama, tidak diperbolehkan melihat 

faraj (kemaluan) karena Nabi saw bersabda bahwa 

melihat faraj akan memperoleh penyakit buta. Kedua, 

boleh melihat faraj (kemaluan) pendapat ini shahih 

                                                 
42

 Abi „Abdillah al-Mu‟tha Muhammd, Nihayatuzzin (Beirut: Darul al-Hidayah, 14 H), 

cet. ke-4, hlm, 299 
43

 Abu Daud. Sunan Abu Daud. ( Beirut : Darul Fikri, 1994), juz II, cet, ke-3, hlm. 117 
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(benar/baik) karena faraj (kemaluan) bagian dari 

tempat istimta‟ maka boleh melihat faraj (kemaluan).
44 

Imam Nawawi menjelaskan makna al-Fakhzu 

: ٚأطكّٙح ال ٠كٍَ ٌىٓ ٠ىٍٖ جٌفهً لحي جٌٕٛجٜٚ  

Artinya: “Imam Nawawi berkata: Keduanya benar (hukum melihat 

faraj (kemaluan) tidak haram tetapi makruh (tidak 

disukai).
”45

 

Haram hukum melihat faraj (kemaluan) karena ada riwayat 

yang menjelaskan: 

ؾىٖ أْ جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ لحي :  ٌّح ٌٚٞ ػٍّٚ ذٓ شؼ١د ػٓ أذ١ٗ ػٓ

ٚجٌٍورس  وْٚ جٌٍٓز ِح   ئيج َٚؼ أقىوُ ؾح٠ٌطٗ ػرىٖ  أٚ أؾ١ٍٖ فال ٠ٕظٍ جٌٝ  

Artinya: “Sebagaimana telah diriwayatkan oleh „Umar bin Syu‟aib 

dari bapaknya dari kakeknya sesungguhnya Nabi 

Muhammad saw.  bersabda: apabila salah seorang kamu 

menikah lalu mengauli budaknya atau menyetubuhi dia, 

tidak boleh melihat kemaluannya (Faraj).
46

 

Pendapat yang membolehkan melihat faraj(kemaluan) hanya 

untuk ikhtiyath (hati-hati) supaya tidak ada rasa penyesalan ketika 

selesainya akad nikah, karena ada beberapa „aib yang terdapat pada 

faraj (kemaluan) sebagaiman dijelaskan dalam kitab Kifayatul 

Akhyar: 

                                                 
44

 Abi Ishaq as-Syirazi,  al-Muhazzab, (Damaskus: Darul Qalam, t.th), cet. ke-3, hlm. 67 
45

 Ibid.  
46

 Abi „Abdillah al-Mu‟tha Muhammd, Nihayatuzzin, loc cit., hlm, 322 
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 ٠ٍٚو  ٚضٍو جٌٍّأز ذهّٓس ػ١ٛخ : ذحٌؿْٕٛ ٚجٌؿًجَ ٚجٌرٍص ٚجٌٍضك ٚجٌمٍْ

 جٌٍؾً أ٠ؼح ذهّٓس ػ١ٛخ : ذحٌؿْٕٛ ٚجٌؿًجَ ٚجٌرٍص ٚجٌؿد ٚجٌؼٕس

Artinya: “Pada diri perempuan itu ada lima macam „aib yaitu : gila, 

kusta/lepra, sopak, daging yang menambal lubang 

kemaluan, dan sesuatu yang terlarang untuk watha‟. Dan 

pada diri laki-laki juga ada lima macam aib yaitu: gila, 

kusta/lepra, sopak, putusny zakar dan terhalang untuk 

jima‟.
47

 

 

5. Pandangan Ulama tentang Pinangan 

Menurut jumhur ulama  hukum pinangan adalah boleh. Mereka 

berargumentasi dengan firman Allah Allah swt. dalam surah al-

Baqarah (2) : 235 

فٝ جٔفٓىُ ػٍُ   جٚ جوٕٕطُ جٌٕٓحء   نطرس  ِٓ  ذٗ  ٚال ؾٕحـ ػ١ٍىُ ف١ّح ػٍػطُ

ٍْج جال جْ ضمٌٛٛج لٛال ِؼٍٚفح ٚال   ال ضٛجػىٚ٘ٓ ٌٚىٓ   ْطًوٍٚٔٙٓ جٔىُ  هللا 

 ضؼُِٛج ػمىز جٌٕىحـ قطٝ ٠رٍغ جٌىطد جؾٍٗ ٚجػٍّٛج أْ هللا غفٌٛ ق١ٍُ

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagimu meminang perempuan-

perempuan itu dengan sindiran atau amu 

menyembunyikan (keinginan mengawin mereka) dalam 

hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu menyebut-nyebut 

mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakn janji 

kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar 

mengucapkan(kepada mereka) perkataan yang ma‟ruf, 

dan janganlah kamu berazham (bertetap hati) untuk 

berakad nikah, sebelum habis masa „iddahnya. Dan 

ketahuilah bahwaanya Allah mengetahui apa yang ada 

dalam hatimu, maka takutlah kepadanyan, dan ketahuilah 

baha Allah maha pengampun lagi maha penyantun. 

                                                 
47

 Imam Taqiyudin, Kifayatul Akhyar, (Beirut: al-Harmain, 1426), Juz II, cet. ke-1, hlm. 
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Menurut Mazhab Imam Syafi‟i hukum pinangan adalah 

Sunnah hal ini didasarkan pada perbuatan Nabi saw. yang melamar 

„Aisyah binti  Abu Bakar dan Hafsyah binti Umar : 

جذٛ   ٌٗ  ٍُْٚ نطد ػحتشس جٌٝ جذٟ ذىٍ فمحي ػٓ ػٍٚز جْ جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ

 ذىٍ جّٔح جٔح جنٛن فمحي جٔص جنٟ فٝ و٠ٓ هللا ٚوطحذٗ ٟٚ٘ ٌٝ قالي

Artinya: “Dari „Urwah bahsanya Nabi saw. meminang „Aisyah 

kepada Abu Bakar, Abu Bakar berkata kepada Nabi : saya 

adalah saudaramu, dan Nabi berkata : engkau adalah 

saudaraku dalam agama Allah dan kitabnya dan ia ( 

Aisayah ) halal bagiku.” (HR. Bukhari) 
48

 

 

B.  Meminang di Atas Pinangan Orang Lain 

1. Pengertian Meminang di Atas Pinangan Orang Lain 

Sejauh pengamatan penulis tidak ada ulama yang 

memberikan pengertian khusus dalam masalah meminang di atas 

pinangan orang lain secara rinci.
49

 Maka dari itu penulis  mengambil 

suatu nataij/kesimpulan dari apa yang telah penulis baca dan fahami 

ialah : 

ػٍٝ نطرس جن١ٗجٌٍّأز  جٌٍؾً ٠هطدفؼً   

                                                 
48

 Abu Abdillah Muhammad bin Isma‟il bin Ibrahin bin Mughirah, Shahih Bukhari, 

(Kairo: Dar al-Sya‟b, 1987), Juz VII, cet. ke-1, hlm. 7 
49

 Lihat Kitab Imam al-Khattabi : Ma‟alim as-Sunan fi Syarah Abu Daud, lihat Gharib al-

Hadits, Lihat „Uzlah.  
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Artinya: “Suatu perbuatan ( pinangan ) seorang laki-laki terhadap 

seorang perempuan  yang sedang dalam pinangan orang 

lain.
50

 

Dari ta‟rif tersebut dapat dipahami bahwa, suatu perbuatan 

yang dilakukan seorang laki-laki terhadap wanita yang sedang 

dalam pinangan orang lain. 

2. Hukum dan Dasar Hukum Meminang di Atas Pinangan Orang 

Lain 

Hukum dasar hukum meminang di atas pinangan orang lain : 

جنٛ  لحي : جٌّإِٓ   ٍُْٚ  ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ذٓ ػحٍِ جْ  ػٓ ػمرس

جٌّإِٓ فال ٠كً ٌٍّإِٓ جْ ٠رطحع ػٍٝ ذ١غ جن١ٗ ٚال ٠هطد ػٍٝ نطرس جن١ٗ 

 قطٝ ٠ًٌ

Artinya: “Dari „Uqbah bin Umar bahwasanya Rasul saw. 

bersabda: orang mukmin adalah saudara orang 

mukmin lainnya. Maka tidak halal bagi seorang 

mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya, 

dan tidak halal pula meminang wanita yang sudah 

dipinang saudaranya, sehingga saudara itu 

meninggalkannya.” (HR. Bukhari) 
51

 

جنرٍٟٔ ٠ّٛٔ ذٓ ػرى جألػٍٝ لحي قىغٕح ذٓ ٚ٘د لحي جنرٍٟٔ ٠ّٛٔ ػٓ ذٓ 

شٙحخ لحي جنرٍٟٔ ْؼ١ى ذٓ ج١ٌّٓد ػٓ جذٟ ٠ٍٍ٘ز  أْ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا 

٠طٍنػ١ٍٗ ٍُْٚ ال ٠هطد أقىوُ ػٍٝ نطرس أن١ٗ قطٝ ٠ٕىف جٚ   

                                                 
50

 Lihat beberpa Imam al-Khattabi, Ma‟alim al-Sunan Syarah KItab Sunan Abu Daud, 

lihat : A‟lam al-Sunan fi Syarh Kitab al-Imam Bukhari, lihat : Islah al-Ghalat, lihat : Kitab al-

Ghaniyyah‟an al-Kalam 
51

 Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhari, op cit, hlm. 112 
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Artinya: “Mengkhabarkan kepadaku, Yunus bin Abdil A‟la 

memberitahu kepada saya, ia berkata: Wahab bercerita 

kepada saya, ia berkata: memberi kabar kepada saya 

Yunus dari Shihab, ia berkata : memberi kabar kepada 

saya Sa‟id bin Musayyab dari Abu Hurairah ra, dari 

Nabi saw. beliau bersabda: janganlah salah seorang 

kamu meminang wanita yang telah dipinang orang lain, 

sehingga orang itu melangsungkan pernikahan atau 

meninggalkannya.” (HR. an-Nasa‟i)
52 

ٍُ لحي : ال ػٓ جذٟ ٠ٍٍ٘ز ٌػٝ هللا ػٕٗ ػٓ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ْٚ 

 ٠هطد جقىوُ ػٍٝ نطرس جن١ٗ قطٝ ٠ٕىف جٚ ٠طٍن

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, dari Nabi saw. beliau bersabda: 

janganlah salah seorang kamu meminang wanita yang 

telah dipinang orang lain, sehingga orang itu 

melangsungkan pernikahan atau meninggalkannya.” 

(HR. an-Nasa‟i) 
53

 

3. Pandangan Para Ulama tentang Meminang di Atas Pinangan 

Orang Lain 

جذٓ ػٍّ   ٠كىظ أْ  ذٓ جذ١ٍُ٘ قىغٕح جذٓ ؾ٠ٍؽ لحي : ّْؼص ٔحفؼحقىغٕح ِىٝ 

ٌػٟ هللا ػّٕٙح وحْ ٠مٛي :ٔٙٝ جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ :  جْ ٠ر١غ ذؼؼىُ 

ػٍٝ ذ١غ ذؼغ ٚال ٠هطد جٌٍؾً ػٍٝ نطرس أن١ٗ قطٝ ٠طٍن جٌهحؽد لرٍٗ جٚ 

 ٠أيْ ٌٗ جٌهحؽد

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Makki bin Ibrahim, 

telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, ia berkata : 

saya mendengar Naf‟i bercerita bahwasanya Ibnu Umar 

ra berkata : Nabi saw. melarang sebagian dari kalian 

membeli atas sebagian yang lain, dan janganlah salah 

seorang kamu meminang di atas penangan saudaranya 
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 Ahmad bin Syu‟aib Abu Abdir Rahman an-Nasa, Sunan an-Nasa‟i,( Halb: Maktab al-

Madbuat al-Islamiyah, 1987), Juz VII, cet. ke-1, hlm.73 
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sehingga peminang sebelumya meninggalkan atau 

mengizinkannya.
54

 

Zhahir hadits ini melarang meminang di atas pinangan 

orang lain sehingga peminangnya meninggalkannya dengan 

mencakup keadaan dimana si perempuan yang dilamar tersebut 

menolak atau tidak menolaknya. Namun Imam Syafi‟i tidak 

mengamalkan zhahir hadits tersebut dengan memposisikan 

larangan pada hadits tersebut apabila perempuan yang dilamar 

tidak menolaknya. Pemahaman beliau didasarkan pada hadits 

Fathimah binti Qais : 

ٙح ؽٍمٙح فأٍِ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ  جْ ضؼطى فٝ ذ١ص جذٓ جْ َٚؾ

جْ ِؼح٠ٚس ٚجذح   جَ ِىطَٛ ٚلحي جيج قٍٍص فحي١ٕٔٝ  ، لحٌص فٍّح قٍٍص جنرٍضٗ

ِؼح٠ٚس فظؼٍٛن ال  ؾُٙ نطرحٔٝ فمحي ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ جِح 

٠َى    ذٓ  أْحِسجٔىكٟ  ِحي ٌٗ ، ٚجِح جذٛ ؾُٙ فال ٠ؼغ ػظحٖ ػٍٝ ػحضمٗ 

ن١ٍج   ف١ٗ  فؿؼً هللا  فٕىكطٗ  ٠َى  ذٓ  أْحِس  لحٌص فىٍ٘طّٗ فمحي  جٔىكٟ

 ٚجغطرطص ذٗ

Artinya: “Sesungguhnya suaminya mentalaqnya, maka Rasul saw. 

menyuruhnya ber‟iddah(menunggu) di rumah Ummi 

Maktum. Beliau bersabda : apabilah telah halal(habis 

masa „iddahnya) beritahu aku, ketika aku telah halal( 

bersih dari masa „iddhan aku berkata kepada Rasul 

SAW. Abu Jahim dan Mu‟awiyah telah meminangku lalu 

Rasulullah saw. bersabda Abu Jahim tidak pernah 

meletak tongkat dari pundaknya, sedangkan Mu‟awiyah 

miskin tidak berharta, oleh karena itu, menikahlah 

dengan Asamah bin Zaid, lalu Fatimah binti Qais 
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 Abdullah Muhamad bin Ismail al-Bukhari, Shahih Bukhari, (t.t: Daru al-Thauq al-

Annaht, t.th), Juz VII, cet. ke-4, hlm.19 
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berkata : aku tidak menyukainya, kemudian Rasul saw. 

mengulanginya lagi nikahilah Asamah bin Zaid, akupun 

menikah dengan Usamah bin Zaid, Allah memberikan 

kebaikan kepadanya, akupun bahagia bersamanya.
55

 

 

Dalam kisah tersebut dalam hadits ini, menurut pemahaman  

Imam Syafi‟i, Rasulullah saw. melamar Fatimah bin Qais untuk 

Asamah bin Zaid, karena beliau tahu bahwa Fatimah binti Qais 

sudah menolak  lamaran Mua‟wiyah bin Abu Sufyan dan Abu 

Jahim. Karena itu, Imam Syafi‟i memposisikan hadits larangan 

meminang pinangan orang lain di atas, selama pinangan tersebut 

tidak ditolak oleh perempuan yang dilamar.
56

 

Menurut Jumhur Ulama : 

ٚأذحـ جٌؿٌّٙٛ جٌهطرس جٌػح١ٔس ألْ فحؽّس ذٕص ل١ّ نطرٙح غالغس ُٚ٘ ِؼح٠ٚس 

ٚجذٛ ؾُٙ ذٓ قًجفس ٚجْحِس ذٓ ٠َى ذؼى أْ ؽاللٙح جذٛج ػٍّٚ ذٓ قفظس ذٓ 

جٌّغ١ٍز ذؼى جٔمؼحء ػىضٙح ِٕٗ فؿأش جٌٝ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ 

ٚأِح ِؼح٠ٚس فأنرٍضٗ ذًٌه فمحي أِح أذٛ ؾُٙ فال ٠ؼغ ػظحٖ ػٓ ػحضمٗ 

فظؼٍٛن ال ِحي ٌٗ أٔىكٝ جْحِس ذٓ ٠َى فًٙج ٠ىي ػٍٝ ؾٛجَضمىَ جوػٍ ِٓ 

نط١د جيج ٌُ ضمرً جٌٍّأز جٌهطرس ٌىٓ ٠ظٍٙ جْ يٌه ئيج ٌُ ٠ؼٍُ جٌهحؽد أْ 

 غ١ٍٖ لى ضمىَ ٌهطرس ضٍه جٌٍّأز ِّح ٠ىي ػٍٝ ٌؾكحْ جٌٍأٞ جألٚي 

Artinya: “Jumhur ulama memboleh peminang yang kedua, karena 

Fatimah binti Qais dipinang oleh tiga orang laki-laki, 

mereka adalah: Mu‟awiyah Abu Jahim bin Huzafah 

dan Asamah bin Zaid, setelah Abu Umar bin Hafsah bin 

Mughirah mentalaqnya dan telah selesai masa 
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 Imam Malik, al-Muwattha‟,( Beirut: Dar al-Fikr, 1989), cet. ke-2, hlm. 330 
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 Imam Syafi‟i, ar-Risalah, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th), cet. ke-3, hlm. 309-

310 



81 

 

 

 

„iddhanya, maka Fatimah datang kepada Rasul saw. 

dan memberikan kabar kepada Rasulullah, lalu Rasul 

saw. bersabda: adapun Abu Jahim tidak meletakkan 

tongkat dari pundaknya, dan adapun Mu‟awiyah miskin 

tidak memiliki harta, maka nikahilah Asamah bin Zaid, 

maka ini menujukkan bolehnya meminang lagi apabila 

perempuan yang dipinang belum menerimaknya 

sungguh jelas hal yang demikian. Dan apabila orang 

yang meminang tidak mengetahui atau selainnya, 

sungguh meminang dia akan perempuan tersebut, maka 

pendapat yang rajih(kuat) adalah pendapat pertama.
57 

 

جْطىي جٌؿٌّٙٛ ػٍٝ ضك٠ٍُ جٌهحؽد ػٍٝ جٌهحؽد ذًٖٙ جألقحو٠ع  ٚلى  

 ج١ٌٕٙس ٚؾُِٛج ذحٌطك٠ٍُ

Artinya: “Jumhur ulama sungguh telah menunjukkan di atas 

keharam meminang di atas pinangan orang lain, 

larang dalam hadits ini adalah haram untuk 

dilakukan.
58

 

 
Menurut Imam Malik dalam kitab al-Muawattha‟nya : 

لحي ِحٌه : ٚضف١ٍٓ لٛي ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ف١ّح ٍٜٔ ٚهللا جػٍُ 

: ال ٠هطد جقىوُ ػٍٝ نطرس جن١ٗ : جْ ٠هطد جٌٍؾً جٌٍّأز فطٍوٓ ج١ٌٗ 

٠ٚطفمحْ ػٍٝ طىجق ٚجقى ِؼٍَٛ ٚلى ضٍجػ١ح فٟٙ ضشطٍؽ ػ١ٍٗ ٌٕفٓٙح 

جيج نطد ٔٙٝ جْ ٠هطرٙح جٌٍؾً ػٍٝ نطرس جن١ٗ ٌُٚ ٠ؼٓ ذًجٌه فطٍه جٌطٝ 

جٌٍؾً جٌٍّجز فٍُ ٠ٛجفمٙح جٍِٖ ٌُٚ ضٍوٓ ج١ٌٗ جْ ال ٠هطرٙح جقى فًٙج ذحخ 

فٓحو ٠ىنً ػٍٝ جٌٕحِ
59
  

Artinya: “Imam Malik berkata : makna sabda Nabi saw dalam 

pandangan kami (Allah ta‟ala yang lebih tahu) adalah 

seorang laki-laki meminang seorang perempuan maka 
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 Wahbah Zuhaily, Fiqhul Islam Waadillatuhu, (Beirut: Darul al-Fikr, ), Juz VII, cet. ke-
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si perempuan sudah memberikan keputusan dan 

keduanya telah menyepakati maharnya maka hal sperti 

ini diharamkan, dan apabila pinangan tersebut belum 

diterima dan belum sepakat tentang maharnya maka 

pinangan semacam ini dibolehkan.
60

 

 

Imam Syafi‟i dalam kitab al-Umnya membolehkan 

meminang wanita yang sedang dalam pinangan orang lain jika 

pinangan pertama merestuinya atau meninggalkan pinangannya, 

hal ini sebagaimana diungkapkan dalam kitabnya : 

جٌه١حؽ   أذٟ يتد ػٓ ٍُِٓ  ػٓ  ) لحي جٌشحفؼٟ ( أنرٍٔح ِكّى ذٓ ئّْحػ١ً

ػٓ جذٓ ػٍّ أْ جٌٕرٟ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ ٔٙٝ جْ ٠طد جٌٍؾً ػٍٝ نطرس 

أْ ِٓ جألقحو٠ع  جٌظحٍ٘ ِٓ ًٖ٘  فىحْ  ) لحي جٌشحفؼٝ (   ٠طٍن  أن١ٗ قطٝ

ٌُ ٠ىٓ ألقى جْ ٠هطرٙح قطٝ ٠أيْ جٌهحؽد جٚ ٠ىع جٌهطرس نطد جٍِأز  

Artinya: “Imam Syafi‟i berkata : Muhammad bin Idris telah 

menceritakan kepada kami dari Abi Zai‟b dari Muslim 

al-Khayyat dari Umar sesungguhnya Nabi saw. 

melarang seorang laki-laki meminang di atas pinangan 

saudaranya sampai ia (yang meminang) menikah atau 

meninggalkannya. Imam Syafi‟i berkata : makna zahir 

hadits tersebut ialah seseorang melamar wanita maka 

tidak diperbolehkan bagi seseorang (yang lain) 

meminangnya sampai yang meminang merestui atau 

meninggalkan lamarannya.
61

 

Sedangkan dari golongan Hanabilah yang diwakili Ibnu 

Qudamah ia berpendapat sebagai berikut: 

جٌٍؾً   لحي : ِٚٓ نطد جٍِأز فٍُ ضٓىٓ ج١ٌٗ فٍغ١ٍٖ نطرس ذحٌىٍٓ : نطرس

٠هٍٛ قحي   ٚجٌطشٙى ٚال هللا  قّى   : ٟ٘  ذحٌؼُ  س١ٌٕىكٙح.  ٚجٌهطر جٌٍّأز 
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 Imam Syafi‟i, al-Um, (Beirut: Dar al-Ma‟rifah, 1990), Juz V, cet. ke-3, hlm. 41 



83 

 

 

 

جٚ  جٌٝ جٌهحؽد ٌٙح فطؿ١رٗ  جلٓحَ : جقى٘ح : جْ ضٓىٓ  غالغس  ِٓ   جٌّهطٛذس

٠ُٚؿٗ فًٖٙ ٠كٍَ ػٍٝ غ١ٍ نحؽرٙح نطرطٙح ؟ ٌّح ضأيْ ١ٌٌٛٙح فٝ جؾحذطٗ جٚ ض

ػٍٝ  جقىوُ   ٠هطد لحي : ال ٍُْٚ  ٌٜٚ جذٓ ػٍّ جْ جٌٕرٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ 

٠هطد  ٍُْٚ لحي : ال  نطرس جن١ٗ ٚػٓ جذٟ ٠ٍٍ٘ز ػٓ جٌٕرٝ طٍٝ هللا ػ١ٍٗ

ج . قطٝ ٠ٕىف جٚ ٠طٍن . ِطفك ػ١ٍُٙ جقىوُ ػٍٝ نطرس جن١ٗ   

Artinya: “Ibnu Qudamah berpendapat : seseorang yang meminang 

wanita dan si wanita tidak merasa nyaman kepada 

pelamar pertama maka boleh meminangnya. Al-Khitbah 

dengan dibaca kasrah yaitu: pinangan seorang laki-laki 

terhada seorang wanita untuk menikahinya. Dan al-

Khutbah dengan dibaca dhammah yaitu: memuu Allah 

dan Tasyahud. Dan bagi wanita terpinang ada tiga hal: 

pertama haram meminang wanita yang merasa nyaman 

dengan pinangannya atau si wanita mengizinkan walinya 

untuk menerima pinangannya atau pernikahannya, maka 

jika demikian haram meminang selain 

peminang(pertama) berdasarkan hadits riwayat ibnu 

Umar, bahwa Nabi saw. bersabda: janganlah kalian 

meminang di atas pinangan saudaramu. Dan dari Abi 

Hurairah r.a dari Nabi saw. bersabda: janganlah salah 

seorang diantara kalian meminang wanita yang sedang 

dalam pinangan orang lain. Hingga pelamar pertama 

meninggalkan atau mengizinkannya.
62

  

Menurut Abdullah Karim ar-Rafi‟I dalam kitabnya al-Aziz 

Syarah al-Wajiz sebagai berikut: 

ذؼى ط٠ٍم جإلؾحذس جال جيج جيْ يٌه جٌغ١ٍ جٚ  ضكٍَ جٌهطرس ػٍٝ نطرس جٌغ١ٍ

ػٓ جذٓ ػٍّ ٌػٝ هللا ػٕٗ جْ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ  ضٍوٙح ٌّحٌٜٚ

ٍُْٚ لحي : ال ٠هطد جٌٍؾً ػٍٝ نطرس جن١ٗ ٠ٍٜٚٚ جال ذائٗ ٚط٠ٍف 

جْ ٠مٛي : جؾرطه جٌٝ يٌه جٚ ضأيْ ١ٌٌٛٙح فٝ جٌط٠ُٚؽ ِٕٗ ٟٚ٘ ِّٓ جإلؾحذس 
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٠ؼطرٍ ئئٙح ٚجْ ٌُ ضظٍـ ذحإلؾحذس ٌٚىٓ ٚؾى ِح ٠شؼٍ ذحٌٍػح ٚجإلؾحذس 

ضمٛي ال ٌغرس ػٕه فمٛالْ جٌمى٠ُ : جْ جٌهطرس ال ضكٍَ ج٠ؼح ِػً جْ 

إلؽالق جٌهرٍ ٠ٚكىٝ ً٘ج ػٓ جذٝ ق١ٕفس ِٚحٌه ٌقّّٙح هللا ، ٚجٌؿى٠ى : 

جٌّٕغ : ألْ نطرس جٌػحٔٝ ال ضرطً ش١ثح ِمٌٍج ٌٚٛ ٌوش جٌهطرس فٍٍغ١ٍ 

ال ِكحٌسنطرطٙح   

Artinya: “Haram meminang seseorang yang sudah dipinang 

orang lain setelah jelas perempuan tersebut 

menerimanya, kecuali ada izin dari orang lain tersebut 

atau ada izin untuk membatalkannya, karena ada 

alasan yang diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a, 

bahwasanya Rasul saw. bersabda: seseorang tidak 

boleh meminang yangtelah dipinang saudaranya. Dan 

dalam riwayat lain” kecuali ada izin darinya” atau 

walinya memberi izin untuk menikahinya, dan wali itu 

adalah orang yang dipandang (berhak atas izinya) dan 

jika tidak jelasnya ijabah (penerimaan) akan tetapi 

diperoleh suatu kalimat/syair dengan redha dan 

ijabah(penerimaan)  misalnya seseorang berkata saya 

tidak menyukaimu (benci padamu)
63

 dalam qaul qadim 

dijelaskan bahwasanya meminang itu tidak haram, 

karena diceritakan dari Abu hanifah dan Malik. 

Sedangkan qaulul jaded dilarang (tidak boleh) karena 

yang kedua tidak membatalakan sesuatu yang telah 

ditetapkan, dan apabila pinangan itu dikembalikan 

maka bagi orang lain boleh untuk meminangnya 

secara pasti.
64 

Menurut ulama kontemporer Wahbah Zuhaily di dalam 

kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu: 

                                                 
63

 Dalam qaidah nahu sharaf, setiap sesudah fi‟il   )ًفؼ(bertemu dengan huruf khafadh 

atau jar )ٓػ( maka maknanya berubah dari suka menjadi benci contoh dalam sabda Nabi saw. : ّٓف

  ٌغد ػٓ ْٕطٝ ف١ٍّ ِٕٝ 
64

 Rafi‟i al-Qazwani al-Syafi‟i, Thahqiq Ali Muhammad Muawwadz, (Beirut: Dar al-

Kutub al-Ilmiah, 1997), , Juz VII, cet. ke-1,  hlm. 484-485 
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 ذحإلؾحذس  لى ضُ جٌطظ٠ٍف  ئيج وحْ  ػٍٝ جٌهطرس جألٌٚٝ  ضك٠ٍُ جٌهطرس جٌػح١ٔس

ٚضُٚؼ   جٌػحٟٔ نطد  ، فاْ  جٌهطرس  ٠طٍن  ٌُٚ  جٌهحؽد جألٚي ٠أيْ ٌُٚ  

٠رغ  ٍُْٚ : ال  هللا ػ١ٍٗ  طٍٝ   ٌمٌٛٗ ذحضفحق جٌؼٍّحء  ٚجٌكحي ًٖ٘ فمى ػظٝ 

 فٝ ٚ  ٌٗ  ٠أيْ  أْ ، ئال أن١ٗ نطرس  ٚال ٠هطد ػٍٝ  ٠رغ أن١ٗ أقىوُ ػٍٝ 

جٌٍؾً   ٚأْ ٠هطد  أن١ٗ  ذ١غ  جٌٍؾً ػٍٝ  جٌرهحٌٜ : ٔٙٝ أْ ٠ر١غ  ٌٚج٠س 

جٌٕٟٙ   فًٙج  جٌهحٌطد أٚ ٠أيْ ٌٗ  ػٍٝ نطرس أن١ٗ قطٝ ٠طٍن جٌهحؽد لرٍٗ 

جألٌٚٝ   جٌهطرس جٌّٛجفك ػٍٝ  ضّحَ  ذؼى   جٌػح١ٔس  جٌهطرس ضك٠ٍُ   ط٠ٍف فٝ

ٌَٚع   ػىجٚضٗ ٚض٠ٌٛع   جألٚي  جٌهحؽد  ئ٠ًجء ِٓ   ٌهط١د جنٍ ٌّح ف١ٙح

ؾحَ   ٌٍهطرس جٌؼغ١ٕس فٝ ٔفٓٗ فاْ ػىي جقى جٌطٍف١ٓ جٚ جيْ ٌغ١ٍٖ ذحٌطمى٠ُ 

65يٌه  

Artinya: “Diharamkan peminang kedua di atas pinangan pertama, 

apabila telah jelas diterimaya pinangan tersebut, dan 

pinangan pertama tidak diizinkan meninggalkannya 

(yang dipinang), maka sesungguhnya pinangan kedua 

tidak berhak menikahinya. sebagaimana ulama telah 

sepakat dengan hadits Nabi saw.: janganlah salah 

seorang diantara kamu membeli di atas pembelian 

saudaranya dan jangan pula salah seorang kamu 

meminang di atas pinangan orang lain sehingga 

pinangan pertama meninggalkan atau mengizinkannya. 

Maka larangan ini sangat jelas diharamkan kepada 

peminangb kedua setelah jelas pinangan pertama yang 

diterima, maka jika salah satu dari dua orang yang 

meminang maka hukumnya boleh.  

Menurut pendapat jumhur ulama: 

ٚأذحـ جٌؿٌّٙٛ جٌهطرس جٌػح١ٔس ألْ فحؽّس ذٕص ل١ّ نطرٙح غالغس ُٚ٘ ِؼح٠ٚس 

ْ ؽاللٙح جذٛج ػٍّٚ ذٓ قفظس ذٓ ٚجذٛ ؾُٙ ذٓ قًجفس ٚجْحِس ذٓ ٠َى ذؼى أ
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جٌّغ١ٍز ذؼى جٔمؼحء ػىضٙح ِٕٗ فؿأش جٌٝ ٌْٛي هللا طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٍُْٚ 

فأنرٍضٗ ذًٌه فمحي أِح أذٛ ؾُٙ فال ٠ؼغ ػظحٖ ػٓ ػحضمٗ ٚأِح ِؼح٠ٚس 

فظؼٍٛن ال ِحي ٌٗ أٔىكٝ جْحِس ذٓ ٠َى فًٙج ٠ىي ػٍٝ ؾٛجَضمىَ جوػٍ ِٓ 

س ٌىٓ ٠ظٍٙ جْ يٌه ئيج ٌُ ٠ؼٍُ جٌهحؽد أْ نط١د جيج ٌُ ضمرً جٌٍّأز جٌهطر

 غ١ٍٖ لى ضمىَ ٌهطرس ضٍه جٌٍّأز ِّح ٠ىي ػٍٝ ٌؾكحْ جٌٍأٞ جألٚي 

Artinya: “jumhur ulama memboleh peminang yang kedua, karena 

Fatimah binti Qais dipinang oleh tiga orang laki-laki, 

mereka adalah: Mu‟awiyah Abu Jahim bin Huzafah dan 

Asamah bin Zaid, setelah Abu Umar bin Hafsah bin 

Mughirah mentalaqnya dan telah selesai masa 

„iddhanya, maka Fatimah datang kepada Rasul saw. dan 

memberikan kabar kepada Rasulullah, lalu Rasul saw. 

bersabda: adapun Abu Jahim tidak meletakkan tongkat 

dari pundaknya, dan adapun Mu‟awiyah miskin tidak 

memiliki harta, maka nikahilah Asamah bin Zaid, maka 

ini menujukkan bolehnya meminang lagi apabila 

perempuan yang dipinang belum menerimaknya 

sungguh jelas hal yang demikian. Dan apabila orang 

yang meminang tidak mengetahui atau selainnya, 

sungguh meminang dia akan perempuan tersebut, maka 

pendapat yang rajih(kuat) adalah pendapat pertama”.
66

 

 
Akan tetapi dalam masalah peminangan ini para fuqaha 

berselisih pendapat, sebagaiaman termaktub dalam kitab Bidayatul 

Mujtahid : 

فأِح جٌهطرس ػٍٝ جٌهطرس ، فاْ جٌٕٙٝ  فٝ يٌه غحذص ػٓ جٌٕرٝ ػ١ٍٗ جٌظالز 

ٚجٌٓالَ . ٚجنطٍفٛج ً٘ ٠ىي يٌه ػٍٝ فٓحو جٌّٕٙٝ ػٕٗ جٚ ال٠ىي ؟ ٚئْ وحْ 

٠ىي ففٝ أٞ قحٌس ذىي ؟ فمحي وجٚو ٠فٓم  ، ٚلحي جٌشحفؼٝ ٚجذٛ ق١ٕفس ال 

، ٚغحٌع ٚ٘ٛ أْ ٠فٓم لرً جٌىنٛي ٚال  ٠فٓم ، ٚػٓ ِحٌه جٌمٛالْ ؾ١ّؼح 
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٠فٓم ذؼىٖ ، ٚلحي ئذٓ جٌمحُْ : ئّٔح ِؼٕٝ جٌٕٙٝ ئيج نطد ٌؾً طحٌف ػٍٝ 

 نطرس ٌؾً طحٌف ، ٚأِح ئْ وحْ جألٚي غ١ٍ طحٌف ٚجٌػحٔٝ طحٌف ؾحَ

Artinya: “Meminang di atas pinangan orang lain dilarang oleh 

Rasul saw.: para ulama berbeda pendapat tentang 

adakah dalil tersebut menunjukkan di atas rusaknya 

larangan tersebut atau tidak? Imam Daud berkata rusak, 

dan Imam Syafi‟i dan Imam Abu Hanifah tidak rusak. 

Dan Imam Malik menggabungkan dua perkataan itu, 

dengan ucapan, rusak pinangan sebelum 

dukhul(bersetubuh) dan tidak rusak jika setelah dukhul 

(bersetubuh). Ibnu Qasim berkata : sesungguhnya 

maksud larangan itu adalah : apabila seorang laki-laki 

yang sholeh meminang di atas pinangan laki-laki yang 

sholeh lainnya, dan jika laki-laki pertama tidak sholeh 

dan laki-laki kedua sholeh maka hukumnya boleh.
67
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 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, (Kairo: Dar al-Hadits, 

2004), Juz II, cet. ke-2, hlm. 2 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. KESIMPULAN 

Setelah penulis membahas dalam kajian fiqih tentang hukum 

meminang di atas pinangan orang lain menurut Imam al-Khattabi, 

sebagaimana  yang telah penulis uraiakan pada bab sebelumnya, maka bisa  

ditarik kesimpulan sebagai berikut :  

1. Imam al-Khattabi berpandangan bahwa hukum meminang di atas 

pinangan orang lain adalah boleh ( ta’dibi/adab), bukanlah haram yang 

sampai membatalkan aqad. 

2. Imam al-Khattabi  berhujjah dengan hadits “ janganlah salah seorang 

diantara kamu meminang wanita yang telah dipinangan orang lain” 

larangan yang ada pada hadits tersebut adalah untuk ta’dib (adab), 

larangan tersebut tidak sampai kepada haram (pembatalan akad). 

Kemudian Hadits Fatimah binti qais yang mana dalam hadits 

tersebut dijelaskan bahwa : Fatimah  yang telah dipinang Mu’awiyah dan 

Abu Jahim, Rasul saw. mengetahui dan Rasul tidak melarang, malah 

Rasul saw. menyuruh Fatimah menerima pinangan Usamah. Maka respon 

Imam al-Khattabi: pinangan yang dilakukan Asamah 
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terhadap Mu’awiyah dan Abu Jahim menunjukkan kebolehan meminang 

di atas pinangan orang lain.  

B. SARAN 

Dengan selesai penulisan skripsi ini, penulis sadar betul akan banyak 

kekurangan dari segi peulisan maupun dari segi isi. Maka penulis berharap: 

1. Akan ada kajian lebih lanjut tentang pendapat jumhur dalam masalah 

meminang di atas pinangan orang lain. 

2. Dan mengkaji yang lebih mendalam lagi tentang pendapat Imam al-

Khattabi tentang hukum bolehnya meminang di atas pinangan orang lain. 

3. Dan meninjau tentang status hadits yang dijadikan hujjah oleh Imam al-

Khattabi dalam menetapkan suatu hukum. 
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