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BAB III

NASAB SEBAGAI STATUS ORISINAL ANAK

A. Pengertian Nasab

1. Makna kebahasaan

Makna umum kata nasab dalam bahasa Indonesia adalah pertalian

keluarga. Secara khusus, ia berarti keturunan, terutama dari pihak bapak.1

Kata yang sangat dekat dengannya adalah nisbah yang memiliki tiga makna:

Pertama, perhubungan keluarga; nama yang menyatakan hubungan keluarga

(senenek moyang). Kedua, hubungan, kaitan. Ketiga, perbandingan antara

aspek-aspek kegiatan yang dapat dinyatakan dengan angka, seperti

perbandingan antara laba dan penjualan; rasio.2 Kata nasab dan nisbah

merupakan hasil adopsi dari bahasa Arab, al-nasab, al-nisbaḧ atau al-nusbaḧ.

Makna paling dasar dari nasab dan nisbaḧ adalah adanya hubungan antara dua

hal.3 Sementara makna populernya adalah makna yang “diambil alih” ke

bahasa Indonesia, yaitu kerabat (al-qarâbaḧ).4

Nisbaḧ yang bermakna hubungan atau kaitan menjelaskan dan

membedakan sesuatu dengan cara mengaitkannya kepada sesuatu yang lain,

1 Tim Penyusun Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008), Edisi ke-4, hlm. 1067.

2 Ibid., hlm. 1075-1076.
3 ‘Alî bin Muḥammad bin ‘Alî al-Zayn al-Syarîf al-Jurjânî (w. 816 H), al-Ta'rîfât,

(Beirut: Maktabaḧ Lubnân, 1985), hlm. 310.
4 Muḥammad bin Aḥmad bin al-Azḧarî Abû Manshûr al-Ḧarawî (w. 370 H), Taḧdzîb al-

Lughaḧ, Pen-Taḥqîq: ‘Alî Ḥasan Ḧilâlî, (Kairo: al-Dâr al-Mishrîyaḧ li al-Ta`lîf al-Tarjumaḧ, t.th.),
Juz 13, hlm. 14. Majd al-Dîn Abû Thâḧir Muḥammad bin Ya'qûb al-Fayruzabâdî (selanjutnya
disebut al-Fayruzabâdî, w. 817 H), al-Qâmûs al-Muḥîth, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2005),
Cet. Ke-2, hlm. 137. Zayn al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Abî Bakr bin ‘Abd al-Qâdir al-
Ḥanafî al-Râzî (selanjutnya disebut al-Râzî, w. 666 H), Mukhtâr al-Shaḥâḥ, (Beirut: Maktabaḧ
Lubnân, 1986), hlm. 273.



151

seperti dengan ayah, ibu, kabilah, Negara, kampung dan sebagainya.5 Untuk

itu ia sama sekali tidak menggunakan kata nasab atau derivasinya; indikasi

hubungannya adalah akhiran yâ` nisbaḧ.6 Misalnya, al-Bukhârî,7 seorang ahli

hadis terkenal, yang dibangsakan atau dikaitkan dengan kampungnya,

Bukhârâ, salah satu daerah di Asia Tengah.

Penggunaan kata nasab dalam al-Qur`an memang merujuk pada makna

hubungan kerabat karena nasab. Hal itu dapat ditemukan pada dua ayat

berbeda, yaitu surat al-Furqân [25] ayat 54 (bunyi dan penjelasannya di

bawah) dan surat al-Shâffât [37] ayat 158. Pada surat al-Shâffât disebutkan:

َنُه َوبـَْنيَ اْجلِنَِّة َنَسًبا َوَلَقْد َعِلَمِت اْجلِنَُّة ِإنـَُّهْم َلُمْحَضُرونَ  َوَجَعُلوا بـَيـْ
Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan jin. Dan sungguh jin
mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).8

5 Muḥammad bin Mukram bin Manzhûr bin ‘Alî Abû al-Fadhl Jamâl al-Dîn al-Anshârî
al-Afrîqî (selanjutnya disebut Ibn Manzhûr, w. 711 H), Lisân al-‘Arab, (Beirut: Dâr Shâd ir, t.th.),
Juz 1, hlm. 755. Ketika masih hidup dengan cara nomaden, lazimnya orang Arab menisbahkan
dirinya kepada kabilah mereka. Tetapi ketika mulai hidup menetap di daerah-daerah tertentu,
selain tetap menisbahkan diri kepada kabilah, mereka juga menisbahkan diri kepada kampung atau
negara tempat mereka tinggal, sama seperti yang dilakukan oleh orang-orang non-Arab. Aḥmad
bin Muḥammad bin ‘Alî Abû al-‘Abbâs al-Ḥamawî al-Fuyûmî (selanjutnya disebut al-Fuyûmî, w.
770 H), al-Mishbâḥ al-Munîr fî Gharîb al-Syarḥ al-Kabîr, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-‘Azhîm al-
Syinâwî, (Kairo: Dâr al-Ma’ârif, t.th.), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 602.

6 Ayyûb bin Mûsâ al-Ḥusaynî al-Qarîmî al-Kafawî Abû al-Biqâ` al-Ḥanafî (selanjutnya
disebut al-Kafawî, w. 1094 H), al-Kullîyât; Mu’jam fî al-Mushthalaḥât wa al-Furûq al-
Lughawîyaḧ, Pen-Taḥqîq: ‘Adnân Darwîsy dan Muḥammad al-Mishrî, (Beirut: Mu`assasaḧ al-
Risâlaḧ, 1998), hlm. 890.

7 Nama lengkapnya adalah Abû 'Abdillâḧ Muḥammad bin Ismâ’îl bin Ibrâḧîm bin
Mughâraḧ bin Bardazaḧ al-Ja’fî. Bardazaḧ, kakek buyut Imam al-Bukharî, sendiri pada awalnya
adalah penganut agama Majusi, kemudian ia di-Islamkan oleh Abû Jadd 'Abdillâḧ bin Muḥammad
al-Musandiy al-Ja'fiy. Oleh karena itu juga di ujung nama Imam al-Bukharî juga disebutkan nama
mawlâ yang meng-Islamkan kakek-buyutnya itu. Lihat dalam: Syiḧâb al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Yâqût
bin ‘Abdillâḧ al-Rûmî al-Ḥumuwî (w. 626 H), Mu'jam al-Buldân, (Beirut: Dâr al-Shâd ir, 1977),
Juz 1, hlm. 355.

8 Kebanyakan ahli Tafsîr mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-jinnaḧ di sini
adalah malaikat; bukan jin. Jadi ayat  itu merupakan penjelasan lain dari perkataan orang-orang
kafir “Para malaikat itu adalah anak Allah”.8 Kata nasab dalam ayat itu berarti mushâḧaraḧ
(semenda; hubungan nasab karena perkawinan). Qatâdaḧ, al-Kalbî dan Muqâtil menjelaskan
bahwa, menurut orang-orang Yahudi la’natullâḧ, Allah memiliki hubungan semenda dengan jin
dan para malikat adalah anak Allah (dengan jin tersebut). Mujâḧid dan al-Suddî menjelaskan
bahwa menurut suku Kinânaḧ dan Khuzâ'aḧ Allah meminang kepada para tetua atau pemuka jin.
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Dalam konteks ini, nasab merefleksikan makna adanya “kebersamaan”

dalam hubungan dari pihak ayah atau ibu. Nasab dalam makna kekerabatan ini

mencakup dua jalur. Pertama, secara vertikal (al-thûl), yaitu kebersamaan

garis ke atas, bapak atau ibu dan seterusnya ke atas, dan ke bawah, anak dan

seterusnya. Kedua, nasab secara horizontal (al-‘ardh), seperti hubungan nasab

dengan anak-anak saudara dan anak-anak paman.9

Hal itu menegaskan bahwa secara sosiologis nasab dan nisbaḧ

berfungsi sebagai identitas bagi seseorang. Identitas nasab bersifat “asli”, yaitu

identitas yang berhubungan dengan eksistensi manusia; asal kehidupannya.

Identitas ini adalah identitas yang paling mendasar sifatnya. Sementara

identitas lain, baik dengan adanya identitas asli maupun tidak, bisa berasal dari

banyak hal, seperti ciri fisik, kebangsaan dan sebagainya. Identitas yang

terakhir ini bisa dikatakan sebagai identitas substitutif, yaitu identitas

pengganti atau identitas tambahan.10

Lalu mereka menikahkan Allah dengan anak perempuan mereka yang paling mulia, yang
kemudian melahirkan para malaikat. Lihat dalam: Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad bin Abî
Bakr bin Farḥ al-Ansharî al-Qurthubî (selanjutnya disebut al-Qurthubî, w. 671 H), al-Jâmi' li
Aḥkâm al-Qur`ân (Tafsîr al-Qurthubî), Pen-tashḥîḥ: Ḧisyâm Samîr al-Bukhârî, (Riyadhh: Dâr
‘Âlim al-Kutub, 2003), Juz 15, hlm. 134-145. Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad al-Syawkânî
al-Yamanî al-Syâfi’î (w. 1250 H), Fatḥ al-Qadîr al-Jâmi’ Bayn Fannay al-Riwâyaḧ wa al-
Dirâyaḧ min ‘Ilm al-Tafsîr, (Saudi Arabia: Wizâraḧ al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ wa al-Awqâf wa al-
Da’waḧ wa al-Irsyâd, 2010), Juz 4, hlm. 414.

9 Abû al-Qâsim al-Ḥusayn bin Muḥammad al-Râghib al-Ashfiḧânî (selanjutnya disebut
al-Ashfiḧânî, w. 502 H), al-Mufradât fî Gharîb al-Qur`ân, (t.tp., Maktabaḧ Nazâr Mushthafâ al-
Bâz, t.th.), Juz 2, hlm. 633.

10 Dalam banyak kasus, nisbaḧ dengan penambahan yâ` nisbaḧ juga tidak mencerminkan
nasab dalam makna hakiki. Sebab ketika dikatakan a’jamî, misalnya, maka ia lebih merefleksikan
makna orang-orang yang berbahasa non-Arab; bukan orang non-Arab. Sebab, bisa jadi nasab
aslinya adalah Arab. Artinya, ia orang Arab yang tidak terbiasa berbahasa Arab. Dalam hal ini,
tetap saja nasab sesungguhnya adalah keturunannya sebagai orang Arab. Lihat misalnya: Qâsim
bin Tsâbit bin Ḥazm al-‘Awfî al-Sarqasthî Abû Muḥammad (w. 302 H), al-Dalâ`il fî Gharîb al-
Ḥadîts, Pen-Taḥqîq: Muḥammad bin ‘Abdillâḧ al-Qannâsh, (Riyadhh: Maktabaḧ al-‘Abîkân,
2001), Juz 2, hlm. 765.
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Nasab sebagai identitas asli itulah yang menghubungkan seseorang

dengan orangtuanya melalui proses perkawinan yang sah. Penghubungan itu

tidak hanya dalam makna biologis, tapi juga sekaligus menghubungkan status

sosial mereka; anak akan mulia atau hina kalau orangtuanya mulia atau hina.

Perubahan status sosial karena nasab ini, dari hina menjadi mulia (ḥasab),

baru dapat diubah lewat usaha sungguh-sungguh.11

2. Makna definitif

Rumusan terminologis yang dapat dirujuk dari ulama klasik, di

antaranya, dikemukakan al-Ashfiḧânî al-Syâfi’î (w. 502 H). Definisi ini, serta

penjelasannya, disalin sepenuhnya oleh ulama Ḥanafîyaḧ,12 dan ulama

setelahnya.13 Definisi al-Ashfiḧânî adalah:

14النسب والنسبة إشرتاك من جهة أحد األبوين

Nasab dan nisbaḧ merupakan kebersamaan (hubungan) dari salah satu pihak
ayah atau ibu.

Sementara itu, ulama Mâlikîyaḧ menekankan bahwa nasab merupakan

hubungan kekeluargaan berdasar garis keturunan ayah, sebagai berikut:

ٍ االِ (النسب) أي  15نِْتَساُب ِألٍب ُمَعنيَّ

11 Sebab itu jugalah kemuliaan karena ḥasab jauh lebih berharga dibanding kemuliaan
karena nasab. Al-Qâdhî ‘Abd al-Nabî bin ‘Abd al-Rasûl al-Aḥmad Nukrî (w. setelah 1173 H),
Dustûr al-‘Ulamâ`; Jâmi’ al-‘Ulûm fî Shthilâḥât al-Funûn, Pen-Taḥqîq: Ḥasan Hânî Faḥdh,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2000), Juz 3, hlm. 276-277.

12 Ismâ'îl Ḥaqqî bin Mushthafâ al-Istanbûlî al-Mawlâ Abû al-Fidâ` al-Ḥanafî al-Khalûtî
(w. 1127 H), Tafsîr Rûḥ al-Bayân, (t.tp.: al-Mathba’ah al-‘Utsmânîyaḧ, 1331 H), Juz 6, hlm. 106.

13 Ibrâḧîm bin Ismâ’îl al-Abyârî (w. 1414 H), al-Mawsû’aḧ al-Qur`ânîyaḧ, (t.tp.:
Mu`assasaḧ Sijil al-‘Arab, 1984), Juz 8, hlm. 554. Muḥammad al-Amîn bin ‘Abdillâḧ al-Armuwî
al-‘Alawî al-Hararî al-Syâfi’î, Tafsîr Ḥadâ`iq al-Rûḥ wa al-Rayḥân fî Rawâbî ‘Ulûm al-Qur`ân,
Editor: Ḥâsyim Muḥammad ‘Alî bin Ḥusayn Mahdî, (Beirut: Dâr Thawq al-Najâh, 2001), Juz 19,
hlm. 164. Zayn al-Dîn Muḥammad 'Abd al-Ra`ûf bin Tâj al-Ârifîn bin ‘Alî bin Zayn al-‘Âbidîn al-
Munâwî al-Ḥaddâdî (w. 1031 H), al-Tawqîf ‘Alâ Muhimmât al-Ta’ârif, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-
Ḥamîd Shâliḥ Ḥamdân, (Kairo: ‘Âlim al-Kutub, 1990), hlm. 324.

14 Al-Ashfiḧânî , al-Mufradât…, op.cit., Juz 2, hlm. 633.
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Nasab, artinya hubungan kekerabatan berdasarkan ayah yang jelas.

Mayoritas ulama yang tidak membatasi nasab hanya pada hubungan

kekeluargaan dari pihak ayah (patrilinial), bisa dikatakan mereka merujuk

pada definisi yang dikemukakan oleh al-Ashfiḧânî. Di antaranya adalah Ibn

‘Umar al-Tsa’labî, dari ulama Ḥanâbilaḧ, sebagai berikut:

16وهي االّتصال بني إنسانني باالشرتاك يف والدٍة قريبٍة أو بعيدة…) (النسب

Nasab … adalah pertalian antara dua manusia karena kebersamaan dalam
kelahiran, baik dekat atau jauh.

Definisi nasab yang sangat dekat dengan definisi al-Ashfiḧânî adalah

yang dikemukakan Aḥmad Mukhtâr ‘Abd al-Ḥamîd ‘Umar, berikut:

17قرابة باإلشرتاك يف األبوين أو أحد مها

Kekerabatan atas dasar kebersamaan orangtua atau salah satunya.

Yâsîn Nâshir Maḥmûd al-Khathîb mendefinisikan nasab dengan:

حالة حكمية إضافية بني شخص وآخر. من حيث أن الشخض انفصل عن رحم امرأة يف 
18.هصحيح ثابتني أو شبهني الثابت للذي يكون احلمل من مائعصمة زواج شرعي أو ملك 

Suatu kondisi hukum yang muncul antara seseorang dengan orang lain; di
mana orang tersebut lahir dari rahim perempuan dalam ikatan perkawinan
syar’î atau kepemilikan yang sah, baik valid atau syubhat, dan ia lahir dari
kehamilan yang berasal dari air mani orang lain itu.

Beberapa definisi di atas menegaskan bahwa pada dasarnya nasab

merupakan hubungan hukum kekeluargaan yang muncul dari hubungan

15 Shâliḥ ‘Abd al-Samî’ al-Âbî al-Azḧarî (w. 1335 H), Jawâḧir al-Iklîl Syarḥ Mukhtashar
Khalîl, (Beirut: al-Maktabaḧ al-Tsaqâfîyaḧ, t.th.), Juz 2, hlm. 100.

16 ‘Abd al-Qâdir bin ‘Umar bin ‘Abd al-Qâdir Ibn ‘Umar bin Abî Tsa’labî bin Sâlim al-
Tsa’labî al-Syaybânî al-Ḥanbalî (selanjutnya disebut Ibn ‘Umar bin Abî Tsa’labî, w. 1135 H),
Nayl al-Ma`ârib bi Syarḥ Dalîl al-Thâlib, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Sulaymân ‘Abdillâḧ al-
Asyqar, (Kuwayt: Maktabaḧ al-Fallâḥ, 1983), Juz 2, hlm. 55.

17 Aḥmad Mukhtâr ‘Abd al-Ḥamîd ‘Umar (w. 1424 H), Mu’jam al-Lughaḧ al-‘Arabîyaḧ
al-Mu’âshiraḧ, (Kairo: ‘Âlim al-Kutub, 2008), Juz 3, hlm. 2200.

18 Yâsîn Nâshir Maḥmûd al-Khathîb, Tsubût al-Nasab; Dirâsaḧ Muqâranaḧ bayn al-
Madzâḧib al-Fiqḧîyaḧ al-Arba'aḧ wa al-Zhâḧirîyaḧ wa al-Zaydîyaḧ wa Ghayriḧâ, (Jeddah: Dâr
al-Bayân al-‘Arabî, 1987), hlm. 2.
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melahirkan-dilahirkan. Khusus hubungan anak-ibu, nasab itu langsung terjadi

dengan adanya kelahiran (wilâdaḧ); anak berkerabat dengan ibunya dan,

sebaliknya, ibu dengan anak.19 Sementara antara ayah dengan anaknya, karena

secara langsung bukan ia yang melahirkan, hubungan itu didasarkan pada

adanya hubungan hukum yang diakui syarak, yaitu ikatan perkawinan dan

kepemilikan.

3. Istilah yang bersinggungan dengan nasab

Ada beberapa kata yang bermakna “bersilangan” dengan kata nasab.

Di antaranya: Pertama, shulb yang secara kebahasaan berarti keras dan kuat

(syadîd). Karena kekerasan dan kekuatan itu, punggung disebut dengan

shulb.20 Dalam surat al-Thâriq [86] disebutkan bahwa manusia diciptakan dari

“cairan” yang berasal dari tulang punggung (shulb) laki-laki dan tulang dada

(tarâ`ib) perempuan (penjelasan di bawah). Atas dasar itulah dalam surat al-

Nisâ` [4] ayat 23 anak kandung disebut anak-anak dari tulang punggungmu

(ashlâbikum).21 Dalam hal ini, shulb bersifat lebih khusus dari nasab; ia

mewakili orangtua dan keturunan kandung. Sedang nasab mencakup yang

tidak kandung, seayah atau seibu misalnya.

Kedua, ‘ashabaḧ (jamak ‘âshib) yang secara bahasa berarti kerabat

lelaki.22 Sementara secara istilah berarti kerabat laki-laki dari seseorang yang

19 ‘Alâ` al-Dîn Abû Bakr bin Mas’ûd bin Aḥmad al-Ḥanafî al-Kasânî (selanjutnya disebut
al-Kasânî, w. 587 H), Badâ`i’ al-Shanâ`i’ fî Tartîb al-Syarâ`i’, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1986), Cet. Ke-2, Juz 6, hlm. 242.

20 Al-Ashfiḧânî, al-Mufradât…, op.cit., Juz 2, hlm. 372.
21 Arti bagian relevan: “…(dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu

(menantu)…”.
22 Al-Fuyûmî, al-Mishbâḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 412.
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meninggal, yang berasal dari ayah, anak lelaki dan keturunanya.23 Mereka

disebut 'ashabaḧ karena mereka "membaluti" nasab mayat (‘ashabû bi nasab

al-mayyit).24 Dalam kewarisan, mereka mendapatkan sisa harta peninggalan,

setelah dibagikan kepada ahli waris ashḥâb al-furûdh atau mendapatkan

seluruh harta, jika tidak ada ahli waris ashḥâb al-furûdh.25 Dalam hal ini,

terlihat bahwa nasab bersifat lebih umum; ‘ashabaḧ adalah salah satu unsur

dari nasab. Selain ‘ashabaḧ, masih ada kerabat yang termasuk dalam kategori

nasab, seperti ibu dan kerabat perempuan lain.

Ketiga, walâ` yang secara umum bermakna penolong, namun secara

syarak ia merupakan makna khusus untuk menyebutkan orang yang

memerdekakan (walâ` al-mu’tiq). Atas dasar itu, wali menjadi berkerabat

dengan orang yang dimerdekakannya (mawlâ).26 Sejalan dengan ini, secara

definitif walâ` bermakna pemunculan hukum syarak dengan cara

pemerdekaan atau sebab lain yang serupa.27 Hubungannya dengan nasab

adalah keduanya dijadikan syarak sebagai penyebab kewarisan, tetapi jelas

23 Syams al-Dîn Abû Bakr Muḥammad bin Abî Saḧal al-Sarakhsî (w. 483 H/1090 M), al-
Mabsûth, Pen-Taḥqîq: Khalîl Muḥy al-Dîn al-Mays, (Beirut: Dâr al-Ma’rifaḧ, 1989), Juz 29, hlm.
174.

24 Artinya, merekalah yang akan melanjutkan dan melestarikan nasab mayat. Dalam hal
ini, ayah merupakan "pembalut" nasab dari atas, anak merupakan "pembalut" nasab dari bawah,
paman dan saudara merupakan "pembalut" nasab dari samping. Abû Manshûr Muḥammad bin
Aḥmad al-Azḧarî (w. 370 H), al-Zhâḧir fî Gharîb al-Alfâzh al-Imâm al-Syâfi’î, Pen-Taḥqîq: ‘Abd
al-Mun’im Thû’î Basyannâtî, (Tharâbils: Dâr al-Basyâ`ir al-Islâmîyaḧ, 1415 H), hlm. 369.

25 Al-Fayruzabâdî, al-Qâmûs…, op.cit., hlm. 115.
26 Abû Nashr Ismâ'îl bin Ḥammâd al-Jawḧarî al-Fârâbî (selanjutnya disebut al-Jawḧarî, w.

393 H), al-Shaḥâḥ Tâj al-Lughaḧ wa Shaḥâḥ al-‘Arabîyaḧ, Pen-Taḥqîq: Aḥmad ‘Abd al-Ghafûr
‘Aththâr, (Beirut: Dâr al-‘Ilm li al-Malâyîn, 1979), Cet. Ke-2, Juz 6, hlm. 2530. Abû al-Qâsim
‘Ubaydillâḧ bin al-Ḥusayn Ibn al-Jallâb al-Bashrî (w. 378 H), al-Tafrî’, Pen-Taḥqîq: Ḥusayn bin
Sâlim al-Daḧmânî, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1987), Juz 2, hlm. 26.

27 Ibn ‘Umar al-Tsa’labî, Nayl…, op.cit., Juz 2, hlm. 105.
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terlihat bedanya, walâ` bukanlah kerabat asli; ia bisa disebut sebagai kerabat

“buatan”.

Keempat, raḥim yang pada awalnya bermakna khusus untuk tempat

pembentukan janin (rahim perempuan), tapi kemudian digunakan sebagai

istilah untuk kerabat; sebagai “lawan” dari ajnabî.28 Secara istilah kata raḥim

mencakup semua kerabat. Sementara dalam makna lebih khusus, di bidang

farâ`idh, raḥim (dzû al-arḥâm) berarti semua kerabat yang tidak termasuk dzû

al-furûdh dan juga bukan ‘ashabaḧ.29 Dalam hal ini, nasab dan raḥim sama-

sama menjadi penyebab adanya hak waris, tapi lazimnya nasab menjadi

penyebab kewarisan lebih kuat dibanding raḥim.

Kelima, mushâḧaraḧ, dari akar kata al-shiḧr, yang secara bahasa

berarti semua kerabat (aḧl bayt) seorang perempuan, baik mertua atau ipar.

Karena itu, jika dikatakan “shâḧartu ilayḧim”, berarti jika salah satu dari

perempuannya dinikahi.30 Sementara secara istilah, mushâḧaraḧ bermakna

para kerabat yang muncul karena pernikahan; kerabat suami atau istri,31

kerabat istri menjadi ipar dan mertua (al-akhtân) suami dan kerabat suami

menjadi ipar dan mertua (al-aḥmâ`) istri. Sementara al-ashḧâr mencakup

keduanya, al-akhtân dan al-aḥmâ`.32 Dalam hal ini, nasab bisa dikatakan

“buah” dari pernikahan, sementara mushâḧaraḧ muncul “karena” pernikahan;

28 Al-Fuyûmî, al-Mishbâḥ…, op.cit., Juz 1, hlm. 223.
29 Ibrâḧîm bin ‘Abdillâḧ bin Ibrâḧîm (w. 1189 H), al-‘Adzb al-Fâ`idh Syarḥ ‘Umdaḧ al-

Fâridh fî ‘Ilm al-Washâyâ wa al-Farâ`idh, (t.tp.: t.p., t.th.), Juz 2, hlm. 15.
30 Al-Jawḧarî, al-Shaḥâḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 717.
31 Muḥammad bin Abî al-Fatḥ bin Abî al-Fadhl Abû ‘Abdillâḧ Syams al-Dîn al-Ba’lî (w.

709 H), al-Muthli’ ‘Alâ Abwâb al-Muqni’, Pen-Taḥqîq: Maḥmûd al-Arnâ`ûth dan Yâsîn Maḥmûd
al-Khathîb, (Beirut: Maktabaḧ al-Sawâdî li al-Tawzî’, 2003), hlm. 391

32 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 13, hlm. 60.
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kerabat suami dengan istri dan kerabat istri dengan suami.33 Dalam kaitannya

dengan waris, tidak ada al-ashḧâr menjadi ahli waris iparnya.

Keenam, radhâ’ yang makna bahasanya menghisap susu (menyusu)34

dan secara istilah berarti masuknya air susu dari susu seorang perempuan atau

melalui media lain ke mulut kanak-kanak di masa menyusu.35 Persinggungan

radhâ’ dengan nasab adalah munculnya sebagian hak dan kewajiban karena

nasab ketika penyusuan yang memenuhi syarat telah terjadi; yang terpenting

darinya adalah munculnya halangan menikah atau maḥram.36

Ketujuh, qu’dud yang berarti kerabat dari kakek menurut garis ayah.

Mereka dipandang sebagai kerabat terdekat; paling bertanggung jawab

terhadap seseorang dan paling berhak mendapat warisan.37 Dalam hal ini, jelas

nasab lebih umum dari qu’dud (kadang juga dibaca qu’dad), karena nasab

juga mencakup kerabat dari pihak ibu.

Kedelapan, qarâbaḧ yang secara bahasa berarti orang-orang yang

dekat (qurb) dalam hubungan rahim.38 Dalam budaya Arab, dan sangat

33Al-Qâdhî Muḥammad bin ‘Abdillâḧ Ibn al-‘Arabî Abû Bakr al-Ma’âfirî al-Isybîlî al-
Mâlikî (w. 534 H), Aḥkâm al-Qur`ân, Editor: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir ‘Athâ, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), Juz 3, hlm. 447.

34 Al-Fayruzabâdî, al-Qâmûs…, op.cit., hlm. 722.
35 Zayn al-‘Âbidîn bin Ibrâḧîm bin Muḥammad Ibn Nujaym al-Mishrî (w. 970 H), al-

Baḥr al-Râ`iq Syarḥ Kanz al-Daqâ`iq fî Furû’ al-Ḥanafîyaḧ wa Ma’aḧ Minḥaḧ al-Khâliq ‘Alâ al-
Baḥr al-Râ`iq, Pen-Taḥqîq: Zakarîyâ ‘Amîrât, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1997), Juz 3,
hlm. 386-387.

36 Munculnya hubungan mahram ini juga mengandung makna nisbah (rasio), yaitu ada
bagian tertentu dari perempuan yang menyusui (air susunya) yang berpindah dan menjadi bagian
dari orang yang disusui. Hal itu tidak jauh berbeda dengan adanya “bagian” mani dan daging pada
anak kandung, dan hal itu juga yang membuat ia berposisi sama dengan status nasab. Lihat: Syiḧâb
al-Dîn Aḥmad bin Idrîs bin ‘Abd al-Raḥmân al-Shanhâjî al-Qarâfî (w. 684 H), al-Furûq (Anwâr
al-Burûq fî Anwâ` al-Furûq), (t.tp.: ‘Âlim al-Kutub, t.th.), Juz 3, hlm. 121.

37 Ibn Manzhûr, Lisân…, op.cit., Juz 3, hlm. 361-362.
38 Al-Râzî, Mukhtâr…, op.cit., hlm. 220.
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berpengaruh dalam pemahaman terhadap makna kerabat, lazimnya qarâbaḧ

hanya mencakup kerabat dari pihak ayah; tidak termasuk kerabat ibu.39 Dalam

makna ini, kerabat jelas lebih sempit cakupannya daripada nasab. Tetapi, ada

juga yang memahami qarâbaḧ lebih luas; mencakup kerabat dari pihak ibu.

Karenanya, dalam makna luas, qarâbaḧ bersinonim dengan nasab.40

Kesembilan, aḧl yang secara bahasa (aḧl al-rajul) berarti semua orang

yang tinggal bersama di satu tempat tinggal. Unsur itulah (“tinggal bersama”

dan “di satu tempat tinggal”) kemudian yang menjadi dasar penisbahan, baik

seketurunan, seagama, setempat tinggal dan sebagainya. Akan tetapi ada

ulama yang membatasi cakupan aḧl, salah satunya Imam Abû Ḥanîfaḧ, hanya

istri dari kepala keluarga. Sebab itulah maksud dari penggunaannya secara

bahasa; ketika dikatakan “fulân ta`aḧḧal”, berarti ia telah menikah. Sebagian

ulama tidak membatasinya begitu, seperti Abû Yûsuf dan Muḥammad bin

Ḥasan al-Syaybânî, bahwa setiap anggota keluarga yang wajib ia nafkahi

secara ‘urf adalah aḧl seseorang.41 Dalam banyak ayat juga diindikasikan

bahwa aḧl seseorang bukan hanya istrinya, seperti pengecualian istri dari aḧl

Nabi Lûth (surat al-A’râf [7]: 83, al-Naml [27]: 57, dan al-’Ankabût [29]: 33)

dan pengecualian anak dari aḧl Nabi Nûḥ (Ḧûd [11]: 45-46).

39 Pada larangan wasiat untuk kerabat, pendapat yang mengemuka (ashaḥ) menyebut
kerabat ibu tidak termasuk dalam cakupan larangan itu. Sebab mereka tidak termasuk dalam
cakupan kata qarâbaḧ. Tapi al-Syarbaynî menegaskan: “Tidak ada perbedaan bahwa kerabat ibu
termasuk dalam cakupan lafal raḥim, baik menurut suku bangsa Arab maupun bukan Arab. Syams
al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Khathîb al-Syarbaynî al-Syâfi’î (w. 977 H), Mughnî al-Muḥtâj
Ilâ Ma’rifaḧ Ma’ânî Alfâzh al-Minḧâj, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2000), Juz 4, hlm. 101.

40 Dalam hal ini, ia dimaknai sesuai arti kebahasaannya, karena ia memang ism al-
musytaq, yaitu “dekat” (al-qurb). Karenanya, kalau ada kedekatan rahim yang bermuatan
pengharaman nikah, baik dekat atau jauh, maka ia adalah kerabat. Lihat: Al-Kasânî, Badâ`i’…,
op.cit., Juz 7, hlm. 349.

41 Al-Kafawî, al-Kullîyât…, op.cit., hlm. 210.
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B. Nasab dalam Budaya Arab Jahiliyah

Dalam sistem kemasyarakatan Arab sebelum Islam, kesatuan sosial dibagi

menjadi beberapa tingkat. Ikatan terluas disebut syu’b, yaitu nasab terjauh yang

merujuk pada dua kakek tertinggi Arab, untuk ‘Alî bin Abî Thâlib misalnya, yaitu

‘Adnân (kebanyakan suku pedalaman; al-badâwaḧ) dan Qaḥthân (lebih banyak di

perkotaan; al-ḥadhâraḧ). Kabilah (qabîlaḧ), pada urutan kedua, menjangkau

kerabat lebih dekat, seperti Rabî’aḧ dan Mudhar. Urutan ketiga, adalah al-

‘imâraḧ, seperti Quraysy dan Kinânaḧ. Urutan keempat al-bathn, seperti Banî

‘Abd Manâf dan Banî Makhzûm. Urutan kelima adalah al-fakhdz, seperti Banî

Ḧâsyim dan Banî Umayyaḧ. Urutan keenam adalah al-fashîlaḧ, seperti Banî Abî

Thâlib dan Banî al-‘Abbâs.42

Dari berbagai kesatuan sosial itu, kabilah menjadi komunitas terorganisir

(secara sederhana) untuk memelihara dan memenuhi kebutuhan bersama

anggotanya, terutama dalam menghadapi dan memenuhi kebutuhan untuk

berperang. Mereka tidak terikat oleh “tanah dan air”, ikatan satu-satunya yang

mereka akui adalah ikatan kesukuan dan kabilah.43 Kabilah menjadi tiang utama

kehidupan mereka; dengannya seseorang bisa mempertahankan diri dan hartanya,

baik ia menganiaya atau (apalagi) dianiaya orang lain. Dengan kabilah mereka

menghadapi segala kesulitan dan tantangan hidup. Sebaliknya, mereka juga

dituntut untuk mematuhi semua aturan yang terdapat dalam kabilah itu.44

42 Jawwâd ‘Aliy (w. 1408 H), al-Mufashshal fî Târîkh al-‘Arab Qabl al-Islâm, (Baghdad:
t.p., 1993), Cet. Ke-2, Juz 4, hlm. 317-318. Lihat juga: ‘Abduh al-Râji’î, al-Laḧajât al-‘Arabîyaḧ fî
al-Qurâ`ât al-Qur`ânîyaḧ, (Iskandariah: Dâr al-Ma’rifaḧ al-Jâmi’aḧ, 1996), hlm. 22-23.

43 Sampai saat ini pun, mereka masih berperang dengan dan “diperangi” oleh modernitas.
Lihat: Ibid., Juz 4, hlm. 302.

44 Muḥammad Suḧayl Thaqqûsy, Târîkh al-‘Arab Qabl al-Islâm, (Beirut: Dâr al-Nafâ`is,
2009), hlm. 159.



161

Ikatan yang paling menentukan dalam kabilah adalah nasab, yang

dipahami sebagai ikatan keturunan laki-laki sedarah dari kakek tertinggi. Sebuah

kabilah dapat terdiri dari berbagai suku yang dihubungkan oleh kesatuan ayah,

jauh atau dekat, seperti Quraysy, Aws, Khazrâj, Tsaqîf dan sebagainya. Untuk itu,

secara perorangan, seseorang bisa disebut nama sukunya saja, tanpa harus nama

pribadinya, seperti Âl Khazrâj, Abnâ` Khazrâj, Khazrâjî, dan sebagainya. Semua

penyebutan itu merujuk pada satu makna, yaitu nasab; yang berpuncak pada satu

kakek yang digunakan sebagai nama kabilah dan jadi rujukan nasabnya.45

Dalam kaitan ini, sebagai ikatan darah, nasab sangat dipengaruhi oleh

“kekuatan” suku dan konsep sosial-politis (al-mujtama’ al-siyâsî); kabilah

memainkan peran pemerintahan (negara); negara tulang dan daging; negara

daging dan darah, yang harus ditaati dan tidak ada pemerintah yang lebih tinggi

darinya. Sementara antara sesama anggota kabilah terjalin ikatan darah; mereka

bersaudara karena berasal dari darah dan daging yang sama, yaitu kakek mereka.

Antara sesama mereka muncul istilah “Engkau berasal (sama) dari daging dan

darahku” (anta min laḥmî wa damî).46

Dalam kesatuan sosial, walau kabilah bukan ikatan terbesar, tapi ia

memiliki kewenangan tertinggi untuk warganya. Kuat dan lemahnya satu kabilah

sangat tergantung pada jumlah anggotanya, terutama laki-laki; yang kuat adalah

yang mampu membela dan mempertahankan semua kepentingan kabilahnya

secara mandiri. Sementara kabilah yang lemah butuh bantuan kabilah lain, lewat

45 Jawwâd ‘Alî, op. cit., Juz 4, hlm. 313-314.
46 Ibid., Juz 4, hlm. 314-315. Pengaruh ikatan kabilah ini masih sangat terasa setelah

Islam datang. Pada saat perang Shiffîn, anggota pasukan ‘Alî bin Abî Thâlib mengajukan syarat,
bahwa satu kabilah (dari pasukan Mu’âwiyaḧ) hanya boleh diperangi oleh anggota kabilah yang
sama (dari pasukan ‘Alî). Sebab, mereka sama sekali tidak mampu melihat saudara anggota
kabilah mereka diperangi (dibunuh) oleh anggota kabilah yang lain. Ibid., Juz 4, hlm. 315-316.
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perjanjian (taḥâluf). Dalam kondisi ini, kabilah yang kuat, kalau juga dipimpin

oleh kepala “agresif”, dapat dengan semena-mena menginvasi kabilah lain.

Kabilah mandiri ini disebut jamraḧ, yaitu kabilah yang mampu memerangi

kabilah lawannya tanpa melakukan taḥâluf dan bantuan kabilah lain.47 Batasan

relatif untuk kabilah yang disebut jamraḧ adalah memiliki 1000 pasukan berkuda,

menurut yang lain 300.48 Di antara kabilah yang mencapai jamraḧ ini adalah Banî

Dhibbaḧ (bin Ud), Banî ‘Abs (bin Baghîdh), Banî al-Ḥârits (bin Ka’b), Banî

Yarbû’ (bin Ḥanzhalaḧ),49 Banî Tamîm dan Banî Namîr bin ‘Âmir.50

Dalam semua struktur sosial itu, terlihat bahwa nasab merupakan embrio

dan fondasi ikatan solidaritas kesukuan (‘ashabîyyaḧ). Fungsi penting dan

strategis nasab itu berkaitan langsung dengan kesiapan menghadapi situasi bahaya

dan perang.51 Karena itu, mereka memberikan perhatian serius dalam

pemeliharaan nasab.52 Walau penasaban juga kadang (sangat sedikit) dilakukan

47 Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Razzâq al-Ḥusayniy Abû al-Faydh Murtadhâ
al-Zabîdî (w. 1205 H), Tâj al-‘Arûs min Jawâḧir al-Qâmûs, Pen-taḥîq: ‘Abd al-Sattâr Aḥmad
Farrâj, (Kuwait: Mathba'aḧ Ḥukûmaḧ al-Kuwayt, 1965), Juz 10, hlm. 457-458.

48 Jawwâd ‘Aliy, op. cit., Juz 4, hlm. 332.
49 Muḥammad bin Ḥabîb bin Umayyaḧ bin ‘Umar al-Ḥâsyimî Abû Ja’far al-Baghdâdî (w.

245 H), al-Muḥabbar; Riwâyaḧ Abî Sa’îd al-Ḥasan bin al-Ḥusayn al-Sukrî, Pen-taḥqîq: Îlzâḧ
Laykhtan Syatîtr, (Beirut: Dâr al-Âfâq al-Jadîdaḧ, t.th.), hlm. 234.

50 Banî Namîr disebut lebih kuat dari kabilah Dhibbaḧ (karena ber-taḥâluf dengan kabilah
al-Ribâb) dan al-Ḥârits (karena ber-taḥâluf dengan Madzhaj). Namun kabilah al-Ḥârits, ‘Abs, dan
Dhibbaḧ berhubungan saudara seibu, karena ibu mereka adalah perempuan Yaman yang dinikahi
Ka’b dan melahirkan al-Ḥârits. Kemudian ia dinikahi Baghîdh dan melahirkan ‘Abs. Kemudian ia
dinikahi Ud dan melahirkan Dhibbaḧ. Lihat: Jawwâd ‘Aliy, op. cit., Juz 4, hlm. 332-333.

51 Tawfîq Birrû, Târîkh al-‘Arab al-Qadîm, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996), hlm. 53.
52 Salah satu bentuk pemeliharaan itu adalah dengan meriwayatkan garis nasab mereka

sampai ke tingkat yang tidak terbayangkan oleh orang-orang non-Arab. Mereka bisa mengetahui
dan meriwayatkan sampai puluhan tingkat kakek di atas mereka. Periwayatan itu dilakukan secara
komunal antar keluarga dan suku dan saling menguatkan, hingga kebenarannya bisa diyakini
secara riwayat. Jawwâd ‘Aliy, op. cit., Juz 4, hlm. 353.
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kepada pihak ibu, tapi terbatas pada kasus di mana popularitas ibu jauh melebihi

ayah.53

Penasaban sendiri dimulai dari “rumah”, karenanya ketika dikatakan

“keturunan fulan”, maka ia mencakup semua anak, laki-laki dan perempuan, serta

para istri ayahnya, karena yang dimaksud dengan rumah adalah “rumah ayah”.

Hal itu berkonsekwensi bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan ayah. Tapi ayah

juga bertanggung jawab penuh terhadap semua anggota keluarganya. Karena itu,

meski keluarga ibu adalah juga kerabat anak, namun secara kultural mereka tidak

bernasab dan tidak terikat dengan mereka secara kekabilahan. Meski anak

dibesarkan di keluarga ibunya, tidak dibesarkan ayahnya (karena telah meninggal

misalnya), berkesempatan memilih dinasabkan (ilḥâq) dengan keluarga ibunya,

tapi pilihan itu dianggap tabu. Dalam kasus itu, anak secara adat “diharuskan”

mengikuti pamannya, karena paman berposisi sama seperti ayah; orang terdekat

kekerabatannya dan yang akan mewarisinya melalui jalur ‘ashabaḧ.54

Nasab dalam perspektif Arab didasarkan pada darah kekerabatan dan

nasab kabilah. Ia “ditarik” mengikuti garis darah terjauh, yaitu darah kakek

kabilah. Nasab melalui keturunan disebut nasab yang jelas (sharîḥ; sharḥâ`), yaitu

melalui pernikahan. Nikâḥ pada masa ini lebih mengarah pada makna

kebahasaannya, hubungan suami istri. Walau hubungan suami istri yang didahului

53 Di antara kabilah Arab yang dinasabkan kepada ibu adalah Banî Khandaf, Mazînaḧ,
Bajîlaḧ, dan Banî Raqîqaḧ. Lihat: Muhammad Suhayl Thaqqûsy, op. cit., hlm. 175.

54 Kasus seperti inilah yang terjadi pada ‘Abd al-Muthallib, kakek Nabi. Ketika ia kecil ia
tinggal dan dipelihara oleh keluarga ibunya di Madinah. Tetapi ketika ia telah dewasa, ia harus
meninggalkan Madinah dan kembali ke Mekah, tempat para pamannya. Lihat: Jawwâd ‘Alî, op.
cit., Juz 4, hlm. 353-356.
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peminangan, akad nikah dan ada mahar, tetap diakui sebagai penyebab nasab, tapi

nikâḥ yang lain tetap saja dapat menimbulkan nasab.55

Di samping itu, penasaban juga bisa dilakukan dengan cara lain: Pertama,

perjanjian penghubungan nasab (istilḥâq). Pada kasus nikah satu istri dengan

banyak suami (poliandri), anak yang dilahirkan di-istilḥâq atas pilihan si istri

terhadap salah satu laki-laki yang menggaulinya.56 Demikian juga, seorang laki-

laki dapat menghubungkan nasab orang lain kepadanya. Dengan cara ini, maka si

mustalḥiq jadi bernasab dengan mustalḥaq, baik mustalḥaq diketahui ayahnya

atau tidak, tawanan atau budak. Untuk para tawanan dan budak, maka si mustalḥiq

lazimnya disebut sebagai mawlâ.57

Kedua, dengan cara pengangkatan anak (tabannî) yang lazim disebut al-

da’waḧ bi al-nasab, yaitu menasabkan seseorang kepada selain ayah dan

keluarganya. Dalam hal ini, orang yang dinasabkan, termasuk juga mustalḥaq,

disebut sebagai da’î. Pengangkatan anak ini sama sekali tidak membedakan status

si anak angkat dengan anak kandung; kira-kira bisa disebut “manganakkan yang

55 Di antara bentuk perkawinan yang berlaku dalam adat Jahiliyah adalah: poliandri,
istibdhâ’ (menyerahkan istri atau budak perempuan untuk digauli orang lain guna memperoleh
keturunan yang mulia atau berani), bu’ûlaḧ atau shadâq (perkawinan yang dibenarkan Islam;
dengan ijâb dan qabûl, mahar serta semua akibat hukumnya; monogami dan poligini), dhayzan
(perkawinan anak laki-laki tertua dengan janda ayahnya, yang bukan ibu kandungnya), mut’aḧ,
syighâr (perkawinan tukar guling anak atau saudara perempuan atau yang ada di bawah tanggung
jawabnya dengan pihak lain), sabî (mengawini tawanan perempuan yang tidak ditebus, tanpa
mahar dan tidak perlu persetujuan wali perempuan), perkawinan imâ` (menggauli budak
perempuan), khudn (memelihara gundik), dan mudhâmadaḧ (menyewakan istri kepada orang lain).
Lihat: Muhammad Suhayl Thaqqûsy, op. cit., hlm. 178-183.

56 Ibid., hlm. 186.
57 Jawwâd ‘Aliy, op. cit., Juz 4, hlm. 357-358. Meskipun bisa di-istilḥâq, tetapi anak-anak

dari ibu yang berstatus budak tidak semuanya otomatis diakui bernasab oleh tuan yang menghamili
ibunya. Pertimbangan utamanya sangat terlihat keuntungan “militer” yang mungkin ia berikan.
Sebagai contoh, kisah popular tentang ‘Antarah bin Sayaddâd. Sejak ia dilahirkan, ayahnya sama
sekali tidak meng-istilḥâq nasabnya. Tetapi ketika ia telah membuktikan kecakapan dan
keberaniannya dalam perang, maka ia baru diakui bernasab kepada ayahnya itu. Lihat: Muḥammad
Suḧayl Thaqqûsy, ibid., hlm. 177.
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bukan anak” atau “mengandungkan yang bukan anak kandung”.58 Praktek

pengangkatan anak seperti inilah yang kemudian di-naskh Islam.

Ketiga, hubungan bertetangga (jîrân). Orang bertetangga bisa menjadi

saling bernasab, ketika mereka melakukan perjanjian untuk itu. Kalau nasabnya

sudah terjadi, maka ia disebut nasab bertetangga (nasab al-majîr). Penasaban

dengan cara ini sangat banyak dilakukan oleh kabilah (kecil atau besar) yang

khawatir terhadap gangguan dari kabilah yang lebih besar. Karena itu, nasab

bertetangga seperti ini lazimnya dilakukan (dimintakan) kepada kabilah yang

lebih besar. Sudah jadi hukum tak tertulis, sebagai bagian dari pemuliaan terhadap

janji dan harga diri, kalau telah dilakukan nasab bertetangga, maka para pihak

yang terikat akan saling memelihara tak ubahnya seperti menjaga anak sendiri.

Substansi jiwâr dalam budaya Arab ini justru terletak pada penjagaan dan

penjaminan itu, bukan pada keharusan hidup bertetangga.59

Keempat, perjanjian persaudaraan (mu`âkhâḧ), baik antara perorangan

atau komunitas. Pada dasarnya ia merupakan perjanjian saling tolong, saling

membantu dan, bisa jadi, saling mewarisi. Sebagai akad, mu`âkhâḧ bisa dilakukan

antar bangsa, tidak harus sesama Arab, seperti mu`âkhâḧ yang dilakukan Nabi

terhadap Salmân al-Fârisî dengan Abî al-Dardâ`.60 Pada dasarnya, mu`âkhâḧ yang

dilakukan Nabi antara golongan Anshâr dengan Muhâjirîn, selain mempersatukan

saudara seiman, juga untuk memperkuat komunitas muslim secara politis.

Kelima, pemerdekaan budak (mawâl), yang bisa mengambil beberapa

bentuk: Pertama, terlebih dahulu diperjanjikan bahwa si budak akan menjadi

58 Jawwâd ‘Aliy, ibid., Juz 4, hlm. 358-369.
59 Ibid., Juz 4, hlm. 360-361.
60 Ibid., Juz 4, hlm. 365.



166

pembantu si (bekas) tuan. Dengan pemerdekaan itu, maka si budak menjadi

mamlûk dan si tuan menjadi mawlâ. Walau demikian, orang yang dapat menjadi

mawlâ itu bisa diperjanjikan, tidak mutlak harus tuan yang memerdekakannya.

Kedua, mawâlî mukâtabaḧ, yaitu si budak dijanjikan kemerdekaannya kalau ia

menebus jumlah uang tertentu. Pada kasus ini, si tuan disebut mukâtib dan si

budak disebut mukâtab. Ketiga, mawlâ akad yang juga disebut mawlâḥilf atau

mawlâ ishthinâ’, yaitu perjanjian antara dua pihak, lazimnya antara orang atau

komunitas yang lemah dengan yang kuat, bahwa mereka akan saling menolong

dan menguatkan dengan memenuhi beberapa syarat tertentu. Akad seperti ini

lazimnya disebut mawlâ al-muwâlaḧ.61

Dengan demikian terlihat bahwa nasab dalam budaya Arab adalah konsep

yang sangat menentukan dan jadi dasar sosial dan, terutama, politik. Di mana

seorang kepala keluarga “berkuasa” penuh kepada orang lain karena hubungan

nasab. Keluarga itu jadi bagian dari kabilah yang, berikutnya, menjadi kekuatan

penting untuk menghadapi perang yang “segera” akan terjadi. Karena itu,

memiliki banyak anak dan, setidaknya, memiliki banyak orang yang bernasab

merupakan jalan yang paling meyakinkan untuk mempertahankan diri, harta,

keluarga dan kabilah secara keseluruhan. Karenanya juga, adalah sangat penting

untuk mengukuhkan nasab seseorang kepada kepala keluarga, baik yang shaḥîḥ

dan sharîḥ, maupun dengan cara-cara lain yang memungkinkan. Dalam

pelaksanaannya, orang yang jadi prioritas adalah mereka yang memiliki kedekatan

dalam hubungan kekeluargaan.62 Sesuai urutan stratifikasi kesatuan sosial di atas,

yang terdekat fashîlaḧ, kemudian fakhdz, bathn, ‘imâraḧ, kabilah dan syu’b.

61 Ibid., Juz 4, hlm. 366-368.
62 Tawfîq Birrû, op. cit., hlm. 54.
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Beberapa fondasi penting ikatan dan solidaritas kesukuan ini dinafikan

ajaran Islam, namun beberapa bagian lain diterima dan dikukuhkan. Bagian yang

dinafikan, misalnya, keberpihakan dan pertolongan atas dasar ‘ashabiyyaḧ diganti

dengan motivasi murni hanya atas dasar kebaikan dan takwa; tidak ada lagi

pertolongan atas perbuatan dosa dan yang menimbulkan permusuhan.63 Islam juga

membatasi cara “perolehan” keturunan, yaitu lewat pernikahan syar’î dan

kepemilikan terhadap budak. Sedang nikâḥ dengan cara lain dinyatakan sebagai

dosa dan perbuatan keji (zina) yang diancam sanksi berat dan azab di akhirat.64

Sementara bagian yang dikukuhkan Islam, di antaranya, adalah kewajiban

memenuhi perjanjian dan sumpah. Dalam hal ini, perjanjian dan, terutama,

sumpah malah diperkukuh al-Qur`an bukan hanya sebagai ikatan antara para

pihak, melainkan juga melibatkan Allah, dan main-main dengan sumpah berarti

mempermainkan Allah.65 Demikian juga Allah mengukuhkan kewajiban kepala

keluarga (suami atau ayah) dalam pemenuhan hak nafkah istri dan anak-anaknya.

Namun kewajiban yang dimaksud tidak disebutkan jumlah nominalnya;

diserahkan sesuai kemampuan dan kewajaran yang berlaku.66

63 Ayat yang sangat relevan dengan ini terdapat dalam surat al-Mâ`idaḧ [5] ayat 2, bagian
yang terkait berarti: “…Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran…”

64 Di antara ayat yang relevan dengan ini terdapat dalam surat al-Mâ`idaḧ [5] ayat 5,
bagian yang terkait berarti: “…(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan di
antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-
orang yang diberi al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan
maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-
gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) maka
hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat termasuk orang-orang merugi”.

65 Di antara ayat yang relevan dengannya terdapat dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat 225:
“Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah),
tetapi Allah menghukum kamu disebabkan (sumpahmu) yang disengaja (untuk bersumpah) oleh
hatimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”.

66 Salah satu ayat yang relevan adalah surat al-Baqaraḧ [2] ayat 233, penjelasannya di
bawah.
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C. Konsep Nasab dalam Perspektif Islam

Kebiasaan pe-nisbaḧ-an atau menasabkan diri, terutama kepada orangtua

dan kerabat, juga mendapat pengukuhan dalam Islam. Landasan paling dasar pada

adanya hubungan kekerabatan itu dinyatakan sebagai kehendak dan ketetapan

Allah. Hal itu secara jelas disebutkan dalam surat al-Furqân [25] ayat 54 berikut:

َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَماِء َبَشرًا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهرًا وََكاَن َربَُّك َقِديرًا
Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dia jadikan manusia itu
(punya) keturunan dan mushâḧaraḧ dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Ayat ini, selain menegaskan asal manusia dari “air” (nuthfaḧ),67 juga

menyebutkan beberapa nikmat yang diberikan Allah setelah mereka melewati

proses “mengada”. Nikmat yang disebutkan ayat itu adalah nasab dan shiḧr, yaitu

orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan, baik dari pihak ayah maupun

ibu.68 Jadi, nasab adalah orang-orang yang muncul dari ikatan suami istri dan

shiḧr adalah orang-orang yang muncul dari para kerabat suami istri tersebut.69

Pada dasarnya hubungan kekerabatan, nasab dalam makna aslinya, tidak

bersifat patrilineal atau matrilineal, tetapi bersifat parental. Di antara buktinya

adalah hubungan maḥram seseorang tidak hanya berasal dari salah satu pihak saja,

67 Abû al-Layts Nashr bin Muḥammad bin Aḥmad bin Ibrâḧîm al-Samarqandî (w. 373 H),
Tafsîr al-Samarqandî (Baḥr al-‘Ulûm), Pen-Taḥqîq: ‘Alî Muḥammad Mu’awwad dan ‘Âdil
Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1993), Juz 2, hlm. 463.

68 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 13, hlm. 59.
69 Ibn al-‘Arabî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 142. Menurut al-Zujâj dan al-Farrâ`, nasab

adalah para kerabat yang tidak halal dinikahi dan shiḧr adalah nasab yang halal dinikahi, seperti
anak-anak paman. Ibrâḧîm bin al-Surî bin Saḧl Abû Isḥâq al-Zujâj (w. 311 H), Ma’ânî al-Qur`ân
wa I’râbuḧ, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Jalîl ‘Abduḧ Syalabî, (Beirut: ‘Âlim al-Kutub, 1988), Juz 4, hlm.
72. Aḥmad bin ‘Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jashshâsh al-Ḥanafî (w. 370 H), Aḥkâm al-Qur`ân, Pen-
Taḥqîq: Muḥammad Shâd iq al-Qamḥâwî, (Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1405 H), Juz 5,
hlm. 211.
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tetapi berasal dari kedua belah pihak.70 Selain itu, ada beberapa ayat lain yang

menegaskan bahwa asal kejadian manusia normal,71 selain Âdam, Ḥawâ` dan ‘Îsâ,

bukan dari satu subjek tunggal laki-laki atau ayah saja,72 melainkan dari laki-laki

dan perempuan.73 Pada surat al-Ḥujurât [49] ayat 13 Allah memberikan informasi

tegas tentang itu.

نَّ َأْكَرَمُكْم ِعْنَد اللَِّه يَاأَيـَُّها النَّاُس ِإنَّا َخَلْقَناُكْم ِمْن ذََكٍر َوأُنـَْثى َوَجَعْلَناُكْم ُشُعوبًا َوقـََباِئَل لِتَـَعاَرُفوا إِ 
أَتْـَقاُكْم ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبريٌ 

Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan
seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku
supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.

Pernyataan “menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang

perempuan” dalam ayat ini dijelaskan surat al-Thâriq [86] ayat 5-7, yang

70 Seperti ditegaskan surat Al-Nisâ` [4] ayat 23: “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-
ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara
bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari
saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang
perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu istrimu
(mertua); anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi
jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu
mengawininya; (dan diharamkan bagimu) istri-istri 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”.

71 Al-Qur`an juga memberikan indikasi bahwa penciptaan Âdam dari tanah bersifat
khusus. Sedang manusia lain diciptakan dari tanah; tidak secara langsung berasal dari tanah. Di
antara ayat yang memberi indikasi itu adalah surat al-Kaḧf [18]: 37, al-Ḥajj [22]: 5, al-Rûm [30]:
20, Fâthir [35]: 11, dan Ghâfir [40]: 67.

72 Ada lima ayat yang menyebut bahwa manusia berasal dari manusia tunggal, yaitu al-
Nisâ` [4]: 1, al-An’âm [6]: 98, al-A’râf [7]: 189, Luqmân [31]: 28 dan al-Zumar [39]: 6. Namun
berbagai ayat itu tidak dipahami sebagai dasar penasaban manusia kepada ayah atau laki-laki saja;
ayat-ayat tersebut merupakan penegasan kesatuan asal manusia, yaitu Nabi Âdam. Âdam sendiri,
sesuai penjelasan al-Qur`an, berasal dari tanah, dan itu sama sekali tidak dipahami sebagai dasar
penegasan manusia dinasabkan ke tanah. Di antara ayat yang menyebut asal kejadian Âdam dari
tanah adalah surat Âli ‘Imrân [3]: 57, al-An’âm [6]: 2, al-A’râf [7]: 12, al-Isrâ` [17]: 61, al-
Mu`minûn [23]: 12, al-Sajdaḧ [32]: 7, al-Shâffât [37]: 11, serta Shâd [38]: 71 dan 76.

73 ‘Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr Jalâl al-Dîn al-Suyûthî (w. 911 H), al-Iklîl fî Istinbâth
al-Tanzîl, Pen-Taḥqîq: Sayf al-Dîn ‘Abd al-Qâdir al-Kâtib, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1981), hlm. 285.
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menyebutkan kedua belah pihak, ayah dan ibu, memiliki andil yang sama dalam

proses “ke-ada-an” manusia, sebagai berikut:

ْنَساُن ِممَّ ُخِلقَ  صُّْلِب َوالتـَّرَاِئبِ َخيْرُُج ِمْن بـَْنيِ ال.ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفقٍ .فـَْليَـْنظُِر اْإلِ
Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia
diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki
dan tulang dada perempuan.

Terkait dengan ayat di atas, nuthfaḧ amsyâj, yang disebutkan dalam surat

al-Insân [76] ayat 2,74 bukan setetes mani saja, melainkan hasil percampuran dari

air mani (dari shulb) laki-laki dengan sel telur (dari tarâ`ib) perempuan.75 Jadi,

bisa dikatakan adanya hak kewarisan ayah dan ibu terhadap anaknya (pada bagian

furûdh Allah menyamakan hak mereka; sama-sama 1/6)76 adalah konsekwensi

dari penurunan gen kepada anak.

Penjelasan yang mirip dengan surat al-Thâriq [86] ayat 5-7 di atas juga

terdapat dalam surat al-An’âm [6] ayat 98, berikut:

اْآليَاِت لَِقْوٍم يـَْفَقُهونَ َقْد َفصَّْلَناَفُمْستَـَقرٌَّوُمْستَـْودَعٌ َوُهَو الَِّذي أَْنَشَأُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة 

74 Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang
bercampuryang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan
dia mendengar dan melihat”.

75 Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Idrîs bin al-‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syafî’ bin ‘Abd al-
Muthalib bin ‘Abd Manâf al-Qursyî al-Syâfi’î (w. 204 H), Aḥkâm al-Qur`ân li al-Imâm al- al-
Syâfi’î (w. 204 H); Jama’aḧ al-Imâm al-Bayḧâqî (w. 458 H), Pen-Taqdîm: Muḥammad Zâḧid bin
al-Ḥasan al-Kawtsarî, (Kairo: Maktabaḧ al-Khânjî, 1994), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 188-189 .

76 QS. Al-Nisâ` [4]: 11. Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua
orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka
dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia
memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal
tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga;
jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam.
(Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di
antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah.
Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”
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Dan Dialah yang menciptakan kamu dari seorang diri, maka (bagimu) ada tempat
tetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah Kami jelaskan tanda-tanda
kebesaran Kami kepada orang-orang yang mengetahui.

Menurut pendapat popular, yang dimaksud dengan tempat tetap

(mustaqar) adalah rahim ibu77 dan tempat simpanan (mustawda’) adalah tulang

sulbi ayah.78 Dalam hal itu sebetulnya tidak ada pihak yang dinyatakan secara

khusus memiliki hak lebih dibanding pihak lainnya; ayah tidak lebih berhak

dibanding ibu, demikian sebaliknya. Dalam proses “mengada dari tiada”, justru

perempuan (ibu) memiliki peran lebih menentukan dari laki-laki (ayah), dan hal

itu juga dikonfirmasi oleh al-Qur`an. Dua darinya adalah surat Âli ‘Imrân [3] ayat

6 dan surat al-Naḥl [16] ayat 78. Pada surat Âli ‘Imrân [3] ayat 6 disebutkan:

َكْيَف َيَشاُء َال إَِلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ ِيف اْألَْرَحامِ ُهَو الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم 
Dialah yang membentuk kamu dalam rahim sebagaimana dikehendaki-Nya. Tak
ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia, Yang Maha Perkasa lagi Maha
Bijaksana.

Sementara pada surat al-Naḥl [16] ayat 78 Allah menegaskan:

َال تـَْعَلُموَن َشْيًئا َوَجَعَل َلُكُم السَّْمَع َواْألَْبَصاَر َواْألَْفِئَدَة َلَعلَُّكْم بُطُوِن أُمََّهاِتُكمْ َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن 
ُكُرونَ َتشْ 

Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui
sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, agar kamu
bersyukur.

Bisa ditegaskan bahwa penyebutan orang yang melahirkan sebagai ibu,

dalam surat al-Mujâdilaḧ [58] ayat 2,79 didasarkan pada dua hal penting ini, yaitu

77 Hal itu diperkuat dengan penggunaan kata qarâr yang merujuk pada rahim ibu dalam
surat al-Mursalât [77] ayat 21, yang berarti: “kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang
kokoh (rahim)”

78Ada pula yang berpendapat bahwa tempat tetap ialah di atas bumi waktu manusia hidup,
dan tempat simpanan ialah di dalam bumi (kubur), sewaktu manusia telah meninggal. Lihat: al-
Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 7, hlm. 46-47 dan Juz 9, hlm. 8.

79 Bagian yang relevan adalah: “Orang-orang yang menzhihar istrinya di antara kamu,
(menganggap istrinya sebagai ibunya, padahal) tiadalah istri mereka itu ibu mereka. Ibu-ibu
mereka tidak lain hanyalah wanita yang melahirkan mereka…”
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orang yang berkontribusi dalam memberikan bagian untuk “adanya” manusia baru

dan orang yang dijadikan Allah sebagai tempat untuk proses “pembentukan”

manusia baru itu.

Terkait dengan proses “melahirkan-dilahirkan” ini, tidak ada beda

pendapat bahwa yang melahirkan adalah ibu dan yang dilahirkan adalah

anaknya.80 Secara bahasa, kata walad (anak) merupakan ism al-musytaq dari kata

kerja tawallud. Begitu juga tidak ada perbedaan mendasar antara tawallud dari

pihak ibu atau pihak ayah.81 Hal itu juga diindikasikan (dalâlaḧ) oleh al-Qur`an

bahwa Nabi Ibrâḧîm, Dâwud, Sulaymân, Ayyûb, Yûsuf, Mûsâ Ḧârûn, Zakarîyâ,

Yaḥyâ, ‘Îsâ dan Ilyâs berasal (lahir) dari Nabi Nûḥ. Hal itu disebutkan dalam surat

al-An’âm [6] ayat 84-85, berikut:

َهَديـَْنا َونُوًحا َهَديـَْنا ِمْن قـَْبُل  َنا َلُه ِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب ُكال َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َوَوَهبـْ
ُكلٌّ ِمَن الصَّاحلِِنيَ َوزََكرِيَّا َوَحيَْىي َوِعيَسى َوإِْلَياسَ .وََكَذِلَك َجنْزِي اْلُمْحِسِننيَ َوَهاُرونَ َوُموَسى َويُوُسَف 

Dan Kami telah menganugerahkan Isḥâq dan Ya’qûb kepadanya. Kepada
keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nûḥ sebelum itu
(juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebahagian dari keturunannya (Nûḥ)
yaitu Dâwud, Sulaymân, Ayyûb, Yûsuf, Mûsâ dan Ḧârûn. Demikianlah Kami
memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakariyâ, Yaḥyâ,
‘Îsâ dan Ilyâs. Semuanya termasuk orang-orang yang shaleh.

Dalam ayat itu jelas sekali disebutkan Nabi ‘Îsâ, yang dalam banyak ayat

jelas-jelas disebut sebagai putera Maryam,82 adalah keturunan dari Nûḥ. Hal itu

80 Ibn ‘Urfaḧ menyebutkan: Ibu adalah orang yang melahirkan, terus sampai ke atas; anak
adalah orang yang dilahirkan, terus ke bawah; saudara adalah semua orang yang memiliki asal
sulbi atau rahim yang sama. Muḥammad bin Qâsim al-Anshârî Abû ‘Abdillâḧ al-Rashâ’ al-Tûnisî
al-Mâlikî (w. 894 H), Syarḥ Ḥudûd Ibn ‘Urfaḧ (al-Hidâyaḧ al-Kâfiyaḧ al-Syâfiyaḧ li Bayân
Ḥaqâ`iq al-Imâm Ibn ‘Urfaḧ al-Wâfiyaḧ), Pen-Taḥqîq: Muḥammad Abû al-Ajfân dan al-Thâḧir al-
Ma’mûrî, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1993), hlm. 318.

81 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 7, hlm. 32.
82 Beberapa ayat yang menegaskan bahwa ‘Îsâ anak Maryam (‘îsâ ibn Maryam) adalah

surat al-Baqaraḧ [2]: 87 dan 253, Âli ‘Imrân [3]: 45, Al-Nisâ` [4]: 157 dan 171, al-Mâ`idaḧ [5]:
46, 78, 110, 112, 114 dan 116, Maryam [19]: 34, al-Aḥzâb [33]: 7, al-Ḥadîd [57]: 27, al-Shaff
[61]: 6 dan 14.
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sekaligus mempertegas bahwa seseorang yang dilahirkan dari seorang ibu adalah

juga, secara tidak langsung, dilahirkan (tawllud) oleh ayah dari ibunya, dan tidak

ada perbedaan mendasar antara tawallud dari pihak ibu atau pihak ayah.83

Pada beberapa ayat memang disebutkan bahwa kejadian manusia berasal

dari mani saja, seperti surat al-Qiyâmaḧ [75] ayat 37,84 tapi itu hanya penyebutan

sebagian untuk keseluruhan. Sebab penyebutan asal manusia dari mani dan sel

telur pada surat al-Thâriq [86] ayat 6 sudah tegas; ia berkekuatan nash dan tidak

ada peluang takwil. Penyebutan “sebagian” pada asal kejadian itu sama sekali

tidak menegaskan bahwa manusia berasal dari ayahnya saja; dengan menafikan

ibu. Sebab, yang “menumpahkan” (manî yumnâ) bukan hanya laki-laki, tapi juga

perempuan. Karena itu, dalâlaḧ dari penyebutan tunggal itu adalah mencakup

mereka berdua. Demikian pula penyebutan “air” (salah satunya surat al-Sajdaḧ

[32] ayat 8)85 dan nuthfaḧ (di antaranya surat al-Naḥl [16] ayat 486 dan al-Kaḧf

[18] ayat 3787) maksudnya adalah cairan dari pihak ayah dan ibu sekaligus.88

Berdasarkan berbagai ayat di atas terlihat tegas bahwa kejadian manusia

dalam perspektif al-Qur`an berasal dari laki-laki dan perempuan. Potensi

kemanusiaan mereka lahir (tawallud) dari kedua jenis manusia ini.89 Karena itu,

83 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 7, hlm. 32.
84 Artinya: “Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumpahkan”.
85 Artinya: “Kemudian Dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina”.
86 Artinya: “Dia telah menciptakan manusia dari mani, tiba-tiba ia menjadi pembantah

yang nyata”.
87 Artinya: “Kawannya (yang mukmin) berkata kepadanya - sedang dia bercakap-cakap

dengannya: "Apakah kamu kafir kepada (Tuhan) yang menciptakan kamu dari tanah, kemudian
dari setetes air mani, lalu Dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna?”

88 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 16, hlm. 343.
89 Dalam kaitan ini, al-Mâwardî menyebutkan bahwa kedua orang tua (al-abawayn)

adalah ashl nasab, karena terjadi kelahiran berasal dari mereka berdua. Dari mereka berdua jugalah
berkembangnya kerabat dari atas mereka. Abû al-Ḥasan ‘Alî bin Muḥammad bin Muḥammad bin
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berdasar asal kejadiannya, seorang ayah tidak lebih berhak dibanding ibu untuk

menjadi pemilik nasab, demikian sebaliknya. Hanya saja, peristiwa kelahiran

potensial ini merupakan peristiwa yang bersifat “rahasia”, tidak bisa

dipersaksikan. Karena itu, dasar penetapan nasab “dialihkan” pada sesuatu yang

bisa diindera, khususnya saksi, yaitu peristiwa kelahiran dari rahim seorang ibu.

Ada ulama fikih yang menetapkan hubungan kekerabatan kepada ayah

(patrilineal) berdasar dalâlaḧ ayat. Al-Sarakhsî90 (w. 483 H) menyebut hal itu

disandarkan pada beberapa ayat yang menyatakan bahwa Ismâ’îl termasuk dari

kaum Ibrâḧîm (ayahnya), bukan dari kaum Ḥajar (ibunya).91 Dalam banyak hal,

penafsiran seperti itu sangat terasa dipengaruhi oleh budaya Arab.92 Al-Syâfi’î (w.

Ḥabîb al-Mâwardî al-Bashrî al-Baghdâdî al-Syâfi’î (w. 450 H), al-Ḥâwî al-Kabîr fî Fiqḧ Madzḧab
al-Imâm al-Syâfi’î (Syarḥ Mukhtashar Khalîl), Pen-Taḥqîq: ‘Alî Muḥammad Mu’awwadh dan
‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1994), Juz 11, hlm. 511.

90 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 5, hlm. 29.
91 Penulis tidak menemukan ayat yang secara langsung memberikan pemahaman seperti

yang dimaksud al-Sarakhsî. Hanya ada beberapa ayat yang butuh penafsiran “tidak pendek” untuk
mendukung kesimpulan ini. Di antara ayat yang memberi indikasi itu adalah surat Ibrâḧîm [14]: 39
(memberikan Ismail dan Ishaq kepadaku), al-Nisâ` [4]: 54 (kami berikan kitab dan hikmah kepada
keluarga Ibrâḧîm), al-Zukhruf [43]: 16 (ketika Ibrâḧîm berkata kepada kaumnya), al-Mumtaḥanaḧ
[60]: 4 (teladan pada Ibrâḧîm dan orang-orang yang bersamanya).

92 Dalam kaitan ini, al-Qurthubî sangat terkesan dipengaruhi ‘urf tersebut. Setelah
menyimpulkan bahwa “tidak ada perbedaan mendasar antara tawallud dari pihak ibu atau pihak
ayah”, ketika ia menafsirkan Al-Nisâ` [4]: 11, khususnya penggalan “yûshîkumullâḧ fî
awlâdikum”, ia menegaskan bahwa satu-satunya yang masuk akal bagi kaum muslim bahwa
Zhâḧir ayat hanya mencakup anak-laki dan keturunan laki-lakinya saja. Lihat: al-Qurthubî, al-
Jâmi’…, op.cit., Juz 7, hlm. 32. Mestinya awlâd di sini tidak terbatas hanya pada anak lelaki dan
keturunan lelakinya (cucu) saja. Sebab cucu lelaki adalah hasil tawallud dari anak lelakinya dan,
karena “tawallud dari pihak ibu atau pihak ayah adalah sama”, mestinya cucu lelaki dari anak
perempuan dan cucu perempuan (dari anak lelaki dan perempuan) juga termasuk dalam cakupan
awlâd itu.
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204 H) sendiri juga menyebut surat Ḧûd [11]: 7193 dan surat Maryam [19]: 794

sebagai dasar “justifikasi” penasaban kepada ayah tersebut.95

Namun semua argumen itu juga bisa dibantah dengan dalâlaḧ yang

terdapat dalam al-Qur`an. Salah satunya adalah surat al-Ma'ârij [70] ayat 11-13:

َوَفِصيَلِتِه الَِّيت تـُْؤِويهِ .َوَصاِحَبِتِه َوَأِخيهِ .يـََودُّ اْلُمْجرُِم َلْو يـَْفَتِدي ِمْن َعَذاِب يـَْوِمِئٍذ بَِبِنيهِ ...
… Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari
itu dengan anak-anaknya, dan istrinya dan saudaranya, dan kaum familinya yang
melindunginya (di dunia).

Kata fashîlaḧ dalam ayat itu bermakna kerabat yang lebih dekat dari

kabilah, karena makna asalnya adalah potongan daging sendiri; bagian yang

dipisahkan dari seseorang. Dalam hal ini, bagian diri yang terdekat adalah dua

orangtua. Hal itulah yang dapat dipahami dari surat al-Thâriq [86] ayat 6 (cairan

yang dipancarkan) dan ayat 7 (shulb dan tarâ`ib). Karena itu, Imam Mâlik

menegaskan bahwa makna fashîlaḧ itu adalah ibu, karena walau ayah juga

merupakan fashîl (orang yang berkontribusi memberikan bagian dirinya), tetapi

fashîlaḧ yang paling dekat adalah ibu. Dalam rangkaian surat al-Ma'ârij [70] itu

sendiri, setelah menyebutkan sahabat (paling jauh) dan saudara (lebih dekat),

ditutup dengan fashîlaḧ (paling dekat). Kalau fashîlaḧ dirinci lagi, maka ibulah

orang atau kerabat yang paling dekat; lebih dekat dari ayah.96

Argumen lain yang juga sering digunakan adalah dalâlaḧ yang terdapat

dalam penggalan surat al-Baqaraḧ [2] ayat 233, berikut (lengkapnya di bawah)

93 Bagian yang dimaksud adalah: “…maka Kami sampaikan kepadanya berita gembira
tentang (kelahiran) Ishak dan dari Ishak (akan lahir puteranya) Ya'kub”.

94 Bagian yang dimaksud adalah: “Hai Zakaria, sesungguhnya Kami memberi kabar
gembira kepadamu akan (beroleh) seorang anak yang namanya Yahya…”

95 Al-Syâfi’î, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 189-190.
96 Ibn al-‘Arabî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 308-308.
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…رِْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروِف اْلَمْوُلوِد َلهُ َوَعَلى …

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara
ma'ruf.

Penggunaan frase “al-mawlûd laḧ”, bukan menggunakan kata yang berarti

sama, ab (ayah), menurut kebanyakan ulama berimplikasi bahwa hal itu memberi

petunjuk bahwa anak secara hukum adalah milik ayah; para ibu hanya melahirkan

untuk mereka. Karena itu, nasab anak juga ditetapkan kepada ayah; bukan kepada

ibu.97

Namun demikian, walau kebanyakan ulama menerjemahkan al-mawlûd

laḧ dengan ab, tapi menurut al-Kirmânî makna kata itu adalah al-wâlid, sesuai

derivasi kata walad pada al-mawlûd. Sementara ia digunakan, bukan al-wâlid,

karena bisa jadi wâlid tidak terikat secara hukum untuk menafkahinya, karena

statusnya sebagai budak misalnya.98 Dalam posisi ini, maka yang berkewajiban

memberi nafkah adalah tuan dari istri tersebut.

Di samping itu, kalaupun diterima bahwa penggunaan “al-mawlûd laḧ”

jadi indikasisi anak adalah milik dan bernasab kepada ayah (saja). Tapi dilâlaḧ

lâm al-tamlîk jelas lebih lemah daripada dilâlaḧ idhâfaḧ yang terdapat pada surat

97 Abû al-Qâsim Maḥmûd bin ‘Amr bin Aḥmad Jârullâh al-Zamakhsyarî (w. 538 H), al-
Kasysyâf ‘an Ḥaqâ`iq Ghawâmid al-Tanzîl wa ‘Uyûn al-Aqâwîl fî Wujûḧ al-Ta`wîl, Pen-Taḥqîq:
‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd dan ‘Alî Muḥammad Mu’awwad, (Riyadh: Maktabaḧ al-‘Abîkân,
1998), Juz 1, hlm. 455. Lihat juga: Abû al-Qâsim al-Ḥusayn bin Muḥammad al-Râghib al-
Ashfiḧânî (w. 502 H), Tafsîr al-Râghib al-Ashfiḧânî , Pen-Taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-‘Azîz
Basyûnî, (Thantha: Kullîyaḧ al-Adab, 1999), Juz 1, hlm. 482. ‘Abdullâḧ bin ‘Umar bin
Muḥammad bin ‘Alî Abû al-Khayr al-Qâdhî Nâshir al-Dîn al-Baydhâwî al-Syâfi’î (w. 685 H),
Anwâr al-Tanzîl wa Asrâr al-Ta`wîl, Pen-Taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Raḥmân al-Marghisylî,
(Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 1418 H), Juz 1, hlm. 144. ‘Abdullâḧ bin Aḥmad Ḥâfizh al-
Dîn Abû al-Barakât al-Nasafî (w. 710 H), Tafsîr al-Nasafî (Madârik al-Tanzîl wa Ḥaqâ`iq al-
Ta`wîl), Pen-Taḥqîq: Yûsuf ‘Alî Badîwî, (Beirut: Dâr al-Kalim al-Thayyib, 1998), Juz 1, hlm. 194.

98 Maḥmûd bin Ḥamzaḧ bin Nashr Abû al-Qâsim Burḧân al-Dîn al-Kirmânî Tâj al-Qurrâ`
(w. 505 H), Gharâ`ib al-Tafsîr wa ‘Ajâ`ib al-Ta`wîl, Pen-Taḥqîq: Syamrân Sirkâl Yûnusî al-‘Ajlî,
(Jeddah: Dâr al-Qiblaḧ, t.th.), Juz 1, hlm. 217.
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Thâḧâ [20] ayat 94, yang secara tegas menyebut Mûsâ sebagai anak Ibu, sebagai

berikut:

نَـُؤمَّ َال تَْأُخْذ بِِلْحَيِيت َوَال ِبرَْأِسي ِإينِّ َخِشيُت َأْن تـَُقوَل فـَرَّْقَت بـَْنيَ َبِين ِإْسرَائِيَل وَ  َملْ تـَْرُقْب قـَْوِيل قَاَل يـَبـْ
Ḧârûn menjawab' "Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan
(pula) kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata
(kepadaku): "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara
amanatku”.

Frase “putra ibuku”, semata dari susunannya, tidak memberikan makna

lain selain penegasan bahwa Mûsâ bernasab kepada perempuan; bukan laki-laki.

Tetapi penyebutan ini lebih bermakna bahwa ibu adalah orang yang mengasihi

dengan lembut kepada anak. Demikian juga sesungguhnya penggunaan kata “al-

mawlûd laḧ”, sebagai penjelasan bahwa anak itu dilahirkan karena peransi ayah.

Karena itu, kalau anak itu mengalami keterbelakangan, adalah juga pengaruh

ayah. Agar hal itu tidak terjadi, maka memelihara kemaslahatannya jadi mengikat

buat ayah (lâzimaḧ laḧ). Dalam hal ini penggunaan istilah “al-mawlûd laḧ” itu

sama seperti ungkapan “kalimaḧ lak” atau “kalimaḧ ‘alayk”.99

Dalil yang lebih tegas untuk dijadikan sebagai dasar penetapan nasab

kepada ayah ini adalah surat al-Aḥzâb [33] ayat 4-5. Dua ayat ini disepakati ulama

turun sekaitan dengan Zayd bin Ḥâritsaḧ yang sempat diangkat sebagai anak oleh

Nabi sebelum risâlaḧ. Turunnya ayat ini sekaligus me-naskh tindakan hukum

tabannî.100 Bunyi lengkap dua ayat itu adalah:

99 Fakhr al-Dîn al-Râzî Muḥammad bin Umar bin al-Husayn Khathîb al-Ray (544-606 H),
Tafsîr al-Fakhr al-Râzî (Mafâtîḥ al-Ghayb aw al-Tafsîr al-Kabîr), Beirut: (Dâr al-Fikr, 1981), Juz
6, hlm. 126.

100 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 14, hlm. 119. Lihat Juga: Muḥammad ‘Alî al-
Shâbûnî, Rawâ`i’ al-Bayân Tafsîr Âyât al-Aḥkâm min al-Qur`ân, (Beirut: Mu`assasaḧ Manâḧil al-
‘Irfân, 1981), Cet. Ke-3, Juz 2, hlm. 270.
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ُهنَّ أُمَّ  ِئي ُتظَاِهُروَن ِمنـْ َوَماَجَعَل َهاِتُكْم َما َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل ِمْن قـَْلبَـْنيِ ِيف َجْوِفِه َوَما َجَعَل أَْزَواَجُكُم الالَّ
اْدُعوُهْم ِآلبَائِِهْم ُهَو . َذِلُكْم قـَْوُلُكْم بِأَفْـَواِهُكْم َواللَُّه يـَُقوُل احلَْقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيلَ أَْدِعَياءَُكْم أَبـَْناءَُكمْ 

ينِ  َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمتْ أَْقَسُط ِعْنَد اِهللا فَِإْن َملْ تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم ِيف الدِّ
بِِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوبُُكْم وََكاَن اهللاُ َغُفورًا َرِحيًما

Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya;
dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zhiḧâr itu sebagai ibumu, dan
Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri).
Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah
mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah
mereka dengan (memakai nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada
sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah
mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada
dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya)
apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang.

Ayat ini memiliki kaitan erat dengan surat al-Aḥzâb [33] ayat 37 dan ayat

40. Pada ayat 37101 disebutkan bahwa Allah memberi nikmat dengan agama Islam

dan Nabi Muḥammad (orang lain juga bisa) dengan pemerdekaan. Setelah Zayd102

101 Artinya: Dan (ingatlah), ketika kamu berkata kepada orang yang Allah telah
melimpahkan nikmat kepadanya dan kamu (juga) telah memberi nikmat kepadanya: "Tahanlah
terus istrimu dan bertakwalah kepada Allah", sedang kamu menyembunyikan di dalam hatimu apa
yang Allah akan menyatakannya, dan kamu takut kepada manusia, sedang Allah-lah yang lebih
berhak untuk kamu takuti. Maka tatkala Zayd telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya
(menceraikannya), Kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang
mukmin untuk (mengawini) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah
menyelesaikan keperluannya daripada istrinya. Dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi.

102 Nama lengkapnya adalah Zayd bin Ḥâritsaḧ bin Syarâḥîl bin Ka’b bin ‘Abd al-‘Uzzâ
al-Qursyî. Ia awalnya diculik oleh salah satu kabilah Arab dari ibunya saat mengunjungi familinya
di Thayy. Ia dijual di pasar ‘Ukazh dan dibeli oleh Ḥakîm bin Ḥizâm bin Khuwaylid yang
kemudian memberikannya kepada bibinya, Khadîjaḧ, istri Nabi. Khadîjaḧ memberikannya kepada
Nabi. Beberapa lama kemudian, ayah dan paman Zayd datang menemui Nabi berencana untuk
menebusnya. Ketika itu Nabi menyampaikan kepada mereka berdua, di hadapan Zayd, “Silahkan
dia memilih. Kalau ia memilih kalian berdua, maka ia boleh kalian bawa tanpa tebusan”. Tapi
Zayd lebih memilih tetap tinggal bersama Nabi dan kaumnya. Ketika itulah Rasul mengumumkan
di depan Kakbah bahwa Zayd secara resmi ia merdekakan dan angkat sebagai anak; saling
mewarisi. Terhadap hal itu, ayah dan paman Zayd setuju dan merelakannya. Hal itu berlangsung
cukup lama, hingga Ibn 'Umar mengatakan bahwa masyarakat sudah terbiasa memanggil Zayd
dengan Zayd bin Muhamamd. Zayd sendiri mati syahid ketika memimpin pasukan Islam dalam
peperangan Mu'tah pada tahun kedelapan Hijriyah. Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 14, hlm.
118. Muḥammad Asyraf bin Amîr bin ‘Alî bin Ḧaydar Abû ‘Abd al-Raḥmân al-‘Azhîm Âbadî (w.
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menceraikan istrinya, Zaynab bin Jaḥsy, Rasul menikahi Zaynab. Ketika hal itu

diketahui orang banyak, mereka memunculkan isu miring; Muḥammad menikahi

istri anaknya (ḥalîlaḧ ibniḧ). Hal inilah yang ditampik ayat ke-40,103 bahwa

Muḥammad sama sekali tidak punya anak. Sementara penegasan Nabi

sebelumnya, bahwa Zayd adalah anaknya, di-naskh oleh ayat ke-4 dan 5.104

Frase “Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam

rongganya” berarti Allah tidak menjadikan dua ayah buat seseorang. Hal itu

diperkuat oleh perintah memanggil sesuai dengan (nama) ayahnya yang

sesungguhnya.105 Sementara perintah “ud’ûḧum li âbâ`iḧim” di sini bermakna

panggillah anak-anak angkat itu (al-mutabannîn) mengikuti ayah-ayah yang

memiliki asal “air” mereka, bukan ayah angkat mereka.106 Perintah itu sekaligus

jadi penjelas dari min ashlâbikum dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 23 di atas. Artinya

anak angkat tidak lagi jadi maḥram.107 Hal itu menegaskan bahwa posisi ayah

biologis lebih kuat dari ikatan hukum tabannî.

Kata aqsath dalam ayat itu berarti lebih adil (a’dal)108 dan menunjukkan

bahwa Allah mengajarkan (irsyâd) bahwa tindakan yang lebih utama (awlâ) dan

1329 H), ‘Awn al-Ma’bûd Syarḥ Sunan Abî Dâwud, Editor: Muḥammad Nâshir al-Dîn al-Albânî,
(Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2005), Juz 1, hlm. 967-968.

103 Artinya: Muḥammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara
kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui
segala sesuatu.

104 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 14, hlm. 188. Lihat juga: Muḥammad bin ‘Îsâ bin
Sawraḧ bin Mûsâ bin al-Dhaḥḥâk al-Tirmidzî (209-297 H), Sunan al-Tirmidzî (al-Jâmi' al-
Shaḥîḥ), Pen-taḥqîq: Basysyâr ‘Awwâd Ma’rûf, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1996), Juz 5, hlm.
264. Muḥammad ‘Alî al-Sâyis, Tafsîr al-Âyât al-Aḥkâm, Pen-Taḥqîq: Nâjî Suwaydân, (Beirut:
Maktabaḧ al-‘Ashrîyaḧ, 2002), hlm. 257.

105 Al-Syâfi’î, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 156.
106 Al-‘Azhîm Âbadî, ‘Awn…, op.cit., Juz 1, hlm. 967-968.
107 Ibn al-‘Arabî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 487.
108 ‘Alî al-Sâyis menyebutkan bahwa ism al-tafdhîl dalam ayat ini tidak bermakna

sebagaimana lazimnya (paling utama); ia lebih mengarah pada makna tambhan secara mutlak.
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lebih adil adalah menasabkan seseorang kepada ayahnya yang diketahui

(ma’rûf).109 Tapi kalau tidak diketahui, ayat itu mengindikasikan mereka dapat

dipanggil (diangkat) sebagai saudara, yang tidak mengubah status nasab.110

Dalam prakteknya penisbahan formal (menyebutkan nama ayah setelah

bin) juga tidak mengikat secara ketat di masa Rasul. Sebab, banyak sahabat yang

di masa Jahiliah jadi anak angkat tetap dipanggil dengan nama ayah angkatnya. Di

antaranya al-Miqdâd bin ‘Umar yang tetap dan lebih popular dipanggil al-Miqdâd

bin al-Aswad.111 Demikian juga Sâlim Mawlâ Abî Ḥudzayfaḧ, yang orangtuanya

tidak diketahui.112 Hal itu dibolehkan selama ayahnya diketahui dan pemanggilan

dengan nama selain nama ayah itu tidak termasuk dalam makna tabannî.113

Namun demikian, ia memang tetap berpeluang berfungsi sebagaimana lazimnya. Lihat: ‘Alî al-
Sâyis, Tafsîr…, op.cit., hlm. 626.

109 Banyak ulama menambahkan bahwa kalau ia tidak memililki ayah yang diketahui,
dinasabkan kepada walâ`-nya. Kalau ia memiliki ayah dan walâ`, maka ia bisa dinasabkan kepada
keduanya, tetapi yang lebih utama adalah kepada ayahnya. Kalau tidak diketahui ayah dan
walinya, maka ia dinisbahkan kepada peribadatan kepada Allah, agama, dan bangunan
mereka.Lihat: Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 14, hlm. 119. Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin
Idrîs bin al-‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syafî’ bin ‘Abd al-Muthalib bin ‘Abd Manâf al-Syâfi’î al-
Qursyî (w. 204 H), al-Umm, Pen-Taḥqîq: Rif’at Fawzî ‘Abd al-Muthallib, (al-Manshûraḧ: Dâr al-
Wafâ`, 2001), Juz 5, hlm. 266.Al-Jashshâsh, Aḥkâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 5.

110 Menurut ulama Ḥanafîyaḧ, penggunaan istilah dalam menyebut dan memanggil
seseorang memiliki konsekwensi “serius”. Kalau seseorang memanggil budaknya dengan sebutan
akhî, maka hal itu dibolehkan dan tidak berakibat memerdekakan budak. Sebab dalam surat al-
Aḥzâb [33]: ayat 5 itu dinyatakan bahwa boleh menganggap mereka sebagai budak. Tetapi kalau
seseorang memenggilnya dengan anakku, maka otomatis itu memerdekakan budak. Sebab,
penggunaan kata anakku itu terlarang, kecuali untuk penasaban. Al-Jashshâsh, ibid., Juz 5, hlm.
222.

111 Ketika ayat tersebut turun, al-Miqdâd menegaskan bahwa ayahnya adalah ‘Umar, tapi
ia tetap dipanggil dengan bin al-Aswad. Sebab al-Aswad bin ‘Abd Yaghûts telah mengangkatnya
sebagai anak pada masa Jahiliah. Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 14, hlm. 120.

112 Al-‘Azhîm Âbadî, ‘Awn…, op.cit., Juz 1, hlm. 967-968. Walau demikian, ada juga
yang “menduga-duga” tentang ayahnya. Ada yang mengatakan ayahnya adalah ‘Ubayd bin
Rabî’aḧ dan ada yang menyebut ayahnya Ma’qil. Ia awalnya adalah budak yang berasal dari
daerah Ishthakhr dan dimerdekakan oleh istri Ḥudzayfaḧ, Tsubaytaḧ bint Ya’âr al-Anshârîyaḧ,
kemudian dianggat anak oleh Ḥudzayfaḧ. Ia adalah salah satu penganut Islam paling awal (al-
sâbiqûn al-awwalûn), ikut dalam perang Badar bersama Rasul dan perang Yamâmaḧ di masa Abû
Bakr jadi khalifah. Lihat: Abû Na’îm Aḥmad bin ‘Abdillâḧ bin Aḥmad bin Isḥâq bin Mûsâ bin
Maḧrân al-Ashbiḧânî (339-430 H), Ma’rifaḧ al-Shaḥâbaḧ, Pen-Taḥqîq: ‘Âdil bin Yûsuf al-‘Azâzî,
(Riyadhh: Dâr al-Wathan, 1998), Juz 3, hlm. 1361. Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin
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Ulama sepakat bahwa pengangkatan anak dengan segala konsekwensinya,

yang terpenting adalah kewarisan, sudah dibatalkan oleh dua ayat di atas. Tetapi,

di masa Jahiliah sekalipun, pengangkatan anak merupakan sebuah perjanjian, dan

tak jarang dilakukan dengan sumpah. Dalam Islam, sebuah perjanjian merupakan

sesuatu yang sangat bernilai dan harus dipenuhi.114 Sekaitan itu, surat al-Nisâ` [4]

ayat 33 juga memberikan indikasi kuat bahwa janji itu juga harus dipenuhi. Janji

dalam surat al-Nisâ` [4] ini sangat tegas berkaitan dengan hak terhadap harta

peninggalan setelah para pihak yang berjanji meninggal. Ayat tersebut berbunyi:

أَْميَاُنُكْم َفآتُوُهْم َنِصيبَـُهْم ِإنَّ اللََّه َكاَن َوِلُكلٍّ َجَعْلَنا َمَواِيلَ ِممَّا تـََرَك اْلَواِلَداِن َواْألَقْـَربُوَن َوالَِّذيَن َعَقَدتْ 
َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َشِهيًدا

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib
kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka
bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

Ibn al-Mûsâyyab menjelaskan bahwa ayat ini berkaitan dengan tabannî,

yang di dalamnya melekat hubungan saling mewarisi. Dengan dibatalkannya

tabannî, maka hak kewarisan mereka juga dihapus; warisan diserahkan kepada

ahli waris yang berhak. Namun ayat itu sekaligus juga membuka peluang

perolehan hak bagi anak angkat untuk mendapatkan bagian harta warisan lewat

cara wasiat, sebagai wujud penghargaan terhadap perjanjian.115

Aḥmad bin ‘Utsmân bin Qâymâz al-Dzaḧabî (673-748 H), Siyâr A'lâm al-Nubalâ`, Pen-Taḥqîq:
Syu’ayb al-Arna`uth, dkk., (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1985), Juz 1, hlm. 167.

113 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 14, hlm. 120. ‘Alî bin Muḥammad bin ‘Alî Abû
al-Ḥasan al-Thabarî ‘Imâd al-Dîn al-Kiyâ al-Ḥarrâsî al-Syâfi’î (w. 504 H), Aḥkâm al-Qur`ân, Pen-
Taḥqîq: Mûsâ Muḥammad ‘Alî dan ‘Uzzaḧ ‘Abd ‘Athîyaḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1984), Juz 4, hlm. 344.

114 Salah satunya yang bermuatan perintah sangat tegas adalah surat al-Mâ`idaḧ [5] ayat
1: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu…”.

115 Al-Jashshâsh, Aḥkâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 5.
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Dengan demikian dapat ditarik benang merah bahwa nasab dan nisbah

yang dimaksud al-Qur`an lebih mengacu pada penegasan posisi dan status

seseorang di tengah-tengah komunitasnya. Komunitas paling inti dan paling

menentukan keberadaannya adalah para kerabatnya. Di antara semua kerabat,

maka kerabat terdekat adalah ibu dan ayahnya. Karena itu, makna penting nasab

dan nisbah sesungguhnya adalah menegaskan validitas hubungan individu

tersebut dengan orang-orang yang berkontribusi dalam proses keberadaannya

serta jadi dasar bagi munculnya hak dan kewajiban antara mereka yang jadi akibat

hukum adanya hubungan itu.

Hubungan yang paling dasar sifatnya adalah hubungan biologis, pokok

dengan cabang (ashl dengan far’).116 Hanya saja karena manusia tidak muncul

dari satu “pohon”, maka hubungannya juga tidak bersifat tunggal. Di sinilah

sangat kelihatan relevansi makna nasab sebagai rasio. Sebab, adanya seseorang

adalah hasil dari kontribusi ayah dan ibu, melalui sel sperma dan sel telur mereka;

mereka memberikan rasio tertentu untuk terbentuknya manusia baru.117 Mengikuti

paradigma umum al-Qur`an, rasio kontribusi itu bisa dikatakan  50 : 50 (fifty fifty).

Karena itu, ketika seorang anak dinyatakan berhubungan dengan salah satunya,

karena unsur kontribusi itu, maka ia juga secara otomatis (harus) berhubungan

dengan yang lain.

Demikian juga antara orang yang bersaudara, mereka dinyatakan memiliki

nasab yang sama karena memiliki kesamaan dalam hubungan dengan orangtua

116 Dalam makna itu, tidak ada yang dapat membantah bahwa, dengan contoh tumbuhan,
cabang adalah bagian yang terhubung langsung dengan pokoknya. Di mana cabang adalah bagian
yang terbentuk dari “pemisahan” bagian dari (zat) pohon yang muncul jadi sebuah “pohon baru”
yang melekat pada pokok utamanya.

117 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 4, hlm. 205.
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yang menjadi ashl mereka. Atas dasar kesamaan ashl itulah mereka memiliki hak

yang sama dalam kewarisan,118 meski rasio bagian mereka tidak selalu sama.

Besar kecilnya nisbah mereka dalam kewarisan sangat kentara juga ditentukan

oleh besar kecilnya rasio bagian kontribusi pemilik harta dalam diri mereka,

termasuk langsung atau tidaknya kontribusi itu dengan mereka.119 Dalam

kewarisan ini, tak bisa dipungkiri bahwa ‘urf Arab juga berpengaruh besar dalam

penerapan (penafsiran) ayat kewarisan.120

Itulah substansi paling mendasar dalam nasab dan nisbah. Hubungan itulah

yang menentukan posisi dan status seseorang dalam dunia kemanusiaan. Apabila

hubungan itu tidak diketahui dan tidak spesifik, keberadaan seseorang ibarat

makhluk asing di tengah-tengah makhluk yang mirip dengannya; ia manusia tapi

tidak ada hubungan konkret dengan manusia lainnya.121

Dalam konteks hukum, pemanggilan seseorang dengan bin yang diiringi

bukan nama ayahnya atau abû yang diiringi bukan oleh salah satu nama anaknya,

118 Manshûr bin Yûnus bin Shalâḥ al-Dîn Ibn Ḥasan bin Idrîs al-Baḧûtî al-Ḥanbalî (w.
1051 H), Kasysyâf al-Qinâ` ‘an Matn al-Iqnâ’, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Amîn al-Dhinnâwî,
(Beirut: ‘Âlim al-Kutub, t.th.), Juz 3, hlm. 609.

119 Dalam hal ini tak bisa dipungkiri bahwa al-Qur`ân juga memberikan hak terhadap
orang-orang yang memiliki hubungan melalui jalur ibu. Salah satu bukti yang jelas adalah pada
kewarisan kalâlaḧ, pada surat Al-Nisâ` [4] ayat 12: “…Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun
perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai
seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi
masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu
lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang
dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli
waris)…”. Di sini jelas sekali bagian saudara laki-laki dan perempuan seibu tidak dibedakan.

120 Seperti pemaknaan awlâd yang dikemukakan al-Qurthubî di atas.
121 Persoalan apakah ia akan dipanggil, diasosiasikan, diidentikkan atau dibangsakan

dengan salah satu orangtuanya, bukan hal yang utama, penasaban kepada ayah hanya disebut lebih
adil (aqsath). Hal ini juga terlihat dari “pembiaran” Rasul terhadap kebiasaan dalam pemanggilan
para sahabat yang sebelumnya telah jadi anak angkat. Dalam konteks ini, penghubungan seseorang
kepada orang yang bukan orangtua kandungnya bisa dipandang sejalan dengan semangat umum
ajaran Islam yang menyuruh mempererat hubungan kasih sayang (silaturrahim); tentu lebih afdal
berhubungan baik dan akrab dengan lebih banyak orang daripada hanya dengan sedikit orang.



184

berfungsi setara dengan kunyaḧ. Pada Abû Ḧurayraḧ,122 misalnya, tidak pernah

dipahami bahwa ada kucing yang bernasab kepadanya, dalam makna hubungan

hukum. Demikian juga, penyebutan itu sama sekali tidak berkonsekwensi

munculnya hak kewarisan “kucing” kepadanya atau konsekwensi hukum lain.

Dalam pespektif ini, nasab sama sekali bersih dari kepentingan sosial-

politis, baik dalam lingkup satuan sosial terkecil (keluarga) maupun terbesar

(negara). Hal ini sekaligus menegaskan bahwa nasab yang dimaksud al-Qur`an

tidak sepenuhnya sama dengan nasab dalam budaya Arab. Sebab, pada lingkup

terkecil, dalam budaya Arab, para suami atau ayah berada pada posisi superior

atas dasar kekuatan dan kebapakannya (ubûwaḧ), sementara para istri dan anak-

anak dituntut secara kultural untuk melayani (yakhdam), baik untuk menyediakan

air bersih maupun mengembalakan ternak.123 Mereka ibarat raja “kecil” di

rumahnya; para istri sebagai “permaisuri” merangkap pelayan bersama anak-anak

perempuan, anak-anak lelaki sebagai “tentara” untuk menghadapi perang yang

bisa muncul kapanpun, dan para budak sebagai “mesin produksi” dan dapat dijual

saat krisis ekonomi.124

Akan tetapi, ada bagian yang oleh al-Qur`an sangat ditekankan dan sejalan

dengan unsur penting dalam konsep nasab pada budaya Arab, yaitu unsur

tanggung jawab ayah atau suami terhadap anak-anak dan para istrinya. Dalam

122 Banyak riwayat menyebut nama Abû Hurayraḧ tapi tidak ada kesepakatan tentangnya.
Ada yang menyebut nama aslinya ‘Abd Syams, ‘Abd Ghanam, ‘Abd Nuhm, Sikkîn, ‘Umayr dan
sebagainya. Setelah masuk Islam namanya diganti dan juga tidak disepakati, ada yang menyebut
‘Abdullâḧ, ‘Abd al-Raḥmân, ‘Âmir, Barîr, ‘Ubayd, ‘Amr, dan sebagainya. Ibn Sa’d, Thabaqât…,
op.cit., Juz 5, hlm. 230. Al-Ashbiḧânî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 1885. Yûsuf bin al-Zakî
‘Abd al-Raḥmân Abû al-Hajjâj al-Mizzî (654-742 H), Taḧdzîb al-Kamâl fî Asmâ` al-Rijâl; ma’a
Ḥawâsyîh, Pen-Taḥqîq: Basysyâr ‘Awwâd Ma’rûf, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1980), Juz 34,
hlm. 366.

123 Ibn al-‘Arabî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 143.
124 Di masa Jahiliah, semua anak yang dilahirkan oleh para istri menjadi “milik” suami.

Thaqqûsy, Târîkh…, op.cit., hlm. 175.
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kaitan itu, al-Qur`an menuntut seorang suami dan ayah bertanggung jawab penuh

terhadap nafkah istri dan anak-anaknya. Hal itu secara tegas disebutkan dalam

surat al-Baqaraḧ [2] ayat 233, berikut:

َوَعَلى اْلَمْوُلوِد َلُه رِْزقـُُهنَّ الرََّضاَعَة َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن أَْوَالَدُهنَّ َحْوَلْنيِ َكاِمَلْنيِ ِلَمْن أَرَاَد َأْن يُِتمَّ 
َال ُتَكلَُّف نـَْفٌس ِإالَّ ُوْسَعَها َال ُتَضارَّ َواِلَدٌة ِبَوَلِدَها َوَال َمْوُلوٌد َلُه ِبَوَلِدِه َوَعَلى وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ 

ُهَما َوَتَشاُوٍر َفَال ُجَناَح َعَلْيِهَما َوِإْن أََرْدُمتْ َأْن اْلَواِرِث ِمْثُل َذِلَك فَِإْن أَرَاَدا ِفَصاًال َعْن تـَرَ  اٍض ِمنـْ
َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا َأنَّ اللََّه ِمبَا َفَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِإَذا َسلَّْمُتْم َما آتـَْيُتْم بِاْلَمْعُروفِ َتْستَـْرِضُعوا أَْوَالدَُكْم 

تـَْعَمُلوَن َبِصريٌ 
Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu
bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi
makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani
melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita
kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun
berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun)
dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas
keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada
dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.
Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa
yang kamu kerjakan.

Secara tertulis ayat di atas hanya menyebut kewajiban memberi nafkah

kepada para istri,125 tetapi kandungan ayat itu, ditopang oleh sunnah, suami juga

berkewajiban menanggung nafkah anak-anaknya yang masih kecil. Sebab, anak

berasal dari ayahnya itu, karena itu ia “dipaksa” untuk melengkapi kebutuhan

yang wajar untuk anak, selama anak belum bisa memenuhinya sendiri.

125 Lebih khusus lagi, dikaitkan dengan ayat sebelumnya, kewajiban yang disebutkan ayat
ini tertuju pada para suami yang mencerai istri yang memiliki bayi yang masih menyusu. Lihat:
Al-Thabarî, Jâmi’…, op.cit., Juz 5, hlm. 44. Tapi al-Mâwardî menegaskan bahwa ayat ini
mencakup keduanya; istri yang dicerai dan yang masih terika perkawinan. Konsekwensinya juga
berlaku untuk keduaya; sama-sama berhak menerima nafkah dan pakaian (termasuk tempat
tinggal) dengan cara yang makruf. Lihat: Abû al-Ḥasan ‘Alî bin Muḥammad bin Muḥammad bin
Ḥabîb al-Bashrî al-Baghdâdî al-Mâwardî al-Syâfi’î (w. 450 H), Tafsîr al-Mâwardî (al-Nakt wa al-
‘Uyûn), Pen-Taḥqîq: al-Sayyid Ibn ‘Abd al-Maqshûd bin ‘Abd al-Raḥîm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, t.th.), Juz 1, hlm. 300. Juga: Ibn al-Jawzî, Zâd…, op.cit., Juz 1, hlm. 270.
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Sebaliknya, ketika ayah tidak lagi mampu memenuhi kebutuhannya sendiri, maka

anaklah yang memikul kewajiban menafkahinya.126

Sementara itu, walau jumlaḧ khabarîyaḧ “Ibu hendaklah menyusukan

anak-anaknya selama dua tahun penuh” bermuatan perintah (insyâ`), namun

perintah di sini hanya bersifat sunnaḧ; tidak berkonsekwensi wajib. Sebab, pada

surat al-Thalâq [65] ayat 6127 Allah juga menyebut bahwa menyusukan anak itu

kewajiban suami. Jika para istri mau menyusui, suami disuruh memberikan

imbalan.128 Hal yang sama juga disebutkan dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat 233

di atas, bahwa suami diizinkan menyusukan anaknya kepada orang lain, tapi ia

harus menyediakan biaya untuk itu. Hal ini mempertegas bahwa menyusui anak

itu adalah kewajiban suami. Kalau istri bersedia menyusui dengan gratis, berarti

itu adalah kebaikan istri terhadap anak dan suaminya.129

Hal lain yang juga bisa dipahami adalah bahwa nasab berposisi sangat

penting dalam ajaran Islam. Ia tidak bisa dibuat dan diputuskan begitu saja,

sekehendak hati orang yang bersangkutan. Ia tidak bisa diadakan dan dialihkan

126 Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Idrîs bin al-‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syafî’ bin ‘Abd al-
Muthalib bin ‘Abd Manâf al-Qursyî al-Syâfi’î (w. 204 H), Tafsîr al-Imâm al-Syâfi’î, Pen-Taḥqîq:
Aḥmad bin Mushthafâ al-Farrân, (Saudi Arabia: Dâr al-Tadmurîyaḧ, 2006) Juz 1, hlm. 385.

127 Arti lengkapnya: “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal
menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati)
mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada
mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu
untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala
sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan
(anak itu) untuknya”.

128 Aḥmad bin Muḥammad bin Ibrâḧîm al-Tsa’labî Abû Isḥâq (w. 427 H), al-Kasyf wa al-
Bayân ‘An Tafsîr al-Qur`ân, Pen-Taḥqîq: Abî Muḥammad Ibn ‘Âsyûr, (Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâts
al-‘Arabî, 2002), Juz 2, hlm. 180.

129 Tapi kalau tidak ada perempuan lain yang bisa menyusui anak, atau anak tidak mau
menyusu selain kepada ibunya, maka menyusui itu jadi wajib untuk ibu. Lihat: Fakhr al-Dîn al-
Râzî Muḥammad bin Umar bin al-Husayn Khathîb al-Ray (544-606 H), Tafsîr al-Fakhr al-Râzî
(Mafâtiḥ al-Ghayb aw al-Tafsîr al-Kabîr), Beirut: (Dâr al-Fikr, 1981), Juz 6, hlm. 126.
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atas dasar kesepakatan para pihak, seperti pada akad muamalah lainnya. Salah

satu landasan syar’î-nya ditegaskan dalam hadis dengan lafal al-Bayḧaqî berikut:

َال يـَُباُع َوَال يُوَهبُ ،ُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم قَاَل: اْلَوَالُء حلَُْمٌة َكُلْحَمِة النََّسبِ َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى ا،َعِن اْبِن ُعَمرَ 
130)(رواه البيهقي

Dari Ibn 'Umar, bahwa Nabi Saw bersabda: "Hubungan kekerabatan karena
perwalian sama statusnya dengan hubungan kekerabatan karena nasab. Oleh
karena itu (orang yang dimerdekakan) tidak boleh dijual dan tidak boleh
dihibahkan". (HR. al-Bayḧaqî)131

Persamaan hubungan wali-mawlâ dengan ayah-anak pada hadis di atas

adalah sama “mengadakan”. Tapi wali mengadakan secara hukum, melalui

pemerdekaan. Sedang ayah, tentu juga ibu, mengadakan secara biologis.132

Karenanya hubungan nasab jauh lebih kuat dari perwalian, dan dalam hadis itu

memang ditempatkan sebagai “tempat penyamaan” (maqîs ‘alayḧ). Karenanya

130 Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alî bin Mûsâ al-Khusrawjirdî al-Khurasânî Abû Bakr al-
Bayḧâqî (w. 458 H), al-Sunan al-Kubrâ li al-Bayḧâqî, Pen-taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qadir
‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), Juz 10, hlm. 494. Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alî
bin Mûsâ al-Khusrawjirdî al-Khurasânî Abû Bakr al-Bayḧâqî (w. 458 H),Ma’rifaḧ al-Sunan wa al-
Atsar, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-Mu’thî Amin Qal’ajî, (Kairo: Dâr al-Wafâ`, 1991), Juz 14, hlm. 409.
Hadis dengan substansi yang sama juga dapat dilihat dalam: Al-Syâfi’îAbû ‘Abdillâḧ Muḥammad
bin Idrîs bin al-‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syafî’ bin ‘Abd al-Muthalib bin ‘Abd Manâf al-Qursyî (w.
204 H), Musnad al-Imâm al-Syâfi’î bi Tartîb al-‘Allâmaḧ al-Sindî, Takhrîj dan Taḥqîq (Syifâ` al-
‘Îy): Abî ‘Amîr Majdî bin Muḥammad bin ‘Arafât al-Mishrî al-Atsrî, (Kairo: Maktabaḧ Ibn
Taymîyaḧ, 1416 H), Juz 2, hlm. 140. Abû Bakr ‘Abdillâḧ bin Muḥammad al-‘Îsî Ibn Abî Syaybaḧ
al-Kûfî (159-235 H), al-Mushannaf, Pen-taḥqîq: Muḥammad bin ‘Abdillâḧ al-Jum’ah dan
Muḥammad bin Ibrâḧîm al-Laḥîdân, (Riyadhh: Maktabaḧ al-Rusyd, 2004), Juz 7, hlm. 226. Al-
Dârimî‘Abdillâḧ bin ‘Abd al-Raḥmân bin al-Fadhl bin Bahram bin ‘Abd al-Shamad al-Samarqandî
(w. 255 H), Sunan al-Dârimî, Pen-taḥqîq: Ḥusayn Sâlim Asad al-Dârânî, (Riyadhh: Dâr al-
Mughnî, 1420 H), Juz 4, hlm. 2019. Al-Ḥâkim Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin ‘Abdillâḧ bin
Muḥammad bin Hamdawayh bin Nu’aym bin al-Ḥâkim al-Naysâburî (321-405 H), al-Mustadrak
‘Ala al-Shaḥîḥayn, Pen-taḥqîq: Mushthafa ‘Abd al-Qadir ‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
2002), Juz 4, hlm. 379.

131 Al-Ḥâkim menegaskan bahwa sanad hadis ini shaḥîḥ, tapi tidak diriwayatkan oleh al-
Bukhârî dan Muslim. Al-Ḥâkim, ibid., Juz 4, hlm. 379.

132 Seorang budak dianggap tidak ada secara hukum; dengan memerdekakannya tuannya
telah "mengadakannya" secara hukum. Oleh karena itu ia terikat dalam hubungan nasab secara
hukum dengan orang yang memerdekakannya. Demikian juga, atas dasar hubungan itu, orang
yang memerdekakannya berhak mendapatkan warisan dari orang yang dimerdekakannya.Ibn
ḤajarAbû al-Fadhl Aḥmad bin ‘Alî bin Muḥammad bin Aḥmad al-‘Asqalânî (w. 852 H), Fatḥ al-
Bârî Syarḥ Shaḥîḥ al-Bukhârî, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, (t.tp.: al-Maktabaḧ
al-Salafîyaḧ, 1379 H), Juz 12, hlm. 45
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juga jauh lebih kuat larangan mengalihkan (menjual dan menghibahkan misalnya)

hubungan nasab dibanding mengalihkan hubungan perwalian. Oleh karena itu,

seorang ayah dilarang mengingkari keturunan dan haram bagi seorang wanita

menasabkan anaknya kepada yang bukan ayah kandungnya. Hal ini juga

ditegaskan Rasullah Saw dalam sabdanya, dengan lafal Abû Dâwud, berikut:

َع َرُسوَل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم يـَُقوُل ِحَني نـَزََلْت آيَُة اْلُمَتَال  َا اْمَرأٍَة َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، أَنَُّه مسَِ : أَميُّ ِعنَـْنيِ
ُهْم، فـَلَ  َا َرُجٍل أَْدَخَلْت َعَلى قـَْوٍم َمْن لَْيَس ِمنـْ ْيَسْت ِمَن اِهللا ِيف َشْيٍء، َوَلْن يُْدِخَلَها اللَُّه َجنََّتُه، َوأَميُّ

(رواه ابو َجَحَد َوَلَدُه، َوُهَو يـَْنظُُر إِلَْيِه، اْحَتَجَب اُهللا ِمْنُه، َوَفَضَحُه َعَلى ُرُءوِس اْألَوَِّلَني َواْآلِخرِينَ 
133)داود

Dari Abi Ḧurayraḧ, bahwa ia mendengar Rasulullah Saw bersabda ketika
diturunkan ayat tentang mulâ’anaḧ: “Wanita mana saja yang memasukkan
(menisbahkan) seseorang kepada satu kaum yang bukan bagian dari mereka, maka
ia tidak berharga dalam pandangan Allah dan sekali-kali tidak akan
memasukkannya ke dalam surga. Dan lelaki mana saja yang mengingkari
anaknya, padahal ia tahu itu anaknya, maka Allah akan menghalanginya masuk
surga dan mempermalukannya di hadapan pemimpin orang-orang terdahulu dan
yang akan datang” (HR. Abû Dâwud).134

Berkaitan dengan larangan memutus nasab, Allah melarang seseorang

mengakui anak orang lain sebagai anaknya, karena ketika pengakuan itu

memperoleh kekuatan hukum akan berakibat putusnya nasab anak dengan

orangtua aslinya. Hal itu disebutkan dalam surat al-Aḥzâb [33] ayat 5 di atas.

Pengalihan dan penafian nasab yang dilarang Islam, selama tidak ada alasan kuat

133 Abû Dâwud Sulaymân bin al-Asy’ats al-Sajastânî al-Azadî (202-275 H), Sunan Abî
Dâwud, Pen-taḥqîq: Muḥammad Muḥy al-Dîn‘Abd al-Ḥamîd, (Beirut: Maktabaḧ al-‘Ashrîyaḧ,
t.th.), Juz 2, hlm. 279.  Hadis dengan substansi yang sama, juga dapat dilihat dalam: Al-Syâfi’î,
Musnad…, op.cit., Juz 2, hlm. 91. Al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 1437. Aḥmad bin
Syu’ayb Abû ‘Abd al-Raḥmân al-Nasâ`î (w. 303 H), Sunan al-Nasâ`î (al-Mujtabâ min al-Sunan;
Sunan al-Shughrâ li al-Nasâ`î), (t.tp.: Dâr al-Ta`shîl, 2012), Juz 6, hlm. 86. Al-Ḥâkim, al-
Mustadrak…, op.cit., Juz 2, hlm. 220-221. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ……, op.cit., Juz 7, hlm.
662. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 11, hlm. 149.

134 Al-Ḥâkim menegaskan bahwa hadis ini memenuhi syarat shaḥîḥ Imam Muslim, tapi ia
tidak meriwayatkannya. Al-Ḥâkim, ibid., Juz 2, hlm. 221.
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untuk itu, bukan hanya yang dilakukan oleh orangtua anak, tetapi juga yang

dilakukan anak sendiri. Sehubungan dengan ini, Rasulullah juga menegaskan

dalam sebuah hadis, dengan lafal Muslim, Saw berikut:

َعْتُه أُُذنَاَي، َوَوَعاُه قـَْلِيب ُحمَمًَّدا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه وَ  وُل: َسلََّم يـَقُ َعْن َسْعٍد، َوَأِيب َبْكرََة ِكَالُمهَا، يـَُقوُل: مسَِ
ُر أَبِيِه فَاْجلَنَُّة َعَلْيِه َحرَامٌ « 135)(رواه مسلمَمِن ادََّعى ِإَىل َغْريِ أَبِيِه، َوُهَو يـَْعَلُم أَنَُّه َغيـْ

Dari Sa’ad (bin Mâlik) dan Abî Bakraḧ, keduanya berkata: “Saya mendengar
dengan dua telingaku dan hatiku menyimpannya bahwa Muḥammad Saw
bersabda: “Siapa saja yang memanggil seseorang sebagai ayahnya, padahal ia tahu
bahwa orang itu bukanlah ayahnya, maka haram atasnya surga”. (HR. Muslim).

Dalam hadis di atas Nabi hanya menegaskan keharaman surga bagi orang

yang mengalihkan nasabnya, namun dalam hadis lain, dengan lafal al-Bukhârî,

orang itu ditegaskan telah berubah statusnya menjadi kafir, sebagai berikut:

َع النَِّيبَّ َصلَّى اهللاُ َعْن َأِيب َذرٍّ  لَْيَس ِمْن َرُجٍل ادََّعى ِلَغْريِ أَبِيِه َعَلْيِه َوَسلََّم، يـَُقوُل: َرِضَي اللَُّه َعْنُه، أَنَُّه مسَِ
136)(رواه البخاريِإالَّ َكَفَر، َوَمِن ادََّعى قـَْوًما لَْيَس َلُه ِفيِهْم، فـَْلَيَتبَـوَّأْ َمْقَعَدُه ِمَن النَّارِ - َوُهَو يـَْعَلُمُه - 

Dari Abî Dzar ra., bahwa ia mendengar Nabi Saw bersabda: “Tiada seorangpun
yang memanggil orang lain sebagai ayahnya, padahal ia mengetahui (bahwa orang
itu bukan ayahnya), kecuali ia telah menjadi kafir. Siapapun yang memanggil

135 Muslim Abû al-Hasan bin al-Hajjâj bin Muslim al-Qusyayrî al-Naysâburî (201-261
H), Shaḥiḥ Muslim (al-Musnad al-Shaḥîḥ al-Mukhtashar bi Naql al-‘Adl Ilâ Rasûlillâḧ Saw), Pen-
taḥqîq: Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1991), Juz 1, hlm. 80.
Hadis dengan substansi yang sama, lihat juga: Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Ismâ’îl al-Bukhârî
al-Ja’fî (194-256 H), Shaḥîḥ al-Bukhârî (al-Jâmi’ al-Musnad al-Shaḥîḥ al-Mukhtashar min Umûr
Rasûlillâh Saw wa Sunaniḧ wa Ayyâmiḧ),Pen-Taḥqîq: Muḥammad Zaḧîr Nâshir al-Nâshir, (Beirut:
Dâr Thawq al-Najâḥ, 1422 H), Juz 5, hlm. 156. Abû Dâwud Sulaymân bin Dâwud bin al-Jârûd al-
Bashrî al-Thayâlasî atau al-Thayâlisî (w. 204 H), Musnad Abî Dâwud al-Thayâlasî, Pen-taḥqîq:
Muḥammad ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî, (Mesir: Dâr Ḥajar, 1999), Juz 1, hlm. 163. Abû Bakr ‘Abd
al-Razzâq bin Ḧammâm bin Nafî’ al-Ḥumayrî (w. 211 H), al-Mushannaf, Pen-taḥqîq: Ḥabîb al-
Raḥmân al-A’zhamî, (Gujarat: al-Majlis al-‘Ilmî, 1972), Juz 9, hlm. 49. Ibn Abî Syaybaḧ,
Mashannaf…, op.cit., Juz 5, hlm. 283. Abû ‘Abdillâḧ Aḥmad bin Muḥammad bin Hanbal bin Ḧilâl
bin Asad al-Syaybânî (164-241 H), Musnad al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal, Pen-taḥqîq: Syu’ayb al-
Arna`uth, dkk., (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2001), Juz 3, hlm. 60. Al-Dârimî, Sunan…, op.cit.,
Juz 3, hlm. 1645-1646. Ibn Mâjaḧ Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Yazîd al-Qazwaynî (w. 273 H),
al-Sunan (Sunan Ibn Mâjaḧ), Pen-taḥqîq: Muḥammad Fu`âd ‘Abd al-Bâqî, (Beirut: Dâr Iḥyâ` al-
Kutub al-‘Arabîyaḧ, t.th.), Juz 2, hlm. 870. Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 4, hlm. 330. Al-
Bayḧâqî, al-Sunan…, op.cit., Juz 7, hlm. 662.

136 Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 4, hlm. 180. Lihat juga: Aḥmad, Musnad…, Juz 35,
hlm. 369. Muslim, ibid., Juz 1, hlm. 79. Al-Bayḧâqî, al-Sunan…, op.cit., Juz 7, hlm. 662.
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suatu kaum yang tidak memiliki hubungan nasab, maka disediakan baginya
tempat duduk dari api”. (HR. al-Bukhârî)

Persoalan nasab tidak ditentukan oleh agama yang dianut orang-orang

yang terkait dengannya. Artinya, seagama atau tidaknya seseorang tidak akan

mempengaruhi status hubungan nasabnya. Hal itu bisa dilihat dari beberapa ayat

yang berhubungan dengannya. Surat al-Aḥzâb [33] ayat 5 dan 37 (di atas)

menjelaskan hubungan nasab antara orang-orang yang seagama (Islam). Surat

Ḧûd [11] ayat 42-43 menceritakan hubungan nasab antara ayah yang taat kepada

Allah (Nabi Nûḥ) dengan anak yang engkar kepada-Nya.137 Surat Maryam [19]

ayat 41-42 menyebutkan hubungan nasab antara anak yang ta'at (Ibrâḧîm) dengan

ayah yang engkar.138 Surat al-Mujâdilaḧ [58] ayat 22 menceritakan hubungan

nasab antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir, meskipun

mereka tidak bisa saling berkasih-kasihan.139 Karena itu, orang yang meng-Islam-

kan seseorang tidak bisa dianggap menjadi wali dari orang yang di-Islam-kannya

itu. Pendapat ini, selain dikemukakan al-Syâfi’î, juga dianut oleh Imam Mâlik, al-

137 Artinya: Dan bahtera itu berlayar membawa mereka dalam gelombang laksana
gunung. Dan Nuh memanggil anaknya,sedang anak itu berada di tempat yang jauh terpencil: "Hai
anakku, naiklah (ke kapal) bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang
kafir."Anaknya menjawab: "Aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat memeliharaku
dari air bah!" Nuh berkata: "Tidak ada yang melindungi hari ini dari azab Allah selain Allah (saja)
Yang Maha Penyayang." Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya; maka jadilah anak
itu termasuk orang-orang yang ditenggelamkan.

138 Arti ayat tersebut adalah: Ceritakanlah (Hai Muḥammad) kisah Ibrahim di dalam Al
Kitab (Al Quran) ini. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkanlagi seorang
Nabi. Ingatlah ketika ia berkata kepada bapaknya; "Wahai bapakku, mengapa kamu menyembah
sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat dan tidak dapat menolong kamu sedikitpun?

139 Artiny: Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhirat,
saling berkasih-sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul-Nya, sekalipun
orang-orang itu bapak-bapak, atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka.
Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan
mereka dengan pertolongan yang datang daripada-Nya. Dan dimasukan-Nya mereka ke dalam
surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha terhadap
mereka, dan merekapun merasa puas terhadap (limpahan rahmat)-Nya. Mereka itulah golongan
Allah. Ketahuilah, bahwa sesungguhnya hizbullah itu adalah golongan yang beruntung.
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Tsawrî, Dâwud. Sementara Imam Abû Ḥanîfaḧ dan pengikutnya berpendapat

sebaliknya; orang yang meng-Islam-kan jadi wali orang yang di-Islam-kannya.140

D. Urgensi Nasab dalam Perspektif Kemanusiaan dan Fikih

Melalui penjelasan surat al-Ḥujurât [49] ayat 13, di atas, ada beberapa

pesan penting yang dapat disimpulkan, selain menegaskan hakikat penciptaan

manusia berasal dari laki-laki dan perempuan. Di antaranya adalah: Pertama, tidak

ada manusia yang bisa wujud dan hidup sendiri. Selain membutuhkan kehendak

Allah, adanya berasal dari laki-laki dan perempuan. Sementara hidupnya sangat

membutuhkan orang-orang dan lingkungan sekitarnya.141

Kedua, ayat ini menegaskan kesatuan kemanusiaan, yaitu sama-sama

berasal dari satu laki-laki dan satu perempuan, Âdam dan Ḥawwâ`.142 Tuntutan

umum dalam ayat ini sepenuhnya bermaksud umum; tidak ada pengkhususan atas

dasar asal kemanusiaan ini. Kalaupun ada pengkhususan, hal itu berasal dari

ketakwaannya.143 Secara substantif, hal itu juga ditegaskan oleh Nabi dalam

sabdanya, dengan matan Abû Dâwud, berikut:

يََّة َعْنُكْم ُعبـِّ َعْن َأِيب ُهَريـْرََة، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، ِإنَّ اللََّه َعزَّ َوَجلَّ َقْد أَْذَهبَ 
َدَعنَّ رَِجاٌل اْجلَاِهِليَِّة، َوَفْخَرَها بِاْآلبَاِء ُمْؤِمٌن تَِقيٌّ، َوفَاِجٌر َشِقيٌّ، أَنـُْتْم بـَُنو آَدَم َوآَدُم ِمْن تـُرَاٍب، لَيَ 

140 Ibn Rusyd Abû al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-
Qurthubî al-Ḥafîd (w. 595 H), Bidâyaḧ al-Mujtaḧid wa Niḧâyaḧ al-Muqtashid, (Beirut: Dâr al-
Ma’rifaḧ, 1982), Cet. Ke-6, Juz 2, hlm. 362.

141 Pada dasarnya alam semesta ini juga diciptakan untuk mendukung eksistensi manusia
di bumi. Di antara ayat yang mengukuhkan hal itu adalah: al-An’âm [6]: 6, al-Anbiyâ` [21]: 31, al-
Mu`minûn [23]: 18, al-Dukhân [44]: 25-28, dan al-Qamar [54]: 12.

142 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., 16, hlm. 342. Muḥammad Rasyîd Ridhâ bin ‘Alî bin
Muḥammad Syams al-Dîn (w. 1354 H), Tafsîr al-Qur`ân al-‘Azhîm (Tafsîr al-Manâr), (Kairo: Dâr
al-Manâr, 1947), Cet. Ke-2, Juz 11, hlm. 256.

143 Al-Syâfi’î, Tafsîr…, op.cit., Juz 3, hlm. 1279-1280.
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َا ُهْم َفْحٌم ِمْن َفْحِم َجَهنََّم، أَْو لََيُكونُنَّ أَْهَوَن َعَلى اللَّهِ  ِمَن اجلِْْعَالِن الَِّيت َتْدَفُع َفْخَرُهْم بِأَقْـَواٍم، ِإمنَّ
144بِأَْنِفَها النَِّنتَ (رواه أبوا داود)

Dari Abî Ḧurayraḧ, ia berkata, "Rasulullah Saw bersabda: Sesungguhnya Allah
telah menghilangkan dari kalian kesombongan ala Jahiliah dan kebanggaan kalian
dengan nenek moyang. (Yang ada adalah) orang beriman yang bertakwa dan
orang yang jahat yang sengsara. Kalian adalah anak Âdam, dan Âdam tercipta
dari tanah. Maka, hendaklah orang-orang meninggalkan kebanggaan mereka
terhadap kaumnya; sebab mereka hanya (akan) jadi arang Jahannam, atau di sisi
Allah mereka akan menjadi lebih hina dari serangga yang mendorong kotoran
dengan hidungnya". (HR. Abû Dâwud)

Ketiga, surat al-Ḥujurât [49] ayat 13 juga sekaligus menegaskan bahwa

hidup berbangsa-bangsa (syu’ûb) dan bersuku-suku (qabâ`il) adalah bagian dari

fitrah dasar manusia. Dari manapun logikanya dimulai, individual atau komunal,

ia tetap mengikut sertakan hubungan biologis manusia. Seorang individu berasal

dari laki-laki dan perempuan, dan terbentuklah keluarga inti. Kumpulan beberapa

keluarga inti akan membentuk sebuah komunitas yang disbeut kabilah. Kemudian

kumpulan dari kabilah membentuk sebuah bangsa. Demikian sebaliknya, sebuah

bangsa adalah kumpulan dari beberapa kabilah. Sebuah kabilah terdiri dari banyak

keluarga, dan satu keluarga (inti) terdiri dari orangtua dan anak.145

Keempat, ayat itu juga mengindikasikan satu karakter dasar psikologis

manusia, yaitu keinginan untuk mengenal dan dikenal. Hal itu terutama terarah

pada pengenalan orang-orang yang dekat di hatinya (ashḥâb al-qulûb) dan mereka

yang jadi bagian dirinya (arbâb al-nufûs).146 Di sinilah urgensi nasab, pembeda

seseorang dengan orang lain.147Artinya, nasab menegaskan posisinya dalam

144 Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 4, hlm. 331. Hadis dengan substansi yang sama juga
dapat dilihat dalam: Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 14, hlm. 349. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit.,
Juz 5, hlm. 242. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 10, hlm. 392.

145 Bandingkan dengan: al-Zamakhsyarî, al-Kasysyâf…, op.cit., Juz 4, hlm. 374.
146 Al-Khalûtî, Tafsîr…, op.cit., Juz 9, hlm. 92.
147 Ketika dikatakan “Fulan bin Fulan dari Banî Fulan”, maka statusnya sebagai bagian

dari manusia dan posisinya secara kemanusiaan dapat diketahui. Lihat: Abû Muḥammad Makkî
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hubungan kemanusiaan secara vertikal (anak dari seseorang) dan horizontal

(kerabat dari saudara dan kaumnya). Karena itu, ketika ada orang yang berupaya

menafikan hubungan itu, Islam menetapkan ḥadd qadzf baginya. Penetapan sanksi

itu, dalam pandangan fikih, dipandang memadai hanya sekedar mengatakan “hai

‘ajamî” terhadap suku Arab, atau sebaliknya.148

Kelima, fitrah kesatuan sosial Islam, yang jadi fondasi pembinaan

manusia, adalah kekeluargaan atas dasar penciptaan (takwîn) semesta; bukan

semata penciptaan manusia dari orangtuanya. Hanya saja, kebutuhan anak

manusia terhadap kedua orangtuanya jauh lebih besar dibanding kebutuhan anak

hewan manapun, karena anak manusia menjalani masa pra-mandiri terpanjang

dibanding makhluk hidup lain. Di dalam keluarganyalah ia akan mendapat

penjagaan secara fisik dan mental, mendapatkan kasih sayang dan perlindungan,

dan mempelajari serta membiasakan diri dengan hal-hal yang akan menunjang

kehidupannya sepanjang masa. Semua peran itu tidak akan tergantikan secara

maksimal oleh komunitas dan keluarga lain yang bukan keluarganya sendiri.149

Keenam, penyebutan manusia sebagai bagian dari komunitasnya (bangsa

atau kabilah) pada dasarnya juga dalam makna tidak layak membanggakan diri

karena berasal dari komunitas yang mulia dan superior. Penempatan manusia

sebagai bagian komunitas itu justru berangkat dari kelemahan manusia itu sendiri.

Dalam komunitas itulah ia tumbuh, saling menguatkan dan saling menolong.150

bin Abî Thâlib Ḥammûsy bin Muḥammad bin Mukhtâr al-Qaysî al-Qayrawânî al-Andalusî al-
Qurthubî al-Mâlikî (w. 437 H), al-Hidâyaḧ Ilâ Bulûgh al-Niḧâyaḧ, Pen-Taḥqîq: al-Syâhid al-
Bûsyîkhî (Ketua Tim), (t.tp.: Jâmi’aḧ al-Syarîfaḧ, 2008), Juz 11, hlm. 7010.

148 Al-Jashshâsh, Aḥkâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 158.
149 Sayyid Quthb Ibrâḧîm Ḥusayn al-Syâribî (w. 1385), Fî Zhilâl al-Qur`ân, (Kairo: Dâr

al-Syurûq, 1972, Juz 1, hlm. 235.
150 Al-Râzî, Tafsîr…, op.cit., Juz 28, hlm. 113.
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Ketujuh, sejalan dengan pesan kesatuan kemanusiaan di atas, tidak ada

perbedaan mendasar antara satu manusia dengan manusia lain, muslim atau kafir,

mereka adalah berkerabat. Sebab kata al-nâs bermakna umum, mencakup semua

manusia, tanpa perbedaan ras, suku, agama dan nasab.151 Karena itu, satu suku

bangsa, Arab misalnya, tidak lebih baik dari suku bangsa lain atas dasar

kebangsaannya.152 Satu-satunya pembeda yang dibenarkan hanyalah ketakwaan

mereka; orang yang lebih mulia adalah yang lebih bertakwa. Hal ini jadi salah

satu pesan penting Nabi Saw saat khutbah pada haji Wadâ`. Bagian yang relevan

darinya, seperti diriwayatkan Imâm Aḥmad, berbunyi sebagai berikut:

َثِين َمْن مسَِ  َع ُخْطَبَة َرُسوِل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم ِيف َوَسِط أَيَّاِم التَّْشرِيِق فـََقاَل: َعْن َأِيب َنْضرََة، َحدَّ
، َوَال ِلَعَجِميٍّ يَا أَيـَُّها النَّاُس، َأَال ِإنَّ َربَُّكْم َواِحٌد، َوِإنَّ أَبَاُكْم َواِحٌد، َأَال َال َفْضَل لَِعَرِيبٍّ َعَلى َعَجِميٍّ 

... اهللاِ ، َوَال َأْمحََر َعَلى َأْسَوَد، َوَال َأْسَوَد َعَلى َأْمحََر، ِإالَّ بِالتـَّْقَوى أَبـَلَّْغُت، قَاُلوا: بـَلََّغ َرُسوُل َعَلى َعَرِيبٍّ 
153(رواه أمحد)

Dari Abî Nadhraḧ, menceritakan kepadaku orang yang mendengar khutbah Rasul
Saw pada pertengahan hari tasyrîq, beliau bersabda: “Wahai manusia, ingatlah
sesungguhnya Tuhan kalian itu satu, dan bapak kalian itu satu. Ingatlah, tidak ada
keutamaan bagi orang Arab atas orang ajam, juga tidak ada keutamaan orang ajam
atas orang Arab, orang kulit merah atas kulit hitam, dan orang kulit hitam atas
kulit merah kecuali dengan taqwa. Apakah sudah aku sampaikan? Mereka
menjawab, Rasulullah telah menyampaikannya…”. (HR. Aḥmad)

Kedelapan, jika penisbahan akan dijadikan dasar kebanggaan dan

kemuliaan, maka bukan berdasar penasaban (intisâb), melainkan atas dasar usaha

151 Bagaimanapun, ayat ini memberikan indikasi kuat bahwa nasab adalah bagian dari
hal-hal yang jadi kebanggaan manusia, dalam banyak kebudayaan malah menempati posisi
tertinggi; bukan harta. Sebab, kebangaan atas banyak harta, misalnya, adalah kebanggan yang
tidak “abadi” sifatnya; ia juga bisa diperoleh oleh seseorang yang sebelumnya fakir dan bisa hilang
dari orang yang sebelumnya kaya. Sementara nasab merupakan sesuatu yang berkelanjutan
sifatnya. Pembatalan kebanggaan atas dasar nasab ini sekaligus membatalkan kebangaan atas dasar
yang lain, dengan cara awlâ. Ibid.

152 Al-Mâturîdî, Tafsîr…, op.cit., Juz 1, hlm. 56.
153 Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 38, hlm. 474.
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sungguh-sungguh (iktisâb). Dalam hal ini, penisbahan yang bernilai lebih adalah

kepada Zat Yang Paling Mulia dan manusia yang diakui mulia (Rasulullah). Hadis

bahwa para nabi tidak mewariskan, bermakna bahwa ia tidak mewariskan apapun

dengan cara intisâb, tetapi mewariskannya dengan cara iktisâb.154

Atas dasar berbagai pertimbangan di atas, adalah wajar para ulama

menjadikan nasab sebagai dasar dan acuan dalam penetapan berbagai ketentuan

fikih. Di antara hukum yang sangat erat kaitannya dengan nasab adalah pengajuan

gugatan (da’âwâ), pembuktian, pengakuan (iqrâr), pernikahan, ḥudûd, kesaksian,

li’ân, laqîth, thalâq, ‘iddah, farâ`idh, ḥajar, dan lainnya. Akan tetapi, ulama

terdahulu tidak menempatkan bahasan nasab secara mandiri, ia ditempatkan

sebagai bagian dari setiap bab yang disebutkan di atas. Karena itu, tidak mudah

merumuskan konsep komprehensif tentang nasab bagi para peneliti dan ulama

belakangan.

154 Al-Râzî menceritakan bahwa ada beberapa orang terpandang di Khurasan yang
bernasab kepada Nabi Saw, tetapi mereka banyak melakukan dosa (fâsiq). Sementara ada orang
lain yang berkulit hitam, tetapi memiliki keseriusan dalam mencari ilmu dan beramal. Terhadap
mereka, masyarakat justru lebih cenderung kepada yang kedua. Pada suatu hari, orang berkulit
hitam itu (Syaykh) pergi ke masjid diiringi banyak orang. Di tengah jalan mereka berpapasan
dengan orang terpandang yang sedang mabuk. Masyarakat menghindari dan menjauhi orang
terpandang dan bergabung dengan rombongan Syaykh. Ketika itu, orang terpandang “berang” dan
mengatakan: “Hai, yang budak hitam (seperti kuku kuda) dan berbibir tebal. Hai, kafir anak kafir,
Saya anak Rasulullah, aku (berhak) merendahkan dan kau (harus) meninggikan, aku (berhak)
mencela dan kau (harus) memuliakan, aku (berhak) memaki dan kau (harus) menghargai”. Orang
banyak khawatir Syaykh akan memukulnya, tetapi Syaykh mengatakan: “Tidak ada “bayangan”
kakeknya pada orang ini. Memukulnya hanya akan menambah ḥadd yang harus dipikulnya.
Namun demikian, hai orang terpandang, engkau telah memutihkan batinku dan aku telah
menghitamkan batinmu. Orang banyak dapat melihat putihnya hatiku di balik hitamnya kulitku.
Aku mengikuti cara hidup ayah-ayahmu, sedang engkau mengikuti cara hidup ayah-ayahku. Aku
menyadari kebaikan akhlak dalam cara hidup ayah-ayahmu dan engkau memandang baik cara
hidup ayah-ayahku. Karena itu orang banyak menyangka aku ini anak ayah-ayahmu dan engkau
anak ayah-ayahku. Pengikutmu berbuat apa yang dilakukan ayah-ayahku bersamamu. Sementara
mereka bersamaku melakukan apa yang dilakukan ayah-ayahmu”. Lihat: al-Râzî, Tafsîr…, op.cit.,
Juz 28, hlm. 114.
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E. Tujuan Syarak dalam Pemeliharaan Nasab

Tujuan syarak atau maqâshid al-syarî’aḧ berangkat dari paradigma bahwa

syarak bukan untuk menyulitkan,155 melainkan untuk mewujudkan kemaslahatan

maksimal dan meminimalisir kemudaratan.156 Dalam kaitan ini, beda antara orang

muslim dengan kafir berawal dari pilihan mereka; muslim memilih memanfaatkan

rahmat Allah melalui pengutusan Nabi,157 kafir menolaknya. Karena itu, orang

kafir tidak mendapat rahmat dan maslahat di akhirat, dan itu adil.158 Sebab Allah

memberikan kebebasan memilih disertai kesediaan menerima risikonya.159

Sementara untuk kehidupan dunia mereka masih berpeluang mendapat rahmat

(pemberian nikmat) Allah.160

Konsep maqâshid al-syarî’aḧ digagas oleh al-Juwaynî (w. 478 H),

diperjelas muridnya, al-Ghazâlî (w. 505 H), dan disistematisasi al-Syâthibî (w.

790 H).161 Seperti pendahulunya, al-Syâthibî membagi maqâshid menjadi tiga,

155 Salah satu landasan teologisnya adalah QS. Al-Ḥajj [22] ayat 78:”… Dia sekali-kali
tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan…”

156 Abû Muḥammad ‘Izz al-Dîn ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Abd al-Salâm bin Abî al-Qashim bin
al-Ḥasan al-Salmî al-Dimasyqî (w. 660 H), Qawâ’id al-Aḥkâm fî Mashâliḥ al-Anâm, Pen-Ta’lîq:
Thâhâ ‘Abd al-Ra`ûf Sa’d, (Kairo: Maktabaḧ al-Kullîyât al-Azḧarîyaḧ, 1991), Juz 1, hlm. 11.
Lihat juga: Abû al-Wafâ` ‘Ali bin ‘Uqayl bin Muḥammad Ibn ‘Uqayl al-Baghdâdî al-Zhafrî (w.
513 H), al-Wâdhiḥ fî Ushûl al-Fiqḧ , Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî, (Beirut:
Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1999), Juz 3, hlm. 190. Al-Qarâfî, al-Furûq…, op.cit., Juz 2, hlm. 151.
Ibrâḧîm bin Mûsâ bin Muḥammad al-Lakhmî al-Gharnâthî al-Syâthibî (w. 790 H), al-Muwâfaqât,
Pen-Taḥqîq: Abû ‘Ubaydaḧ Masyhûr bin Ḥasan Âl Sulaymân, (al-‘Aqrabîyaḧ: Dâr Ibn ‘Affan,
1997), Juz 2, hlm. 64. Badr al-Dîn Muḥammad bin Bahâdur bin ‘Abdillâḧ al-Zarkasyî (745-794
H), Tasynîf al-Masami’ bi Jam’ al-Jawâmi’ li Tâj al-Dîn al-Subkî, Pen-taḥqîq: ‘Abdullâḧ Rabî’
dan Sayyid ‘Abd al-‘Azîz, (Kairo: Mu`assasaḧ Qurthubaḧ, 1999), Juz 3, hlm. 7.

157 Hal itu misalnya dapat dipahami dari surat al-Anbiyâ` [21] ayat 107: Dan tiadalah
kami mengutus kamu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam.

158 Aḥmad bin Mushthafâ al-Marâghî (w. 1371 H), Tafsîr al-Marâghî, (Mesir: Syirkaḧ
Maktabaḧ wa Mathba’aḧ Mushthafâ al-Bâbî al-Ḥalabî, 1946), Juz 17, hlm. 78.

159 Lihat: QS. Al-Syams [91] ayat 7-10.
160 Lihat: QS. Al-Baqaraḧ [2] ayat 126.
161 Tulisan yang secara khusus menggunakan istilah yang mewakili substansi dan sinonim

maqâshid baru muncul pada akhir abad ke-3 H. Terutama dikemukakan oleh -Tirmidzî al-Ḥakîm
(w. 297 H). Ia menulis maqâshid lewat dua karyanya, al-Shalâḥ wa Maqâshiduḧâ dan al-Ḥajj wa
Asrâruḧ. Lihat: Aḥmad al-Raysûnî, Nazharîyaḧ…, op.cit., hlm. 40.
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yaitu primer (al-dharûrîyaḧ), sekunder (al-ḥâjîyaḧ) dan tersier (al-taḥsînîyaḧ).162

Maqâshid al-dharûrîyaḧ mesti ada demi terwujudnya kemaslahatan agama dan

dunia. Kalau ia tidak ada, kehidupan dunia tidak akan terwujud sebagaimana

mestinya, malah bisa tidak ada sama sekali, dan akan kehilangan nikmat dan

keselamatan di akhirat. Maqâshid al-ḥâjîyaḧ mengukuhkan atau memastikan

terangkatnya kesempitan dan kesulitan. Sedang maqâshid al-taḥsînîyaḧ

urgensinya tidak mencapai dua sebelumnya, tapi ia memaksimalkan dan

memperindah dua sebelumnya.163 Dalam perakteknya, ketiga maqâshid itu adalah

satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan; pemahaman dan penerapannya tidak

bisa secara parsial.

Maslahat kategori al-dharûrîyaḧ, dalam pandangan jumhur, terdiri atas

lima hal: memelihara agama (al-dîn), jiwa (al-nafs), akal (al-‘aql), keturunan (al-

nasl) dan harta (al-mâl). Semua kondisi yang mengandung unsur pemeliharaan

terhadap lima hal ini adalah maslahat. Sebaliknya, semua yang membuat lima hal

ini terabaikan adalah mafsadaḧ, dan menghindarinya adalah maslahat.164 Lima hal

ini disebut dharûrî, karena kehidupan manusia, dunia dan akhirat, sangat

tergantung kepadanya; kalau salah satunya tidak ada dapat membuat kehidupan

jadi ‘sempit’, tidak mendapat nikmat di dunia dan mendapat azab di akhirat.165

162 Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât, Juz 2, hlm. 117.
163 Aḥmad al-Raysûnî, Nazharîyaḧ al-Maqâshid ‘Ind al-Imâm al-Syâthibî, (Virginia: The

International Institute of Islamic Thought, 1995), Cet. Ke-4, hlm. 145-146.
164 Abû Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad al-Thûsî al-Ghazâlî al-Syâfi’î (w. 505 H), al-

Mustashfâ min ‘Ilm al-Ushûl, Pen-Taḥqîq: Ḥamzah bin Zuḧayr Ḥâfizh, (Madinah: t.p., 1413 H),
Juz 2, hlm. 482

165 Waḧbaḧ bin Mushthafâ al-Zuḥaylî (w. 1436 H), al-Fiqḧ al-Islâmî wa Adillatuḧ,
(Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Cet. Ke-4, Juz 8, hlm. 6384. Lihat juga: Waḧbaḧ bin Mushthafâ al-
Zuḥaylî (w. 1436 H), Ushûl al-Fiqḧ al-Islâmî, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), Juz 2, hlm. 1020.
Waḧbaḧ bin Mushthafâ al-Zuḥaylî (w. 1436 H), Mawsû’aḧ al-Fiqḧ al-Islâmî wa al-Qadhâyâ al-
Mu’âshiraḧ, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 2010), Juz 12, hlm. 201.
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Para ulama sepakat bahwa salah satu maqâshid al-syarî’aḧ adalah menjaga

nasab (ḥifzh al-nasab) atau keturunan (ḥifzh al-nasl) atau kehormatan (ḥifzh al-

‘irdh). Mayoritas ulama menempatkannya pada urutan keempat, setelah

memelihara agama, jiwa, dan akal.166 Ada juga yang menempatkan pada urutan

ketiga, setelah pemeliharaan jiwa, lebih dulu dari pemeliharaan akal dan harta.167

Satu hal yang dapat ditegaskan, dengan logika aqall mâ qîl,168 pemeliharaan

keturunan jelas lebih penting dari pemeliharaan harta.

Pemeliharaan terhadap maqâshid itu dilakukan syarak dengan dua cara,

secara aktif (min jânib al-wujûd) dan preventif (min jânib al-‘adam).169 Kalau

disederhanakan, aplikasi pemeliharaan keturunan dapat dilihat pada tabel II.1.

166 Abû al-Ḥasan Sayyid al-Dîn ‘Ali bin Abî ‘Ali bin Muḥammad bin Sâlim al-Tsa’labî
al-Âmidî (551-631 H), al-Iḥkâm fi Ushûl al-Aḥkâm, Pen-Ta’lîq: ‘Abd al-Razzâq ‘Afîfî,
(Damaskus: Dâr al-Shami’î, 2003), Juz 3, hlm. 343. Ibn al-Ḥâjib ‘Utsmân bin ‘Umar bin Abî Bakr
bin Yûnus Abû ‘Amr Jamâl al-Dîn al-Kurdî al-Mâlikî (w 646 H), Mukhtashar Muntaḧâ al-Su`âl
wa al-Amal fî ‘Ilmay al-Ushûl wa al-Jadal, Pen-Taḥqîq: Nadzîr Ḥamâdû, (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm,
2006),  Juz 2, hlm. 1092- 1093. Ibn Amîr al-ḤâjAbû ‘Abdillâḧ Syams al-Dîn Muḥammad bin
Muḥammad Ibn al-Muwaqqat al-Ḥanafî (w. 879 H), al-Taqrîr wa al-Taḥbîr ‘Alâ al-Taḥrîr fî
Ushûl al-Fiqḧ , Pen-tashḥîḥ: ‘Abdullâḧ Maḥmûd Muḥammad ‘Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, 1999), Juz 3, hlm. 293. Nûr al-Dîn bin Mukhtâr al-Khâdimî, ‘Ilm al-Maqâshid al-
Syar’îyaḧ, (Riyadhh: Maktabaḧ al-‘Abîkân, 2001), Juz 1, hlm. 15.

167 Al-Syâthibî mendahulukannya dari pemeliharaan akal dan harta pada awal
pernyataanya. Lihat: Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât…, op.cit., Juz 2, hlm. 20. Tapi pada bagian lain ia
menempatkan pemeliharaan akal lebih dulu. Lihat: Juz 4, hlm. 257.

168 Aqall mâ qîl adalah mengambil pendapat paling sedikit (rendah) dari beberapa
pendapat. Contoh, diyat bagi ahli kitab: Pertama, ia dikenai diyat sepertiga muslim. Kedua,
pendapat ulama Mâlikîyaḧ, ia dikenai diyat setengah muslim. Ketiga, pendapat ulama Ḥanafîyaḧ,
ia dikenai sanksi penuh, sama dengan muslim. Ulama Syâfi‟îyaḧ menetapkan sepertiga. Sebab
semua pendapat itu merupakan ijmâ’ atas dasar barâ`aḧ al-ashlîyaḧ. Substansi ijmâ’ di situ adalah
semua ulama mewajibkan adanya diyat buat mereka. Ulama yang mewajibkan dalam jumlah
banyak tetap mewajibkan yang jumlah sedikit. Sementara barâ`aḧ al-ashlîyaḧ menghendaki tidak
wajibnya penambahan ketika tidak ada dalil yang mewajibkanyya. Lihat: Jamâl al-Dîn Abû
Muḥammad ‘Abd al-Rahim bin al-Ḥasan bin ‘Alî al-Isnawî (w. 772 H), Niḧâyaḧ al-Suwal fî Syarḥ
Minḧâj al-Ushûl; wa Ma’aḧ Ḥawâsyîh (Sullam al-Wushûl li Syarḥ Niḧâyaḧ al-Suwal li al-
Muthî’î), (Kairo: ‘Âlim al-Kutub, 1343 H), Juz 4, hlm. 382-383. Lihat juga: Sulaymân bin ‘Abd al-
Qawî bin al-Karîm Abû al-Rabî' Najm al-Dîn al-Thûfî al-Sharsharî (w. 716 H), Syarḥ Mukhtashar
al-Rawdhaḧ, Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî, (Saudi Arabiya: Wizâraḧ al-
Syu`ûn al-Islâmîyaḧ wa al-Awqâf wa al-Da'waḧ wa al-Irsyâd, 1998), Cet. Ke-2, Juz 3, hlm. 135.

169 Pemeliharaan secara aktif adalah dengan menetapkan hal-hal yang mengukuhkan dan
memelihara keberadaannya. Sementara pemeliharaan preventif adalah dengan mencegah hal-hal
yang menyebabkan ketiadaannya. Al-Raysûnî, Nazharîyaḧ…, op.cit., hlm. 146.
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TABEL III.1

APLIKASI PEMELIHARAAN KETURUNAN

No Pemeliharaan Aktif Pemeliharaan Preventif

1.

Dorongan untuk menikah

Larangan hidup membujang

2.
Pengharaman zina dan ancaman sanksi
ḥadd bagi pelakunya

3.
Pengharaman homoseksual (liwâth)
dan ancaman sanksi ḥadd bagi
pelakunya

4.

Dorongan memiliki banyak anak

Larangan membunuh anak

5. Larangan menghentikan kehamilan

6. Pengharaman kebiri

7.
Ancaman berat bagi orang yang
memutus nasab

8.
Pengharaman qadzf dan ancaman
sanksi ḥadd bagi pelakunya

Dari berbagai nash al-Qur`an dan Sunnah, hubungan orangtua-anak pada

dasarnya dipilah menjadi tiga: Pertama, anak nasab, yaitu anak sesungguhnya dan

hubungan sah yang dimaksud syarak. Kedua, anak susuan yang dalam beberapa

hal berposisi sama dengan anak nasab, terutama dalam hubungan maḥram. Ketiga,

anak angkat yang juga sempat dilakukan Nabi tapi kemudian di-naskh oleh al-

Qur`an.170 Dalam hal ini, sebetulnya para ulama sudah “memperluas” cakupan

penasaban, tidak hanya pada nikah shaḥîḥ, tapi juga menjangkau nikah fâsid dan

watha` syubhat.171

170 Ibn al-‘Arabî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 1, hlm. 487.
171 Ulama Ḥanafîyaḧ mengemukakan kaidah fikih bahwa “hukum asal pada nasab adalah

firâsy shaḥîḥ dan (firâsy) fâsid disamakan dengannya”. Lihat: ‘Alî bin Abî Bakr bin 'Abd al-Jalîl
al-Farghânî Abû al-Ḥasan Burḧân al-Dîn al-Marghînânî (w. 593 H), al-Hidâyaḧ Syarḥ Bidâyaḧ al-
Mubtadî ma’a Syarḥ al-‘Allâmaḧ ‘Abd al-Ḥayy al-Luknawî, Editor: Na’îm Asyraf Nûr Aḥmad,
(Karaci: Idâraḧ al-Qur`ân wa al-‘Ulûm al-Islâmîyaḧ, 1417 H), Juz 3, hlm. 314. Badr al-Dîn al-
‘Aynî Abî Muḥammad Maḥmûd bin Aḥmad al-Ḥanafî (w. 855 H), al-Binâyaḧ Syarḥ al-Bidâyaḧ,
Pen-Taḥqîq: Aymân Shâliḥ Sya'bân, (Beirut Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2000), Juz 5, hlm. 565.
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Tujuan terpenting pemeliharaan nasab adalah agar validitas hubungan

antara seseorang dengan orang lain dapat dijamin, terutama sekali antara anak

dengan orangtuanya atau sebaliknya. Dalam hal ini, mudarat yang hendak

dipelihara adalah agar anak terhindar dari penganiayaan dan penyia-nyiaan.

Dengan dinasabkan kepada ashl aslinya, ia akan sangat mungkin terpelihara

secara fisik, mental, dan intelektual sampai ia menginjak usia dewasa atau mampu

hidup mandiri. Untuk kepentingan itu sesungguhnya ia juga belum meyakinkan

untuk disebut sebagai maqâshid dharûrî. Sebab, tak jarang justru orang lain lebih

mampu dan lebih maksimal memenuhi semua kebutuhan anak. Jika semata atas

dasar itu lalu nasab dialihkan, akan memunculkan banyak dampak negatif,

terutama terhadap tatanan sosial umat yang, langsung atau tidak, akan

mempengaruhi kelanjutan keluarga dan eksistensi manusia.172

Karena itu, urgensi pemeliharaan nasab sebetulnya tidak terletak pada

penasaban atau penisbahan seseorang pada orang lain,173 akan tetapi pada

pemeliharaan nasl dalam rangka menjaga kelangsungan eksistensi manusia secara

wajar dan sah menurut syarak.174 Dalam makna inilah ia baru “pantas” jadi salah

172 Muḥammad al-Thâḧir bin Muḥammad bin Muḥammad al-Thâḧir Ibn ‘Âsyûr al-Tûnisî
(w. 1393 H), Maqâshid al-Syarî’aḧ al-Islâmîyaḧ, Pen-Taḥqîq: Muḥammad al-Thâḧir al-Maysâwî,
(Yordania: Dâr al-Nafâ`is, 2000), hlm. 305.

173 Dalam makna ini, ia hanya berposisi sebagai mashlaḥaḧ ḥâjî. Sebab tidak ada
kebutuhan mendesak bagi manusia untuk mengetahui bahwa seseorang anak orang lain. Unsur
dharûrî dalam hal ini adalah wujudnya pribadi-pribadi yang menjadi pelanjut orang tuanya serta
pengaturan hal-hal yang berkaitan dengan keberadaanya itu. Muḥammad al-Ḥabîb Ibn al-Khawjaḧ,
Muḥammad Ibn ‘Âsyûr wa Kitâbuh Maqâshid al-Syarî’aḧ al-Islâmîyaḧ, (Qathar: Wizâraḧ al-
Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 2004), Juz 2, hlm. 140. Ibn ‘Âsyûr, ibid.

174 Sekaitan dengan ini, al-Ghazâlî menegaskan bahwa faidah terpenting dari pernikahan,
yang jadi ashl ditetapkannya aturan nikah, adalah menjaga kelanggengan keturunan, supaya spesis
manusia tidak punah dari alam ini. Abû Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad al-Thûsî al-Ghazâlî
al-Syâfi’î (w. 505 H), Iḥyâ` ‘Ulûm al-Dîn, Semarang: Karya Putra, t.th.
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satu al-maqâshid al-dharûrîyaḧ. Sebab, sacara maknawi, nasl berarti cabang atau

penerus seseorang.175

Sebagai bagian dari makhluk hidup, Allah menakdirkan pelanjutan

keturunan manusia dilakukan melalui perkawinan atau, khususnya, percampuran

sperma lelaki dengan ovum perempuan. Tapi Allah hendak memuliakan

manusia176 dan tidak menghendaki pelanjutan keturunan manusia sama seperti

makhluk hidup lain.177 Karena itu, kawin (watha`) yang diakui sah adalah yang

dalam “ikatan” nikah.

Ikatan itu membatasi kebolehan orang lain membuahi orang yang telah

terikat, khususnya pihak istri, secara bebas. Ikatan itu bukan terhadap orang-orang

yang telah terikat maḥram dan disyaratkan kerelaan serta persetujuan para pihak.

Inilah ikatan firâsy termulia dan terkuat, yaitu akad nikah yang memenuhi rukun

dan syaratnya. Akan tetapi, sebagai upaya mendekati nikah sah, akad nikah yang

cacat salah satu rukun dan/atau syaratnya (nikah fâsid), tetap diakui berdampak

sama dengan firâsy dalam hal pelanjut keturunan (nasab). Demikian juga diakui

berdampak sama dengan firâsy kalau watha` terjadi atas dasar dugaan (zhann)

kehalalan; bukan atas dasar akad nikah dan kepemilikan, ia jadi watha` syubhat.

175 Inilah penyebab homoseksual mendapat kecaman dan ancaman yang sangat berat,
karena ia akan memutus eksistensi umat manusia.

176 Allah menyebutkan hal itu dalam surat al-Isrâ` [17] ayat 70: “Dan sesungguhnya telah
Kami muliakan anak-anak Âdam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan[862], Kami beri
mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas
kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.

177 Di satu sisi, ada kesamaan kawin pada binatang dan tumbuhan, yaitu semua boleh
membuahi semua, tidak mempedulikan hubungan nasab; anak, saudara atau ibu sekalipun dapat
dibuahi. Tapi di sisi lain, pada tumbuhan sangat terlihat adanya unsur “kerelaan” (kepala putik
membuka diri untuk dibuahi serbuk sari yang terbang “bebas” ditiup angin) dan pada binatang
sangat menonjol unsur pemaksaaan (pada ayam; kejar, taklukkan dan gagahi).
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Jika semua itu diabaikan,178 apalagi dengan paksaan pemuasan nafsu semata,

manusia akan sama dengan binatang atau lebih rendah lagi.179

Bagaimanapun, watha` menentukan banyak hal, secara hukum maupun

secara alamiah. Di antara dampak hukum yang dimunculkannya adalah: Pertama,

yang terkait dengan watha` halal saja (nikah), seperti penghalalan dan iḥshân.

Kedua, yang terkait dengan watha` halal dan syubhat, seperti nasab, ‘iddah, mahar

dan hubungan mushâḧaraḧ.180 Ketiga, yang terkait dengan watha` haram saja,

seperti ḥadd dan dosa. Keempat, terkait dengan ketiga jenis watha` itu sekaligus,

seperti wajib mandi janâbaḧ, batalnya ibadah puasa, haji, iktikaf dan lainnya.181

Di samping semua itu, watha` juga jadi penentu kemampuan untuk menikah.182

178 Dalam surat al-Furqân [25] ayat 44 disebutkan: “atau apakah kamu mengira bahwa
kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami. Mereka itu tidak lain, hanyalah seperti
binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat jalannya (dari binatang ternak itu)”.

179 Lihat: QS. Al-A’râf [7] ayat 179:“Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk (isi neraka
Jahannam) kebanyakan dari jin dan manusia, mereka mempunyai hati, tetapi tidak
dipergunakannya untuk memahami (ayat-ayat Allah) dan mereka mempunyai mata (tetapi) tidak
dipergunakannya untuk melihat (tanda-tanda kekuasaan Allah), dan mereka mempunyai telinga
(tetapi) tidak dipergunakannya untuk mendengar (ayat-ayat Allah). Mereka itu sebagai binatang
ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai”.

180 Hubungan mushâharaḧ justru lebih ditentukan oleh dukhûl, bukan akad, baik pada
nikah fâsid maupun nikah yang sah. Anak dari istri (anak tiri) tetap halal dinikahi kalau tidak
terjadi dukhûl antara suami istri tersebut. Hal itu secara tegas disebut dalam surat Al-Nisâ` [4] ayat
23: “…anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri…”.
Penjelasan tentang hal ini, lihat: Abû Isḥâq Ibrâḧîm bin ‘Alî bin Yûsuf al-Syîrâzî al-Syâfi’î (w. 476
H), al-Muhadzdzab fî Fiqḧ al-Imâm al-Syâfi’î, Pen-Taḥqîq: Zakariyâ ‘Imarât, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1995), Juz 2, hlm. 439-440. Abû Zakariya Muḥy al-Dîn Yaḥyâ bin Syaraf bin
Murâ al-Nawawî (631-677 H), Rawdhaḧ al-Thâlibîn wa ‘Umdaḧ al-Muftîyîn, Pen-Taḥqîq: Zuhayr
al-Syâwîsy, (Beirut: al-Maktab al-Islâmî, 1991), Cet. Ke-3, Juz 7, hlm. 111.

181 Ibn Juzâ Abû al-Qâsim Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Abdillâḧ al-Kalbî
al-Gharnâthî (w. 741 H), al-Qawânîn al-Fiqḧîyaḧ fî Talkhîsh Madzḧab al-Mâlikîyaḧ wa al-Tanbîh
‘Alâ Madzḧab al-Syâfi’îyaḧ wa al-Ḥanafîyaḧ wa al-Ḥanâbilaḧ, Pen-Taḥqîq: Muḥammad bin
Sayyidî Muḥammad Mawlây, (Nouakchott: t.tp., 1430 H), hlm. 24.

182 Abû Ḥâmid Muḥammad bin Muḥammad al-Ghazâlî al-Thûsî al-Syâfi’î (w. 505 H), al-
Wasîth fî al-Madzḧab; wa bi Hâmisyih al-Tanqîḥ fî Syarh al-Wasîth li al-Nawawî, wa Syarḥ
Musykil al-Wasîth li Ibn al-Shalâḥ, wa Syarḥ Musykilât al-Wasîth li al-Ḥumuwî wa Ta’lîqaḧ
Mûjizaḧ ‘Alâ al-Wasîth li Ibn Abî al-Dam, Pen-Taḥqîq: Aḥmad Maḥmûd Ibrâḧîm, (Kairo: Dâr al-
Salâm, 1997), Juz 5, hlm. 185-186.
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Hanya saja, walau zina telah dilarang dan jadi dosa besar, watha` pada

zina tetap berpeluang membuahkan keturunan. Hal itu memberikan pemahaman

bahwa pengharaman zina itu sama sekali bukan menafikan terjadinya zina,

melainkan penafian kebolehan melakukannya dan berkonsekwensi haram.

Menurut mayoritas ulama, karena zina itu haram, anak tidak bernasab kepada

ayah biologisnya.183 Sebaliknya, anak dinyatakan “hanya” bernasab kepada ibu

biologisnya (hal ini akan dibahas lebih rinci pada sub-bab tersendiri).

Secara hukum, nasab jadi unsur penting yang mendukung kehidupan

seorang anak. Sebab, seseorang yang tidak diketahui ayahnya sama seperti

mayat;184 tidak ada yang membelanya dari penganiayaan, kesulitan dan aib.185

Dalam hal ini, unsur yang paling menentukan keberadaannya adalah watha`.186

Karena itu, penentu utama nasab pada nikah fâsid dan sudah ada dianggap sejak

dukhûl terjadi. Sementara pada nikah shaḥîḥ nasab sudah dianggap ada secara

hukum sejak akad nikah.187 Adanya syarat kemungkinan watha` untuk terjadinya

183 Sekaitan dengan ini, Ibn Nujaym menyebut sebuah kaidah: “kalau watha`-nya
diharamkan, maka penasabannya (kepada ayah) juga haram” (idzâ ḥurrim al-wath` ḥurrimat
dawâ’îh). Lihat: Ibn NujaymZayn al-‘Âbidîn bin Ibrâḧîm bin Muḥammad al-Mishrî (w. 970 H),
al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir wa bi Ḥâsyiyatih Nuzhaḧ al-Nawâzhir ‘Alâ al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir,
Pen-taḥqîq: Muḥammad Muthi’ al-Ḥâfizh, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1986), hlm. 399. Juga: Ibn
Nujaym, al-Baḥr…, op.cit., Juz 8, hlm. 362.

184 Makna mayat di sini harus disejajarkan dengan kaidah: “dalam masalah hak, orang
yang ada di dâr al-ḥarb sama seperti mayat di dâr al-islâm”. Dampak terpentingnya adalah mayat
itu tidak mendapat perlindungan secara hukum, tidak saling mewarisi dan tidak memiliki hak
hukum apapun yang dapat dilindungi. Tentang kaidah ini, lihat: al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit.,
Juz 28, hlm. 93. Lihat juga: Muḥammad Shidqî bin Aḥmadal-Burnû, Mawsû’aḧ al-Qawâ'id al-
Fiqḧîyaḧ, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2003),  Juz 11, hlm. 1046.

185 Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…, op.cit., Juz 5, hlm. 182.
186 Al-Mâwardî menegaskan bahwa penghubungan nasab dan wajibnya idah merupakan

akibat langsung dari adanya watha`. Pada nikah fâsid, sama sekali tidak ada hubungan kuat dengan
kepemilikan. Lihat: al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 5, hlm. 317.

187 Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 92. Ibn Nujaym, al-Baḥr…, op.cit.,
Juz 3, hlm. 299. Muhhamad Amîn bin ‘Umar al-Ḥanafî Ibn ‘Âbidîn (w. 1252 H), Radd al-Mukhtâr
‘Alâ al-Durr al-Mukhtâr Syarḥ Tanwîr al-Abshâr, Pen-Taḥqîq: ‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd dan
‘Alî Muḥammad Mu’awwadh, (Riyadh: Dâr ‘Âlim al-Kutub, 2003), Edisi Khusus, Juz 5, hlm.
236. Lihat juga: al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 7, hlm. 686.
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firâsy, di samping akad (shaḥîḥ atau fâsid),188 juga menegaskan bahwa unsur

terpenting (terutama pada nikah fâsid dan watha` syubhat) adalah watha`. Artinya,

nasab itu ada secara alamiah, tanpa harus dimohonkan dan ditetapkan hakim.

Nasab tidak terkait dengan hak anak saja, tetapi juga jadi hak istri. Dari

sisi anak, penetapan nasab akan memuliakan derjatnya; dari anak zina jadi anak

sah. Sedang dari sisi istri, penetapan nasab akan membebaskannya dari tuduhan

zina. Karena itu, unsur penting penetapan nasab adalah kehati-hatian (iḥtiyâth),

untuk menjaga kepentingan anak dan istri. Dalam konteks kehati-hatian ini, ulama

Ḥanafîyaḧ menetapkan bahwa syubhat memiliki kekuatan yang sama dengan

hakikat (tidak syubhat), sebagaimana syubhat mengangkat atau membebaskan

tertuduh dari perbuatan ḥudûd.189

Dalam konteks ini, menjaga keturunan sesungguhnya sangat dekat dengan

tujuan syarak pemeliharaan jiwa, tapi dalam makna yang spesifik. Di antaranya

adalah kewajiban memelihara terjadinya hubungan normal dan legal antara laki-

laki dengan perempuan, mengawasi agar para perempuan tidak membuang

rahimnya, menghindari terjadinya pengguguran kandungan, serta anjuran (yang

dikuatkan) menyusukan dan memelihara bayi oleh ibunya sendiri. Unsur

terpenting lain yang membuat pemeliharaan nasab ini ditempatkan sebagai

188 Muḥammad bin ‘Ali bin Muḥammad al-Syawkânî al-Yamanî al-Syâfi’î (w. 1250
H),al-Sayl al-Jarrâr al-Mutadaqqiq ‘Alâ Ḥadâ`iq al-Azhâr, (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2004), hlm.
397.

189 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 4, hlm. 209 dan Juz 12, hlm. 99-100. Walau
sangat berdekatan, penetapan wali tidak bisa dilakukan dalam keadaan ada syubhat. Sebaliknya,
nasab dapat ditetapkan meski ada syubhat dan kesamaran . Zakariyâ bin Muḥammad al-Sanîkî al-
Anshârî al-Mishrî al-Syâfi’î (w .926 H),Asnay al-Mathâlib fî Syarḥ Rawdh al-Thâlib wa bi
Hâmisyih Ḥâsyiyaḧ al-Ramlî al-Kabîr, Pen-Taḥqîq: Muḥammad al-Zuhayr al-Ghamrâwî, (al-
Mathba’aḧ al-Maymûnaḧ, t.th.), Juz 3, hlm. 129.
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maqâshid dharûrî adalah adanya ancaman berat bagi para pelaku zina dan

hubungan kelamin lain yang terlarang, seperti terlihat pada tabel di atas.190

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa hukum asal penasaban adalah

kepada kedua orangtua (al-ashl fî al-nasab li al-abawayn).191 Maksudnya, syarak

mengukuhkan nasab anak kepada kedua orangtuanya, selama tidak ada dalil yang

membatalkannya. Konsekwensinya, ikatan hukum yang ma’rûf (biasa dilakukan

masyarakat) tetap memunculkan nasab, dan baru bisa dinyatakan fasad kalau

bertentangan atau tidak sejalan dengan dalil syarak.192

Ikatan hukum yang ma’rûf, diakui dan dilakukan mayoritas masyarakat

beradab serta dikukuhkan syarak, diistilahkan dengan firâsy dalam fikih. Dalam

hal ini, ada beda ikatan firâsy antara istri dengan budak perempuan. Seorang

budak terikat firâsy oleh watha`, tidak memadai hanya sekedar pemilikan.

Sementara seorang istri terikat firâsy semata karena akad nikah, walau tidak

terjadi watha` sama sekali. Hal ini berkonsekwensi, anak tetap dihubungkan

nasabnya dengan suaminya meski anak adalah hasil watha` haram.193

Kata firâsy itu sendiri merupakan kinâyaḧ dari perempuan yang di-watha`

(al-mawthû`aḧ), karena laki-laki yang menggaulinya menjadikannya sebagai

190 Ibn ‘Âsyûr, Maqâshid…, op.cit., hlm. 304-305.
191 Ketika men-syarḥ hadis li’an (kecurigaan sahabat istrinya melakukan zina, karena

anaknya berkulit hitam, sedang mereka berdua putih, dan dinyatakan Nabi boleh jadi ada nenk
moyang mereka yang berkulit hitam), al-Bassâm menyimpulkan bahwa “seorang anak
dihubungkan kepada kedua orang tuanya” (al-walad yulḥaq bi abawayn). Abû ‘Abd al-Raḥmân
‘Abdillâḧ bin ‘Abd al-Raḥmân bin Shâliḥ bin Ḥamd bin Muḥammad bin Ḥamd al-Bassâm (w.
1423 H), Taysîr al-‘Allâm Syarḥ ‘Umdaḧ al-Aḥkâm, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Shubḥî bin Ḥasan
Ḥalâq, (al-Imâraḧ: Maktabaḧ al-Shaḥâbaḧ: 2006), Cet. K3-10, hlm. 617.

192 Sebab fasad adalah hukum syar’î, dan untuk penetapannya butuh dalil. Tâj al-Dîn al-
Subkî Abî Nashr ‘Abd al-Waḧḧâbbin ‘Alî bin ‘Abd al-Kâfî (727-771 H), al-Asybâh wa al-
Nazhâ`ir, Pen-Taḥqîq: ‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd dan ‘Alî Muḥammad Mu’awwadh, (Beirut:
Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1991), Juz 1, hlm. 253.

193 Al-Bassâm, Taysîr…, op.cit., hlm, 618.
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kasur (mengasurinya; yastafrisyuḧâ). Karena itu, penamaan dengan firâsy

sesungguhnya menuntut adanya watha` atau, setidaknya, adanya kemungkinan

untuk melakukan watha` (imkân al-wath`). Konsekwensinya, tidaklah dinamakan

firâsy jika watha` atau kemungkinan untuk watha` itu tidak ada.194 Tetapi menurut

ulama lain, yastafrisy itu terjadi dengan adanya pengukuhan hak (istiḥqâq).195

Namun mereka terkesan tidak konsisten dalam konsekwensinya, karena budak

sudah dianggap firâsy semata dengan watha` dan para istri dianggap sudah firâsy

dengan akad saja dan (syarat) adanya kemungkinan watha`.196

Khusus masalah maḥram, ulama Ḥanafîyaḧ justru menempatkan watha`

sebagai penentu utama. Walau pada zina diakui watha` tidak memunculkan nasab,

tetapi watha`, bukan yang lain, mewajibkan munculnya maḥram. Malah tidak ada

perbedaan pendapat bahwa “menyentuh” budak perempuan dengan syahwat

memunculkan hubungan maḥram. Atas dasar itu, terlihat bahwa nasab sama sekali

tidak memiliki hubungan langsung dengan maḥram; ia bisa muncul dengan

adanya nasab, tapi tetap bisa muncul walau tidak bernasab. Itu jugalah salah satu

argumen mereka dalam menyatakan bahwa pelaku zina haram menikahi kerabat

pasangan zinanya, sama seperti keharaman pada akad nikah yang sah.197

194 Abû Muḥammad ‘Abd al-Salâm bin Muḥammad al-‘Âmir, Fatḥ al-Salâm Syarḥ
‘Umdaḧ al-Aḥkâm li al-Ḥâfizh Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî; Ma`khîdz min Kitâbih Fatḥ al-Bârî, (t.tp.,
t.p., 1437 H), Juz 6, hlm. 137.

195 Syams al-Dîn Abû al-‘Awn Muḥammad bin Sâlim al-Safâraynî al-Ḥanbalî (w. 1188
H), Kasyf al-Litsâm Syarḥ ‘Umdaḧ al-Aḥkâm, Pen-Taḥqîq: Nûr al-Dîn Thâlib, (Suria: Dâr al-
Nawâdir, 2007), Juz 5, hlm. 577.

196 Fayshal bin ‘Abd al-‘Azîz bin Fayshal Ibn Ḥamd al-Mubârak al-Najdî (w. 1376 H),
Khulâshaḧ al-Kalâm Syarḥ ‘Umdaḧ al-Aḥkâm, (t.tp.: t.p., 1992), Cet. Ke-2, hlm. 307.

197 Hal itu juga menunjukkan bahwa Allah menempatkan zina sebagai persoalan sangat
serius (ghallazh), yaitu dengan penetapan sanksi (rajam untum muḥshan dan dera untuk bikr),
“janji” neraka, tidak dihubungkan nasabnya dan “pembatasan” orang yang bisa dinikahi lewat
pewajiban mahram, Lihat: Al-Jashshâsh, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 53.
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Bukti yang sangat jelas sekaitan dengan pengakuan syarak terhadap ikatan

hukum yang ma’rûf sebagai dasar nasab adalah Nabi Muḥammad dan sahabat

generasinya, seperti Abû Bakr, ‘Umar, ‘Utsmân dan Alî. Mereka adalah anak-

anak zamannya (Jahiliah), dan mereka diakui bernasab kepada orangtua mereka

yang menikah sesuai adat masanya.198 Pada banyak sumber juga disebutkan

bahwa ‘Umar bin Khaththâb menetapkan nasab anak-anak Jahiliah, termasuk anak

zina, kepada laki-laki (ayah biologis) yang mengakuinya sebagai anak.199

Di samping itu, pihak yang harus diprioritaskan dalam penasaban adalah

anak. Karenanya ulama mengkaidahkan “hukum ashl pada nasab adalah anak,

maka keluputan akibat ikutan nasab tidak boleh menimbulkan mudarat

baginya”.200 Sebagai ashl, semua cacat yang muncul pada far’ (ayah dan ibunya)

sama sekali tidak dapat membatalkannya.201 Dalam masalah kemerdekaan,

198 Menurut Ibn Ḥazm, ketika itu para pemilik nasab, baik suami atau tuan, menyangka
yang mereka lakukan benar walau dalam pandangan Islam adalah fâsid. Atas dasar itulah Islam
menerima dan menghubungkan nasab mereka. Ibn ḤazmAbû Muḥammad ‘Ali bin Aḥmad bin
Sa’id al-Andalusî al-Qurthubî al-Zhâḧirî (w. 456 H), al-Muḥallâ bi al-Âtsâr, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-
Ghaffâr Sulaymân al-Bandarî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), Juz 6, hlm. 435.

199 Mâlik bin Anas bin Mâlik bin ‘Âmir al-Ashbaḥî al-Madanî (w. 179 H), al-Muwatha` li
Imâm Dâr al-Hijraḧ Mâlik bin Anas; Riwâyaḧ Abî Mush’ab al-Zuhrîal-Madanî (150-242 H), Pen-
Taḥqîq: Basysyâr ‘Awwâd Ma’rûf dan Maḥmûd Muḥammad Khalîl, (Beirut: Mu`assasaḧ al-
Risâlaḧ, 1998), Cet. Ke-3, Juz 2, hlm. 464. Mâlik bin Anas bin Mâlik bin ‘Âmir al-Ashbaḥî al-
Madanî (w. 179 H), al-Mudawwanaḧ al-Kubrâ Riwâyaḧ al-Imâm Saḥnûn bin Sa’îd al-Tanûkhî ‘an
al-Imâm ‘Abd al-Raḥmân bin Qâsim wa Yalih Muqaddimât Ibn Rusyd, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, 1994), Juz 2, hlm. 552. Abû Ja’far Aḥmad bin Muḥammad Salâmaḧ bin ‘Abd al-Malik
bin Salâmaḧ al-Azadî al-Ḥajarî al-Mishrî al-Thaḥâwî (w. 321 H), Aḥkâm al-Qur`ân al-Karîm, Pen-
Taḥqîq: Sa’d al-Dîn Awnâl, (Istanbul: Markaz al-Buḥûts al-Islâmîyaḧ, 1998), Juz 2, hlm. 428.Al-
Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, Juz 10, hlm. 444. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 14, hlm.
366 dan 370. Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 7, 680-681.

200 Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., Juz 6, hlm. 77. Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-
Binâyaḧ…, op.cit., Juz 9, hlm. 417. ‘Abd al-Ghanî bin Thâlib bin Ḥammâdaḧ bin Ibrâḧîm al-
Ghanîmî al-Dimasyqî al-Maydânî al-Ḥanafî (w. 1298 H), al-Lubâb Syarḥ al-Kitâb, Pen-Taḥqîq:
Muḥammad Muḥy al-Dîn ‘Abd al-Ḥamîd, (Beirut: al-Maktabaḧ al-‘Ilmîyaḧ, t.th.), Juz 4, hlm. 53.

201 Syams al-Dîn Aḥmad bin Qawdar Qâdhî Zâdeh Afnadî (w. 1436 H), Takmilaḧ Syarḥ
Fatḥ al-Qadîr ‘Alâ Ibn al-Ḧummâm, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Razzâq Ghâlib al-Maḧdî, (Beirut: Dâr
al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), Juz 8, hlm. 308 (dicetak sebagai bagian Syarḥ Fatḥ al-Qadîr; Juz 8-
10).
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misalnya, seorang ibu disandarkan kepada anaknya, salah satunya dengan

penyebutan umm al-walad. Nabi juga menegaskan bahwa ibu (harus) merdeka

karena anaknya (telah) merdeka (a’taqaḧâ waladaḧâ).202

Ada juga ulama yang berpendapat bahwa pertimbangan utama dalam

penasaban ini adalah ayah. Sesuai paradigma ini, muncul sebuah kaidah bahwa

“ayah adalah ashl pada nasab, karenanya anak dinasabkan kepada ayah”.203

Kaidah ini muncul pada masalah walâ`; seorang anak yang lahir dari istri (yang

memiliki wali) dan laki-laki (yang juga memiliki wali, tapi berbeda dengan wali

istrinya), anak tersebut dinisbahkan kepada wali ayahnya.204

Hal-hal yang mengangkat ketentuan dasar itu dapat dipilah menjadi dua:

Pertama, ketetapan yang bersifat ghayr ma’qûl al-ma'nâ, dan tidak berlaku

mengikat bagi orang lain.205 Hubungan yang termasuk kategori ini, di antaranya,

adalah Nabi Âdam yang tidak bisa dinasabkan (dalam makna kerabat) kepada

202’Abd al-Razzâq, Mushannaf…, op.cit., Juz 7, hlm. 233. Ibn Abî Syaybaḧ,
Mushannaf…, op.cit., Juz 4, hlm. 400. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 841. Al-
Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 5, hlm. 231. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 2, hlm. 23.
Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 10, hlm. 579. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz
14, hlm. 468.

203 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 167..
204 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 8, hlm. 93.
205 Al-Âmidî, al-Iḥkâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 246-247. Al-Zarkasyî, Tasynîf…, op.cit., Juz

3, hlm. 182-183. Dalam al-Baḥr al-Muḥîth, sekaitan dengan syarat hukum asal pada qiyâs, al-
Zarkasyî merinci hukum yang ghayr ma’qûl al-ma'nâ jadi empat: Pertama, hukum yang dari
asalnya tidak bisa dideduksi dan tidak bisa dirasionalisasi, seperti batasan jumlah rakaat shalat, dan
nisab zakat. Al-Ghazâlî menyebutnya dengan “sama sekali di luar wilayah qiyâs“. Kedua, hukum
yang asalnya tidak bisa dideduksi, tapi dapat dirasionalisasi, namun ditiadakan peluang penalaran
padanya, seperti pemberatan sumpah dan qasâmaḧ. Al-Ḧindî menamakannya dengan jauh di luar
wilayah qiyâs (al-khârij ‘an al-qiyâs ba’îdaḧ jidd). Ketiga, hukum yang dikecualikan dari kaidah
umum; mustatsnâ diatur dengan hukum khusus itu, seperti penerapan empat saksi pada kasus zina.
Keempat, hukum yang dikecualikan dari kaidah umum, tapi mustatsnâ dapat dirasionalisasi,
seperti pembolehan pertukaran kurma basah dengan kurma kering (jual beli al-‘arâyâ), yang
menyalahi kaidah riba, karena kebutuhan terhadapnya. Badr al-Dîn Muḥammad bin Bahâdur bin
‘Abdillâḧ al-Zarkasyî (745-794 H), al-Baḥr al-Muḥîth fî Ushûl al-Fiqḧ , Pen-taḥrîr: ‘Abd al-Qâdir
‘Abdillâḧ al-‘Ânî, Kuwayt: Wizâraḧ al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 1992, Cet. Ke-2, Juz 5,
hlm. 97-98.



209

siapapun, karena ia diciptakan langsung oleh Allah. Ḥawwâ` juga tidak bisa

dinasabkan kepada Âdam, karena proses penciptaannya yang bersifat “khusus”

dari Âdam; tidak melalui proses percampuran “cairan”. Demikian juga dengan

Nabi ‘Îsâ, penciptaannya disebut al-Qur`an sama dengan Âdam, yaitu dari

tanah.206 Sementara penyebutan “anak Maryam” dalam berbagai ayat tidak bisa

dipahami sebagai anak hasil hubungan tidak sah (zina). Penyebutannya sebagai

“anak Maryam” itu justru menegaskan kekhususannya sebagai anak yang tidak

punya ayah biologis layaknya manusia lain.

Kedua, hukum yang bisa dirasionalisasi maknanya (ma’qûl al-ma'nâ).

Hal-hal yang termasuk kategori ini, di antaranya, adalah penegasan Nabi bahwa

anak dari perempuan yang terikat firâsy tidak bisa dinasabkan kepada pelaku zina

(‘âhir) yang jadi ayah biologisnya. Dalam hal ini ikatan firâsy (dalam makna akad

nikah) lebih kuat dan lebih valid (râjiḥ) untuk menjadi dasar nasab dibanding zina

(yang didukung oleh persamaan identik anak dengan pelaku zina).207 Artinya, ia

dinyatakan terhalang dinasabkan kepada ayahnya karena adanya ikatan firâsy

antara ibu biologis anak dengan suami atau tuannya (ayah hukum anak). Argumen

ini diperkuat oleh kenyataan adanya ulama yang berpendapat bahwa kalau pelaku

206 Lihat: QS. Âli ‘Imrân [3] ayat 59: Sesungguhnya misal (penciptaan) ‘Îsâ di sisi Allah,
adalah seperti (penciptaan) Âdam. Allah menciptakan Âdam dari tanah, kemudian Allah berfirman
kepadanya: "Jadilah" (seorang manusia), maka jadilah dia.

207 Abû al-Walîd Sulaymân bin Khalaf bin Sa’d bin Ayyûb bin Wârits al-Qurthubî al-Bâjî
al-Andalusî (w. 474 H), al-Muntaqâ Syarḥ al-Muwaththa`, (Kairo: Dâr al-Kutub al-Islâmî, 1332),
Juz 6, hlm. 8. Al-Safâraynî, Kasyf…, op.cit., Juz 5, hlm. 563. ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Abdullâḧ bin Bâz
(w. 1420 H), al-Ifhâm fî Syarḥ ‘Umdaḧ al-Aḥkâm (syarḥ ‘Alâ Matn ‘Umdaḧ al-Aḥkâm li Syaykh
al-Islâm al-Imâm ‘Abd al-Ghanî al-Maqdisî), Pen-Taḥqîq: Sa’îd bin ‘Alî bin Wahf al-Qaḥthânî,
(Saudi Arabia: Mu`assasaḧ al-Jarîsî, 1435 H), hlm. 653.
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zina mengakui anak bilogisnya itu sebagai anak, dan tidak ada pihak lain yang

membantah, sahlah nasab anak itu kepadanya.208

Di samping itu, berbagai cara yang biasa dijadikan oleh bangsa Arab

Jahiliah sebagai media pemunculan nasab dibatalkan oleh syarak. Dari beberapa

bentuk pernikahan yang jadi kebiasaan mereka, Islam menafikan pernikahan

poliandri, istibdhâ’, dhayzan, syighâr, sabî, khudn, dan mudhâmadaḧ. Dengan

penafian ini, semua anak yang lahir dari nikah seperti itu tidak bisa ditetapkan

sesuai hukum asal di atas.

Selain penafian beberapa pernikahan Jahiliah, Islam juga menafikan

penetapan nasab dengan tindakan hukum lain, seperti tabannî, perjanjian

bertetangga, dan mu`âkhâḧ (yang kemudian di-nasakh-kan). Meskipun

pemerdekaan budak tetap diakui sebagai hubungan yang memunculkan kewarisan,

tapi akibat hukumnya hanya sebatas itu; ia tidak sepenuhnya memunculkan

konsekwensi yang sama dengan nasab.

F. Penyebab Munculnya Hubungan Nasab

Perlu ditegaskan lagi, bahwa pada dasarnya hubungan nasab asli (anak

dengan orangtuanya) merupakan hubungan yang muncul akibat percampuran sel

208 Pendapat ini, salah satunya, dikemukakan Imam Abû Yûsuf, ulama Ḥanafîyaḧ. Lihat:
Abû al-Ma’âlî Burḧân al-Dîn Maḥmûd bin Aḥmad bin ‘Abd al-‘Azîz bin ‘Umar Ibn Mâzaḧ al-
Bukhârî al-Ḥanafî (w. 616 H), al-Muḥîth al-Burḧânî fî al-Fiqḧ al-Nu’mânî Fiqḧ al-Imâm Abî
Ḥanîfaḧ Radhiyallâh ‘Anh, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Karîm Sâmî al-Jundî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, 2004), Juz 9, hlm. 333. Sedang Imam Abû Hanîfaḧ sendiri berpendapat bahwa tujuan
substansial dari nasab adalah status hukum, yaitu ḥadhânaḧ dan tarbiyah dari ibu; bukanlah ‘ain-
nya. Perbedaan ini sangat menentukan ketika menghadapi kasus sengketa nasab dari dua
perempuan terhadap anak temuan dan masing-masing memiliki bukti meyakinkan bahwa nasab
anak itu kepada mereka. Menurut Imam Abû Hanîfaḧ anak itu bisa dinasabkan kepada keduanya.
Sedang menurut Abû Yûsuf anak itu hanya memiliki nasab kepada salah satunya. al-Sarakhsî, al-
Mabsûth…, op.cit., Juz 17, hlm. 71.
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sperma laki-laki dan sel telur perempuan.209 Penasaban atas dasar asal kejadian ini

tidak memberi dasar khusus bagi seseorang, ayah atau ibu, untuk dinyatakan lebih

berhak dari yang lain. Dengan kata lain, seorang anak (harus) dinasabkan kepada

ayah dan ibunya.210 Akan tetapi, karena validitas asal itu hanya bisa diyakini

terhadap ibu sampai seseorang lahir, maka dibutuhkan “sesuatu” yang dapat

dijadikan sebagai dasar penetapan nasab seseorang kepada ayahnya. Itulah

sebabnya ada perbedaan antara nasab seseorang kepada ibunya dengan nasab

kepada ayahnya.

1. Nasab seseorang kepada ibunya

Khusus untuk ibu (perempuan), “sesuatu” yang menjadi dasar nasab

adalah unsur “keibuan” atau unsur melahirkan (al-wilâdaḧ), hubungan

melahirkan-dilahirkan antara anak dengan ibunya (infishâl al-walad ‘anḧâ).211

Peran ini tak tergantikan dan sama sekali tidak diragukan bahwa anak memang

berasal darinya (lahir dari rahimnya). Karenanya, seorang perempuan tidak

akan pernah bisa menafikan anak yang dilahirkannya, meski berasal dari

hubungan zina. Tegasnya, seseorang bernasab kepada ibunya atas dasar

kelahiran, baik kelahiran itu sesuai syarak (syar’î) atau tidak (ghayr syar’î).212

Unsur keibuan ini merupakan unsur penentu sangat kuat dan sangat

penting. Sebagai contoh penting dan kuatnya unsur keibuan ini adalah: kalau

209 Ibn al-‘Arabî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 447.
210 Ibn al-Sikkît menegaskan bahwa nasab itu berasal dari pihak ayah dan dari pihak ibu.

Lihat: Al-Fuyûmî, al-Mishbâḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 602.
211 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 6, hlm. 242. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz

17, hlm. 154.
212 Imâm al-Ḥaramayn‘Abd al-Malik bin ‘Abdillâḧ bin Yûsuf bin Muḥammad al-Juwaynî

Abû al-Ma'âlî Rukn al-Dîn al-Syâfi’î (w. 478 H), Niḧâyaḧ al-Mathlab fî Dirâyaḧ al-Madzḧab,
Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-‘Azhîm Maḥmûd al-Dayb, (Beirut: Dâr al-Minḧâj, 2007), Juz 15, hlm. 395.
Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 7, 681.
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budak perempuan melahirkan dua anak selama ia dimiliki tuannya, kemudian

salah seorang anaknya dijual tuannya. Apabila tuannya yang pertama

mengakui nasab anak yang masih tertinggal di tangannya, secara otomatis

anak yang telah dijual juga dinasabkan kepadanya. Hal itu didasarkan pada

kenyataan bahwa kedua anak tersebut memiliki ibu biologis yang sama.213

Kata ibu (al-umm) sendiri dalam bahasa Arab dipahami sebagai istilah

bagi perempuan yang melahirkan seseorang.214 Hal itu diperkuat oleh

pernyataan Allah dalam surat al-Mujâdilaḧ [58] ayat 2, seperti telah

disebutkan. Selain menjelaskan tentang zhiḧâr, ayat ini menegaskan bahwa

ibu seseorang adalah orang yang melahirkannya. Status keibuan itu tidak akan

pernah berpindah kepada orang lain, baik dengan pengakuan anak maupun

dengan pengakuan orang lain. Karena itu, tidak ada perbedaan ulama bahwa

hubungan nasab seorang anak dengan ibunya didasarkan atas hubungan

melahirkan-dilahirkan antara mereka.215

Besar kemungkinan karena dianggap sudah pasti, persoalan nasab anak

dengan ibunya ini tidak banyak dalam bahasan fikih, terutama ulama Aḧl

213 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 13, hlm. 130.
214 Walau masing-masing memiliki nama sendiri, akan tetapi dalam masalah kewarisan

terkadang kata ibu (al-umm) juga mencakup ibunya ibu (nenek) dan ibunya lagi terus ke atas, baik
dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 5, hlm. 108.

215 Imam Syâfi’î menyimpulkan kemestian nasab anak kepada ibu yang melahirkannya
berdasarkan hadis Nabi yang menegaskan bahwa anak didasarkan pada hubungan ranjang. Hadis
itu sesungguhnya mengantisipasi sengketa nasab antara beberapa laki-laki, bukan perempuan.
Dalam hal itu terkandung pemahaman bahwa terhadap laki-laki hubungan nasab itu harus
didasarkan pada sebab yang halal dan/atau terbukti kehalalannya. Tanpa penegasan hadis itu, bisa
jadi sembarangan orang akan mengakui hubungan nasab dengan seorang anak. Hadis itu sekaligus
menegaskan hubungan nasab anak dengan ibunya, tanpa harus mengemukakan penafsiran dari
dalil lain dan sama sekali tidak berpeluang ditakwilkan. Al-Syâfi’î juga menegaskan: “Aku tidak
mengetahui ada pendapat berbeda dalam hal itu. Lihat: Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Idrîs bin al-
‘Abbâs bin ‘Utsmân bin Syafî’ bin ‘Abd al-Muthalib bin ‘Abd Manâf al-Qursyî al-Syâfi’î (w. 204
H), Ikhtilâf al-Ḥadîts, Pen-Taḥqîq: Rif’at Fawzî ‘Abd al-Muthallib, (al-Manshûraḧ: Dâr al-Wafâ`,
2001), Juz 10, hlm. 255-256. Kitab ini ditempatkan sebagai juz 10 kitab al-Umm Al-Syâfi’î.



213

Sunnaḧ di luar Ḥanafîyaḧ; nasab dianggap hak laki-laki (ayah), bukan hak

perempuan (ibu).216

2. Nasab seseorang kepada ayahnya

Nasab kepada ayah tidak bersifat “ada begitu saja”; keberadaannya

harus dibuktikan secara meyakinkan (disingkapkan; maksyûfaḧ).217 Unsur

kelahiran saja tidak bisa dijadikan sebagai dasar penetapan nasab. Sebab, tidak

bisa diyakini sepenuhnya kalau anak yang dilahirkan seorang perempuan

adalah berasal dari sel sperma laki-laki yang tinggal serumah dengannya.

Karena itu, validitas hubungan nasab antara seseorang dengan ayahnya

lebih ditentukan oleh hubungan hukum antara keduanya. Artinya, validitas

hubungan nasab mereka sepenuhya dijamin oleh validitas hubungan hukum

antara laki-laki dengan ibu yang melahirkan anak. Itulah salah satu sebab

kenapa laki-laki yang menghamili ibu anak, pada kasus zina, secara hukum

tidak bisa ditetapkan begitu saja sebagai ayah anak, karena percampuran sel

sperma dan sel telur (jimâ’) mereka adalah perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal itu, ulama mengatakan bahwa nasab seorang anak

terhadap ayahnya hanya karena firâsy. Firâsy itu sendiri hanya bisa terjadi

dengan satu dari dua cara, yaitu akad nikah atau kepemilikan (milk al-yamîn).

Pada nikah sah, hubungan ranjang memiliki kekuatan mandiri untuk

menetapkan nasab, karena natur utama nikah adalah untuk memperoleh anak.

216 Sebagai contoh, ketika menjelaskan kasus permohonan penetapan nasab seorang
perempuan yang tidak memiliki suami (meskipun pernah bersuami) dan tidak diketahui nasabnya,
Ibn Qudâmaḧ (ulama terkemuka Ḥanâbilaḧ) tetap menekankan adanya hubungan hukum yang
menjadi penyebab keberadaan anak, terutama pernikahan.216 Sementara sebagai identitas bagi
manusia, maka untuk nasab asli kepada ibu merupakan sesuatu yang secara mayakinkan “ada
begitu saja” sejak anak mulai tumbuh di dalam rahim ibu.

217 Ibn Nujaym, al-Baḥr…, op.cit., Juz 4, hlm. 393.
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Sementara kepemilikan lebih lemah dari akad nikah, karena natur kepemilikan

(budak) itu hanya untuk bersenang-senang.218 Dalam hal penetapan nasab,

nikah fâsid dan watha` syubhat dipersamakan statusnya dengan nikah yang

sah. Tetapi, unsur dominan penetapan nasab pada dua hal ini adalah semata

telah terjadinya watha`, bukan akad. Hal itu juga yang membuat ia lebih

lemah dari akad nikah.219 Sekaitan dengan ini, ulama mengemukakan sebuah

kaidah:

220وكل ما اختلف فيه من النكاح فثبت فيه النسب وسقط عنه احلد وأقرا عليه ثبت يف املرياث

Setiap nikah yang diperselisihkan (hukumnya) menimbulkan hubungan nasab,

menggugurkan ḥadd (zina) dan mengukuhkan hak waris.

Karena secara formal perbudakan sudah tidak ada lagi saat ini, ulama

menyimpulkan tiga tindakan hukum yang menimbulkan hubungan nasab:

Pertama, melalui perkawinan yang sah. Kedua, melalui perkawinan yang

fâsid. Ketiga, melalui hubungan senggama karena ada syubhat nikah.221

218 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 17, hlm. 99. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz
6, hlm. 243.Al-Syîrâzî, al-Muhadzdzab…, op.cit., Juz 3, hlm. 78.Ibn Qudâmaḧ Muwaffiq al-Dîn
Abû Muḥammad ‘Abdullâḧ bin Aḥmad bin Muḥammad al-Jamâ’ilî al-Dimasyqî (w. 620 H),al-
Kâfî fî Fiqḧ al-Imâm Aḥmad, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Fâris dan Sa’d ‘Abd al-Ḥamîd al-Sa’dî,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1994), Juz 3, hlm. 188. Ibn MufliḥMuḥammad bin Mufliḥ bin
Muḥammad Abû ‘Abdillâḧ Syams al-Dîn al-Maqdisî al-Shâliḥî al-Ḥanbalî (716-763 H), al-Furû’
wa Ma’ah Tashḥîḥ al-Furû’, Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin ‘Abd al-Muḥsin al-Turkî, (Beirut:
Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2003), Juz 9, hlm. 216

219 Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 11, hlm. 42. Ibn Qudâmaḧ Syams al-Dîn Abû al-
Farj ‘Abd al-Raḥmân bin Muḥammad bin Aḥmad al-Jamâ’ilî al-Dimasyqî (w. 682 H), al-Syarḥ al-
Kabîr ‘Alâ Matn al-Muqni’, Pengantar: Muḥammad Rasyîd Ridhâ, (t.tp., Dâr al-Kitâb al-‘Arabî,
t.th.), Juz 9, hlm. 68. Kitab ini dicetak sebagai bagian dari kitab al-Mughnî cetakan Dâr al-Kitâb
al-‘Arabî. Ibn ‘Âbidîn, Radd..., op.cit., Juz 5, hlm. 231.

220 Ibn ‘Abd al-BarrAbû ‘Umar Yûsuf bin ‘Abdillâḧ bin Muḥammad bin ‘Âshim al-Nimrî
al-Qurthubî (w. 463 H), al-Kâfî fî Fiqḧ Ahl al-Madînaḧ, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Muḥammad
Aḥîd Walad Mâdîk al-Mawrîtânî, (Riyadh: Maktabaḧ al-Riyâdh al-Ḥadîtsaḧ, 1978), Juz 2, hlm.
1043.

221 Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 7, 681.
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a. Nikah yang sah sebagai penyebab munculnya nasab

Nikah yang sah adalah nikah yang berlaku mengikat, menimbulkan

akibat hukum serta memenuhi semua syarat sahnya nikah.222 Ulama

sepakat bahwa anak yang lahir dari nikah sah bernasab kepada

orangtuanya dan keduanya kewajib memeliharanya.223 Landasan al-Qur`an

yang mengukuhkannya adalah surat al-Furqân [25] ayat 54, di atas. Di

samping itu, ulama juga menyandarkan hal itu, khususnya nasab kepada

ayah, pada makna zhâhir hadis firâsy dengan matan (lengkap) al-Bukhârî

berikut:

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َمْسَلَمَة، َعْن َماِلٍك، َعِن اْبِن ِشَهاٍب، َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ، َعْن َعاِئَشَة  َحدَّ
َها، َزْوِج النَِّيبِّ َصلَّى اهللاُ عَ  َلْيِه َوَسلََّم، أَنـََّها قَاَلْت: َكاَن ُعْتَبُة ْبُن َأِيب َوقَّاٍص َعِهَد َرِضَي اللَُّه َعنـْ

، فَاْقِبْضُه إِلَْيَك، فـََلمَّا َكاَن َعاُم ال َفْتِح، ِإَىل َأِخيِه َسْعِد ْبِن َأِيب َوقَّاٍص َأنَّ اْبَن َولِيَدِة َزْمَعَة ِمينِّ
اَن َعِهَد ِإَيلَّ ِفيِه، فـََقاَم َعْبُد ْبُن َزْمَعَة فـََقاَل: َأِخي، َواْبُن َأَخَذُه َسْعٌد، فـََقاَل: اْبُن َأِخي َقْد كَ 

أََمِة َأِيب ُوِلَد َعَلى ِفرَاِشِه، فـََتَساَوقَا ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم، فـََقاَل َسْعٌد: يَا 
يِه، فـََقاَل َعْبُد ْبُن َزْمَعَة: َأِخي َواْبُن َولِيَدِة َأِيب، فـََقاَل َرُسوَل اللَِّه، اْبُن َأِخي َكاَن َعِهَد ِإَيلَّ فِ 

”ُهَو َلَك يَا َعْبُد ْبَن َزْمَعَة، الَوَلُد لِْلِفرَاِش َولِْلَعاِهِر اَحلَجرُ “َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلََّم: 

ِلَما َرَأى ِمْن َشَبِهِه بُِعْتَبَة، َفَما َرآَها َحىتَّ َلِقَي اللََّه ”ِمْنهُ اْحَتِجِيب “ُمثَّ قَاَل ِلَسْوَدَة بِْنِت َزْمَعَة: 
224)(رواه البخاري

222 Muḥammad ‘Amîm al-Iḥsân al-Majdidî al-Barkatî (1329-1395), Qawâ’id al-Fiqḧ ,
(Karaci: al-Shadf Bibalsyaraz, 1986), hlm. 534.

223 Ibn ‘Abd al-Barr Abû ‘Umar Yûsuf bin ‘Abdillâḧ bin Muḥammad bin ‘Âshim al-
Nimrî al-Qurthubî (w. 463 H), al-Istidzkâr al-Jâmi’ li Madzâḧib Fuqahâ` al-Amshâr wa ‘Ulamâ`
al-Aqthâr fî Mâ Tadhammanah al-Muwaththa` min Ma’ânî al-Ra`y wa al-Âtsâr wa Syarḥ Dzalik
Kullih bi al-Îjâz wa al-Ikhtishâr, Pen-Taḥqîq: Sâlim Muḥammad ‘Athâ dan Muḥammad ‘Alî
Mu’awwadh, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2000), Juz 7, hlm. 164.

224 Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 4, hlm. 4. Hadis dengan substansi yang sama juga
bisa dilihat dalam:Al-Bukhârî, ibid., Juz 3, hlm. 54 dan 81, Juz 5, hlm. 151, Juz 8, hlm. 153, 156
dan 165, Juz 9, h 72. Mâlik, Muwaththa`…, op.cit., Juz 2, hlm. 460. Abû Dâwud al-Thayâlasî,
Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 84, Juz 2, hlm. 450 dan 543, Juz 3, hlm. 59, serta Juz 4, hlm. 229.
‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…, op.cit., Juz 3, hlm. 321, Juz 7, hlm. 99, 102, 134, 218 dan 443, Juz
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Telah menyampaikan hadis ‘Abdullâḧ bin Maslamaḧ dari Mâlik, dari Ibn
Syiḧâb, dari ‘Urwaḧ bin al-Zubayr, dari ‘Â`isyaḧ, istri Nabi Saw, dia
berkata; ‘Utbaḧ bin Abî Waqqâsh memesankan kepada saudaranya, Sa’ad
bin Abî Waqqâsh: “Anak budak perempuan Zam'aḧ adalah anakku,
ambillah ia”. Setelah penaklukan Mekah, Sa’d mengambil anak itu dan
menyatakan “Ini anak saudaraku, dan ia telah memesankan kepadaku”.
Ketika itu, ‘Abd bin Zam'aḧ bangkit dan menegaskan: “Ia adalah
saudaraku, anak dari budak perempuan ayahku yang dilahir dalam firâsy
ayahku”. Keduanya pergi menemui Rasulullah Saw, Sa’d berkata: “Ya
Rasulullah, ini adalah anak saudaraku, ia berpesan kepadaku (agar
mengambilnya). ‘Abd bin Zam'aḧ mengatakan: "Ia adalah saudara laki-
lakiku dan anak budak perempuan ayahku”. Lalu Rasulullah Saw
bersabda: "Dia milikmu, ya ‘Abd bin Zam'aḧ, anak bagi firâsy dan bagi
pezina adalah batu". Kemudian Nabi bersabda kepada Sawdaḧ bint
Zam'aḧ: "Berhijablah darinya”, karena beliau melihat kemiripannya
dengan 'Utbaḧ. Hingga anak laki-laki itu tak pernah lagi melihat Sawdaḧ
hingga ia meninggal. (HR. al-Bukhârî)

Secara lughawî, kata firâsy adalah mashdar dari kata farsy yang

berarti membentangkan,225 menggauli (watha`) dan yang dibentangkan,226

dan lazim diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan tilam, kasur,

ranjang dan tempat tidur.227 Kata ini sering digunakan secara kinâyaḧ dan

mencakup kedua pihak, laki-laki (mengasuri perempuan) dan perempuan

9, hlm. 47 dan 48, serta Juz 10, hlm. 290. Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 4, hlm. 51.
Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 476 dan 511, Juz 2, hlm. 191, Juz 11, hlm. 265 dan 526,
Juz 12, hlm. 203, Juz 13, hlm. 184, Juz 14, hlm. 549, Juz 16, hlm. 136, Juz 29, hlm. 210, 212, 214,
217, 218, 622 dan 625, Juz 37, 436, Juz 41, hlm. 442, Juz 42, hlm. 431, Juz 43, hlm. 138 dan 201.
Al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 1436 dan Juz 4, hlm. 1997. Muslim, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz
2, hlm. 1080 dan 1081. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 647 dan Juz 2, hlm. 905. Abû
Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 282 dan 283. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 454
dan Juz 3, hlm. 504. Al-Nasâ`î, Sunan…, op.cit., Juz 6, hlm. 180 dan 181. Al-Thabrânî, al-Mu’jam
al-Kabîr…, op.cit., Juz 11, hlm. 183, Juz 17, hlm. 33, 34 dan 35, serta Juz 22, hlm. 83. Al-
Dâruquthnî, Sunan…, Juz 3, hlm. 68, Juz 5, hlm. 432 dan 433, al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit.,
Juz 3, h 731. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 7, h 254, 660, 661, 676 dan 677, Juz
10, hlm. 252 dan 449. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 11, hlm. 147, 148, 174 dan 175.

225 Kata firâsy dengan makna ini, salah satunya, terdapat dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat
22: “Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu…”

226 Ibn Manzhûr, Lisân…, op.cit., Juz 6, hlm. 326.
227 Aḥmad WarsonMunawir, dkk., Kamus al-Munawir; Kamus Arab-Indonesia

Terlengkap, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1045.
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(mengasuri lelaki).228 Dalam hadis tersebut, seperti telah disinggung

sebelumnya, kebanyakan ulama berpendapat kata firâsy tertuju kepada

perempuan yang di-watha` (al-mawthû`aḧ).229 karenanya, maksud "anak

bagi firâsy" dalam hadis di atas “si anak untuk orang yang memiliki

ranjang”.230 Maksudnya nasab anak "mengikuti hubungan ranjang" atau

"status hukumnya ditetapkan bardasarkan hubungan ranjang".231

Kata al-ḥajar232 secara kebahasaan berarti al-shakhraḧ (batu besar

dan keras).233 Sebagian ulama memaknai ḥajar di sini dengan rajam pakai

batu, tapi itu tidak betul, karena tidak semua pelaku zina dikenai sanksi

rajam; hanya yang muḥshan. Karena itu, makna ḥajar yang lebih tepat

228 Ibn Baththâl Abû al-Ḥasan ‘Alî bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik al-Mâlikî (w. 449 H),
Syarḥ Shaḥîḥ al-Bukhârî li Ibn Baththâl, Pen-Taḥqîq: Abû Tamîm Yâsir bin Ibrâḧîm, (Riyadh:
Maktabaḧ al-Rusyd, 2003), Cet. Ke-2, Juz 8, hlm. 436.

229 Al-‘Âmir, Fatḥ…, op.cit., Juz 6, hlm. 137. Salah satu indikasinya adalah penyebutan
perempuan (bidadari) di surga dengan kasur dalam surat al-Wâqi'aḧ [56] ayat 34: “dan kasur-kasur
yang tebal lagi empuk”. Lihat: Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 6, hlm. 242.

230 Abû Ḥafsh ‘Umar bin ‘Alî bin Sâlim bin Shadaqaḧ al-Lakhmî al-Iskandarî al-Mâlikî
Tâj al-Dîn al-Fâkihânî (w. 731 H), Riyâdh al-Afhâm fî Syarḥ ‘Umdaḧ al-Aḥkâm, Pen-Taḥqîq: Nûr
al-Dîn Thâlib, (Suria: Dâr al-Nawâdir, 2010), Juz 5, hlm. 65.

231 Taqî al-Dîn Abî al-Fatḥ Ibn Daqîq al-'Ayd (625-702 H), Iḥkâm al-Aḥkâm Syarḥ
‘Umdaḧ al-Aḥkâm, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Ḥâmid al-Faqî dan Aḥmad Muḥammad Syâkir,
(Kairo: Mathba’aḧ al-Sunnaḧ al-Muḥammadîyaḧ, 1953), Juz 2, hlm. 221. Lihat Juga: Ibn al-
Mulaqqin Sirâj al-Dîn Abû Ḥafsh ‘Umar bin ‘Alî bin Aḥmad al-Syâfi’î al-Mishrî (w. 804 H), al-
I’lâm bi Fawâ`id ‘Umdaḧ al-Aḥkâm, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-‘Azîz bin Aḥmad bin Muḥammad al-
Masyîqaḥ, (Saudi Arabia: Dâr al-‘Âshimaḧ, 1997), Juz 8, hlm. 469. Al-Safâraynî, Kasyf…, op.cit.,
Juz 5, hlm. 577. ‘Alî bin Ibrâḧîm bin Dâwud bin Sulaymân bin Sulaymân Abû al-Ḥasan ‘Alâ` al-
Dîn Ibn al-‘Aththâr (w. 724 H), al-‘Uddaḧ fî Syarḥ al-‘Umdaḧ fî Aḥâdîts al-Aḥkâm, Pen-Taḥqîq:
Nizhâm Muḥammad Shâliḥ Ya’qûbî, (Beirut: Dâr al-Basyâ`ir al-Islâmîyaḧ, 2006), Juz 3, hlm.
1367.

232 Beberapa makna dari derivasi kata adalah: kata ḥajar (ḥajara-yaḥjuru-ḥajran) secara
bahasa berarti man’ (mencegah, melarang). Kata ḥajjar (ḥajjara-yuḥajjiru-ḥajjâr) berarti
mengeraskan atau menjadikan keras sepcrti batu. Kata taḥajjar dan istaḥjar berarti membatu. Kata
ḥijr berarti haram atau terlarang. Kata al-ḥujur berarti daging yang mcngelilingi kuku. Kata al-
ḥajir berarti tempat yang berbatu. Kata al-ḥajar berarti batu. Sedang kata al-ḥujraḧ berarti kamar.
Lihat: Munawir, Kamus…, op.cit., hlm. 238.

233 Ibn Manzhûr, Lisân…, op.cit., Juz 4, h 165.
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dalam hadis itu adalah al-khaybaḧ (kegagalan) dan al-ḥirmân (apes; tidak

beruntung). Atas dasar itu, pelaku zina tidak berhak atas anak itu.234

Hadis itu menginformasikan bahwa Rasul menetapkan hubungan

nasab berdasar indikasi lahiriah dan natur nikah; tidak mengaitkannya

dengan kemiripan anak terhadap ayahnya. Cara yang sama juga dilakukan

Nabi pada masalah li’ân; hukum ditetapkan atas dasar kehendak zhâhir

pemilik hak, ayah atau suami. Hadis ini juga menggambarkan kebiasaan

Jahiliah, di mana anak zina (dapat) dihubungkan nasabnya kepada ayah

biologisnya (pelaku zina). Dengan penegasan Nabi bahwa pelaku zina

tidak mendapatkan apa-apa, maka kebiasaan itu menjadi tidak berdaya

hukum dalam penetapan nasab.235 Akan tetapi karena anak memiliki

kesamaan (unsur zhâhir juga) dengan ‘Utbaḧ, maka demi kehati-hatian

(iḥtiyâth), Nabi menyuruh Sawdaḧ (istri beliau; anak Zam'aḧ, saudara

‘Abd dan, mestinya, juga saudara anak tersebut) untuk berhijab darinya.

Sebab jika diyakini secara pasti (fî ‘ilmillâh) bahwa anak adalah anak dari

234 Abû Sulaymân Ḥamd bin Muḥammad bin Ibrâḧîm bin al-Khaththâb al-Bustî al-
Khaththâbî (w. 388 H), Ma’âlim al-Sunan (Syarḥ Sunan Abî Dâwud), Pen-Taḥqîq: Muḥammad
Râghib al-Thabbâkh, (Aleppo: Mathba’aḧ al-‘Ilmîyaḧ, 1933), Juz 3, hlm. 281. Jamâl al-Dîn Abû
al-Farj ‘Abd al-Raḥmân bin ‘Alî bin Muḥammad al-Jawzî (w. 597 H), Kasyf al-Musykil min
Ḥadîts al-Shaḥîḥayn, Pen-Taḥqîq: ‘Alî Ḥusayn al-Bawâb, (Riyadh: Dâr al-Wathan, 1997), Ju 4,
hlm. 291. Ibn al-Mulaqqin, al-I’lâm…, Juz 8, hlm. 470.Abû al-Fadhl Zayn al-Dîn ‘Abd al-Raḥîm
bin al-Ḥusayn bin ‘Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr bin Ibrâḧîm al-‘Irâqî (w. 806 H) dan
(disempurnakan) anaknya, Walî al-DînAḥmad Abî Zar’aḧ al-‘Irâqî (w. 826 H), Tharḥ al-Tatsrîb
Syarh Taqrîb al-Asânîd wa Tartîb al-Masânîd, (Beirut: Dâr Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, t.th.), Juz 7,
hlm. 130. Ibn Ḥajar al-‘Asqalânî, Fatḥ…, Juz 12, hlm. 36. Badr al-Dîn al-‘Aynî Abî Muḥammad
Maḥmûd bin Aḥmad al-Ḥanafî (w. 855 H), ‘Umdaḧ al-Qârî Syarḥ Shaḥîḥ al-Bukhârî, Pen-Taḥqîq:
‘Abdullâḧ Maḥmûd Muḥammad ‘Umar, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2001), Juz 23, hlm.
389. Aḥmad bin Muḥammad bin abî Bakr bin ‘Abd al-Malik al-Qutaybî al-Qasthalânî al-Mishrî
(w. 923 H), Irsyâd al-Sârî li Syarḥ Shaḥîḥ al-Bukhârî; wa bi Hâmisyih Matn Shaḥîḥ al-Imâm
Muslim wa Syarḥ al-Imâm al-Nawawî ‘Alayh, (Mesir: al-Mathba’aḧ al-Amîrîyaḧ, 1305 H), Cet.
Ke-6, Juz 9, hlm. 438.

235 Ibn ‘Abd al-BarrAbû ‘Umar Yûsuf bin ‘Abdillâḧ bin Muḥammad bin ‘Âshim al-Nimrî
al-Qurthubî (w. 463 H),al-Tamhîd li Mâ fî al-Muwaththa` min al-Ma’ânî al-Asânîd,  Pen-Taḥqîq:
Mushthafâ bin Aḥmad al-‘Alawî, dkk, (Maroko: Wizâraḧ ‘Umûm al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-
Islâmîyaḧ, 1967), hlm. 182-183.
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Zam'aḧ, tentu Nabi tidak akan memerintahkannya, seperti ia tidak

memerintahkannya untuk berhijab terhadap ‘Abd dan saudaranya yang

lain.236

Penetapan nasab pada nikah yang sah juga dikaitkan dengan tiga

syarat: Pertama, suami mungkin memberikan keturunan. Menurut

kesepakatan ulama, ia adalah laki-laki yang bâligh.237 Karena itu nasab

tidak bisa terjadi dari laki-laki yang tidak bisa melakukan senggama atau

tidak memiliki kelamin, kecuali sakit yang bisa diobati.238

Kedua, menurut ulama Ḥanafîyaḧ, anak itu lahir enam bulan

setelah perkawinan. Jumhur ulama menambahkan syarat suami istri telah

melakukan senggama. Jika kelahiran itu kurang dari enam bulan, anak itu

tidak dinasabkan kepada suami, karena itu menjadi bukti bahwa kehamilan

terjadi sebelum akad, kecuali jika suami mengakuinya. Pengakuan itu

harus diartikan sebagai pernyataan bahwa perempuan itu hamil sebelum

akad nikah. Bisa juga kehamilan itu terjadi dalam perkawinan yang

236 Taqî al-Dîn Abî al-Fatḥ Ibn Daqîq al-'Ayd (625-702 H), Syarḥ al-Arba’în al-
Nawawîyaḧ fî al-Aḥâdîts al-Shaḥîḥaḧ al-Nabawîyaḧ, (Mekah: al-Maktabaḧ al-Fayshalîyaḧ, t.th.),
hlm. 28.

237 Pendapat populer, usia minimal laki-laki yang dianggap bisa membuahi dan bisa
dinasabkan adalah sepuluh tahun. Lihat: al-Syîrâzî, al-Muhadzdzab…, op.cit., Juz 3, hlm. 78. Abû
Zakariya Muḥy al-Dîn Yaḥyâ bin Syaraf bin Murâ al-Nawawî (631-677 H), al-Majmû' Syarḥ al-
Muhadzdzab (ma’a Takmilah al-Subkî wa al-Muthî’î) wa Yalih Fatḥ al-‘Azîz Syarḥ al-Wajîz wa
Yalih al-Talkhîsh al-Ḥabîr fî Takhrîj Aḥâdîts al-Râfi'î al-Kabîr, (Beirut: Dâr al-Fikr, t.th.), Juz 17,
hlm. 399. Ibn Qudâmaḧ, al-Kâfî…, op.cit., Juz 3, hlm. 188.

238 Ibid., Juz 17, hlm. 403. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 11, hlm. 168. Mûsâ
bin Aḥmad bin Mûsâ bin Sâlim bin ‘Îsâ bin Sâlim al-Ḥajjâwî al-Maqdisî Syaraf al-Dîn Abû al-
Najâ (895-968 H), al-Iqnâ’ li Thâlib al-Intifâ’, Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin ‘Abd al-Muḥsin al-
Turkî, (Riyadh: Markaz al-Buḥûts al-Dirâsât al-‘Arabîyaḧ wa al-Islâmîyaḧ, 2002), Cet. Ke-3, Juz
3, hlm. 612.
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akadnya fâsid atau karena terjadi senggama syubhat. Kalau demikian

halnya, anak dapat dinasabkan kepada suami untuk kemaslahatan anak.239

Ketiga, suami istri bertemu minimal satu kali setelah akad. Tapi

ada perbedaan pada makna kemungkinan pertemuan itu, aktual atau

perkiraan. Ulama Ḥanafîyaḧ berpendapat bahwa pertemuan berdasar

perkiraan menurut logika bisa terjadi. Karena itu, jika perempuan itu hamil

selama enam bulan sejak ia diperkirakan bertemu dengan suaminya, anak

yang lahir itu dinasabkan kepada suaminya itu.240 Misalnya, seorang

perempuan dari Timur nikah dengan seorang pria dari Barat, dan mereka

tidak bertemu selama satu tahun, tetapi lahir anak setelah enam sejak akad

nikah dilakukan, maka anak itu dinasabkan kepada suaminya itu.

Apabila anak itu lahir setelah talak, ba’da dukhûl, baik talak

raj'îatau bâ`in atau kematian, untuk menentukan nasabnya terdapat

beberapa kemungkinan: Pertama, jika anak itu lahir sebelum masa

maksimal masa kehamilan setelah perceraian atau kematian suami, maka

anak itu bernasab kepada suami.241 Masa maksimal kehamilan menurut

ulama Ḥanafîyaḧ dan Mâlikîyaḧ, dalam salah satu riwayatnya, adalah dua

tahun.242 Menurut ulama Syâfi’îyaḧ dan Ḥanâbilaḧ adalah empat tahun.243

239 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 17, hlm. 156. Al-Nawawî, al-Majmû’…,
op.cit., Juz 17, hlm. 399. Ibn Qudâmaḧ, ibid.

240 Al-Sarakhsî, ibid., Juz 17, hlm. 156.
241 Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin al-Ḥasan bin Farqad al-Syaybânî (w. 189 H), al-Jâmi’

al-Shaghîr ma’a Syarḥih al-Nâfi’ al-Kabîr li Abî al-Ḥasanât ‘Abd al-Ḥayyal-Luknawî (w 13 04
H), (Karaci: Dâr al-Qur`ân, 1990), hlm. 193. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 3, hlm. 211. Al-
Sarakhsî, ibid.,. Juz 6, hlm. 50.

242 Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin al-Ḥasan bin Farqad al-Syaybânî (w. 189 H), al-Ashl
(al-Mabsûth li al-Syaybânî), Pen-Taḥqîq: Muḥammad Buwaynûkâlin (Mehmet Boynukalin),
(Qatar: Wizâraḧ al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 2012), Juz 4, hlm. 420. Al-Kasânî, ibid., Juz
3, hlm. 214. Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 252-254. Syaykhî Zâdeh‘Abd al-
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Sedang pendapat yang populer di kalangan ulama Mâlikîyaḧ adalah lima

tahun.244

Kedua, apabila anak lahir melebihi waktu maksimal kehamilan,

menurut jumhur ulama anak tidak bisa dinasabkan kepada suami. Sedang

ulama Ḥanafîyaḧ merincinya sebagai berikut:

1) Pada talak raj'î dan perempuan mengaku ‘iddah-nya belum habis, anak

itu dinasabkan kepada suaminya, baik sebelum masa dua tahun sejak

perceraian atau lebih, karena suami masih boleh melakukan watha`

dengan istrinya dalam masa ‘iddah talak raj'î, dan itu sekaligus jadi

tanda rujuk. Jika perempuan mengaku ‘iddah-nya telah habis, maka

anak tidak boleh dinasabkan kepada suami.

2) Pada talak bâ`in atau karena kematian, dan istri tidak mengakui ‘iddah-

nya telah habis, anak tidak dinasabkan kepada suami.245

b. Nikah fâsid sebagai penyebab munculnya nasab

Raḥmân bin Muḥammad bin Sulaymân Dâmâd Afnadî (w. 1078 H), Majma’ al-Anhar fî Syarḥ
Multaqâ al-Abḥur wa Ma’ah al-Durar al-Muntaqâ fî Syarḥ al-Multaqâ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, 1998), Juz 2, hlm. 158-159. ‘Abd al-Raḥmân bin Muḥammad ‘Awdh al-Jazîrî (w. 1360
H), al-Fiqḧ ‘Alâ Madzâḧib al-Arba’aḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), Cet. Ke-2, Juz 4,
hlm. 394. Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 7, hlm. 684-685.

243 Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 11, hlm. 85. Imâm al-Ḥaramayn, Niḧâyaḧ…,
op.cit., Juz 15, hlm. 183. ‘Abd al-Karîm bin Muḥammad bin ‘Abd al-Karîm Abû al-Qâsim al-
Râfi'î al-Qazwaynî (w. 623 H), al-‘Azîz Syarḥ al-Wajîz (al-Syarḥ al-Kabîr), Pen-Taḥqîq: ‘Alî
Muḥammad Mu’awwadh dan ‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1997), Juz 9, hlm. 87. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 11, Ibn Qudâmaḧ, al-Syarḥ…,
op.cit., Juz 9, hlm. 67. h. 241. Al-Baḧûtî, Kasysyâf…, op.cit., Juz 4, hlm. 355.

244 Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Ḥâmid al-‘Adawî al-Mâlikî al-Azḧarî al-
Khallûtî Sayyidî Abû al-Barakât al-Dardîr (w. 1201 H), al-Syarḥ al-Kabîr, (t.tp.: Dâr Iḥyâ` al-
Kutub al-‘Arabî, t.th.), Juz 4, hlm. 407. Kitab ini dicetak jadi bagian dari Ḥâsyiyaḧ al-Dasûqî.
Lihat juga: Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 7, hlm. 569.

245 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 3, hlm. 213. Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…, Juz 6,
hlm. 404. ‘Utsmân bin ‘Alî bin Maḥjan al-Bâri’î  Fakhr al-Dîn al-Zayla’î al-Ḥanafî (w. 743 H),
Tabyînal-Ḥaqâ`iq Syarḥ Kanz al-Daqaa`iq wa Ḥâsyiyaḧ Ibn al-Syilbî, (Bûlâq: al-Mathba’aḧ al-
Kubrâ al-Amîrîyaḧ, 1313 H), Juz 3, hlm. 42. Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…, op.cit., Juz 11,
hlm. 14. Muḥammad bin Farâmûz Mullâ (Munlâ atau Mawlâ) Khusrû (w. 885 H), Durar al-
ḤukkâmSyarḥ Ghurar al-Aḥkâm, (Karaci: Mayr Muḥammad Kutub Khânaḧ, t.th.), Juz 1, hlm.
407. Ibn Nujaym, al-Baḥr…, op.cit., Juz 4, hlm. 264.
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Dalam banyak hal, jumhur ulama tidak membedakan pengertian

bâthil dan fâsid;246 keduanya merupakan kata yang memiliki makna yang

sama (sinonim)247 sebagai lawan dari kata shaḥîḥ (sama-sama tidak

menimbulkan akibat hukum apapun).248 Tetapi ulama Ḥanafîyaḧ

membedakan kedua kata itu; bâthil adalah sesuatu yang tidak disyariatkan

sama sekali, seperti jual beli minuman keras, dan fâsid adalah sesuatu yang

ashl-nya disyariatkan tetapi terlarang karena ada satu sifat lain, seperti

riba.249 Dalam konteks jual beli, fâsid identik dengan shaḥîḥ, yaitu sama-

246 Seecara kebahasaan, kata fâsid merupakan bentuk isim fâ’il dari kata fasad. Sebagai
isim fâ’il, ia juga bisa dibaca dengan bentuk lain, yaitu fasîd. Kata fasad sendiri merupakan lawan
dari kata al-shalâḥ, seperti rusak, hancur dan sebagainya. Karenanya, fâsid atau fasîd berarti
sesuatu yang rusak atau sesautu yang hancur, dan sebagainya. Ibn Manzhûr, Lisân…, op.cit., Juz 3,
hlm. 335.

247 Tâj al-Dîn Abî Nashr ‘Abd al-Wahab bin ‘Alî bin ‘Abd al-Kâfî al-Subkî (727-771 H),
Jam’ al-Jawâmi’ fi Ushûl al-Fiqḧ , (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), hlm. 14. Secara
istilah, kata fâsid berarti sesuatu yang sah ashl-nya, tetapi tidak sah sifatnya. Sedang bâthil adalah
sesuatu yang tidak sah ashl dan sifatnya. Kalau pada bâthil jelas-jelas tidak menimbulkan akibat
hukum, tetapi pada fâsid akibat hukum itu bisa muncul kalau cacat pada sifatnya disempurnakan.
Lihat: Tâj al-Dîn al-Subkî, al-Asybâh…, op.cit., Juz 1, hlm. 234.

248 Walau beda pendapat, tapi jumhur ulama, khususnya Syâfi’îyaḧ, juga mengecualikan
beberapa kasus yang berbeda padanya bâthil dan fâsid, yaitu peminangan, khuluk, ‘ârîyaḧ,
wakâlaḧ, syirkah, dan utang-piutang. Lihat: Abû ‘Abdillâḧ Badr al-Dîn Muḥammad bin ‘Abdillâḧ
bin Bahâdur al-Zarkasyî al-Syâfi’î (w. 798 H), al-Mantsûr fî al-Qawâ’I al-Fiqḧîyaḧ, Pen-Taḥqîq:
Taysîr Fâ`iq Aḥmad Maḥmûd, (Kuwayt: Wizâraḧ al-Awqâf al-Kuwaytîyaḧ, 1982), Juz 3, hlm. 7.
‘Abd al-Raḥmân bin Abî Bakr Jalâl al-Dîn al-Suyûthî (w. 911 H), al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir fi
Qawâ’id wa Furû’ Fiqḧ al-Syâfi’îyaḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1983), hlm. 286.

249 Sebagai jual beli, maka pada dasarnya ia termasuk salah satu akad yang disyariatkan,
akan tetapi karena dilakukan dengan cara riba, maka jual beli itu menjadi terlarang. Lihat: Ibn al-
Hummâm Muḥammad bin ‘Abd al-Wâḥid bin ‘Abd al-Ḥamîd Ibn Mas’ûd al-Sîwâsî al-Iskandarî
Kamâl al-Dîn al-Ḥanafî (w. 861 H), Syarḥ Fatḥ al-Qadîr ‘Alâ al-Hidâyaḧ Syarḥ Bidâyaḧ al-
Mubtadî, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Razzâq Ghâlib al-Mahdî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003),
Juz 6, hlm. 368. Al-Zarkasyî, al-Baḥr…, op.cit., Juz 2, hlm. 25. Arti penting pemilahan ulama
Ḥanafîyaḧ ini terlihat pada akibat hukumnya. Pada muamalah, transaksi yang batal sama sekali
tidak mengalihkan kepemilikan, sama dengan pendapat jumhur. Sementara transaksi fasad,
peralihan kepemilikan tetap terjadi, kalau telah terjadi serah terima. Walî al-Dîn Abî Zur’aḧ
Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥîm bin al-Ḥusayn al-‘Irâqî (762-826 H), al-Ghayts al-Hâmi’ Syarḥ Jam’
al-Jawâmi', Pen-Taḥqîq: Muḥammad Tâmir Ḥijâzî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2004), hlm.
50. Sedang pada ibadah, kalau ia batal, maka tidak ada kewajiban untuk melanjutkan sampai
selesai. Tetapi kalau ia fasad, maka ia tetap wajib diselesaikan dan dengan membayar kafarat ia
jadi sah. Jamâl al-Dîn Abû Muḥammad ‘Abd al-Rahim bin al-Ḥasan bin ‘Alî al-Isnawî (w. 772 H),
al-Tamhîd fî Takhrîj al-Furû’ ‘Alâ al-Ushûl, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Ḥasan Haytû, (Beirut:
Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1981), Cet. Ke-2, hlm. 59.
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sama menghasilkan perpindahan kepemilikan kalau telah diiringi serah

terima.250 Berdasarkan itu, mereka mengemukakan kaidah:

251َال يْلزم من َكون الشَّْيء َممُْنوًعا بوصفه َأن يكون َممُْنوًعا بَِأْصِلهِ 

Tidaklah mesti sesuatu akad yang terlarang sifatnya membuat ashl-nya
juga terlarang.

Sebaliknya, jumhur mengemukakan kaidah yang kontras, berikut:

252َممُْنوٍع ِبَوْصِفِه فـَُهَو َممُْنوٌع بَِأْصِلهِ ُكلُّ 

Semua yang terlarang berdasar sifatnya, maka ashl-nya juga terlarang.

Dalam konteks pernikahan, yang meninggalkan konsep mereka

adalah ulama Ḥanafîyaḧ. Mereka menegaskan bahwa nikah yang bâthil

adalah nikah yang fâsid; adanya seperti tidak ada (wujûduḧ ka ‘adamiḧ).

Mereka mencontohkan nikah fâsid dan bâthil adalah menikahi maḥram,

menikahi perempuan secara paksa, menikah tanpa saksi dan sebagainya.

Karena fâsid dan bâthil, maka ia tidak menimbulkan akibat hukum

apapun, seperti nasab, ‘iddah dan maḥram, selama tidak ada watha`.253

250 Shalâḥ al-DînAbûSa’îdKhalîlIbn Kaykaldî bin ‘Abdillâḧ al-Dimasyqî al-‘Ala`î (w.
761 H), Taḥqîq al-Murâd fî Ann al-Nahy Yaqthadhî al-Fasâd, Pen-Taḥqîq: Ibrâḧîm Muḥammad
al-Salafî, (Damaskus, Dâr al-Fikr, 1982), hlm. 282-283.

251 Ibid., hlm. 283.
252 Al-Ghazâlî, al-Mustashfâ…, op.cit., Juz 1, hlm. 319. Ibn Rusyd, Abû al-Walîd

Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Aḥmad al-Qurthubî al-Ḥafîd (w. 595 H), al-Dharûrî fî
Ushûl al-Fiqḧ (Mukhtashar al-Mustashfâ), Pen-Taḥqîq: Jamâl al-Dîn al-‘Alawî, (Beirut: Dâr al-
Gharb al-Islâmî, 1994), hlm. 58. Ibn QudâmaḧMuwaffiq al-Dîn Abû Muḥammad ‘Abdullâḧ bin
Aḥmad bin Muḥammad al-Jamâ’ilî al-Dimasyqî (w. 620 H), Rawdhaḧ al-Nâzhir wa Junnaḧ al-
Manazhir fî Ushûl al-Fiqḧ ‘Alâ Madzḧab al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal, Pen-Taḥqîq: Muḥammad
Murâbî, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2009), hlm. 86. Muḥammad bin Ismâ'îl bin Shalâḥ bin
Muḥammad al-Ḥusnî al-Kaḥlânî al-Shan’ânî Abû Ibrâḧîm al-Amîr (w. 1182 H), Ushûl al-Fiqḧ al-
Musammâ Ijâbaḧ al-Sâ`il Syarḥ Bughyaḧ al-Âmil, Pen-Taḥqîq: Ḥusayn bin Aḥmad al-Siyâghî dan
Ḥasan Muḥammad Maqbûlî al-Ahdal, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1988), Cet. Ke-2, hlm. 41.
‘Abd al-Karim bin ‘Ali bin Muḥammad al-Nimlaḧ (1375-1435 H), al-Muhadzdzab fi ‘Ilm Ushûl
al-Fiqḧ al-Muqâran, (Riyadh: Maktabaḧ al-Rusyd, 1999), Juz 1, hlm. 416

253 Ibn ‘Âbidîn, Radd…, op.cit., Juz 4, hlm. 274.
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Karena itu, nikah fâsid adalah “nikah yang kurang salah satu syarat

sahnya akad nikah”.254 Cacat syarat itu membuat hukum ashl-nya tidak

mengikat;255 ia bâthil dan berubah jadi fâsid kalau terjadi watha`, bukan

sejak akad terjadi.256 Kalau tidak ada watha`, ia tidak jadi nikah fâsid dan

bubar dengan sendirinya,257 tidak butuh talak atau putusan hakim. Tapi

ulama Ḥanâbilaḧ mengharuskan dengan talak; talak bâ`in. Kalau suami

tidak mau, nikahnya dibatalkan (fasakh) oleh hakim.258

254 Ibn Nujaym, al-Baḥr…, op.cit., Juz 3, hlm. 294-295. Sebagai “sandingannya”, nikah
bâthil tidak mengikat sama sekali, karena batalnya rukun nikah (al-maḥal), seperti menikahi
perempuan yang diketahui telah bersuami atau menikahi salah satu mahram”. Di samping itu, ada
klasifikasi nikah yang lain, yaitu nikah sirr (penjelasannya di bawah), nikah fudhûlî, nikah mut’aḧ
dan nikah mu`aqqat. Nikah fudhûlî adalah menikahkan seseorang atau wakilnya yang tidak berada
di tempat akad tanpa izinnya, baik laki-laki maupun perempuan, dengan seseorag yang hadir atau
ada wakilnya di tempat akad. Nikah ini baru mengikat kalau orang yang tidak hadir tersebut
menyetujui akad yang telah dilangsungkan. Al-Barkatî, Qawâ’id…, op.cit., hlm. 534.

255 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 24, hlm. 125. ‘Alî bin Khalaf al-Manûfî al-
Mâlikî al-Mishrî (w. 939 H), Kifâyaḧ al-Thâlib al-Rabbânî ‘Alâ Risâlaḧ Ibn Abî Zayd al-
Qayrawânî wa bi al-Hâmisy Ḥâsyiyaḧ al-‘Adawî, Pen-Taḥqîq: Aḥmad Ḥamdî Imâm, (Kairo:
Mathba’aḧ al-Madanî, 1987), Juz 3, hlm. 111-112. Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 4, hlm.
126.

256 Aḥmad bin ‘Alî Abû Bakr al-Râzî al-Jashshâsh al-Ḥanafî (w. 370 H), Syarḥ
Mukhtashar al-Thaḥâwî fî al-Fiqḧ al-Ḥanafî, Pen-Taḥqîq: ‘Ishamatullâh ‘Inâyatullâh
Muḥammad, dkk., (Beirut: Dâr al-Basyâ`ir al-Islâmîyaḧ, 2010), Juz 3, hlm. 118. Ibn ‘Âbidîn,
Radd…, op.cit., Juz 4, hlm. 87.

257 Ibn Rusyd, Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm. 24. Abû al-‘Abbâs Syiḧâb al-Dîn Aḥmad
bin Idrîs bin ‘Abd al-Raḥmân al-Qarâfî al-Mâlikî (w. 684 H), al-Dzakhîraḧ, Pen-Taḥqîq:
Muḥammad Bûkhubzaḧ, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1994), Juz 4, hlm. 321. Syams al-Dîn
Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmân al-Tharâbilsî al-Maghribî al-
Ḥaththâb al-Ru’aynî al-Mâlikî (w. 954 H), Mawâhib al-Jalîl fî Syarḥ Mukhtashar Khalîl, Pen-
Taḥqîq: Zakarîyâ ‘Amîrât, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1995), Juz 5, hlm. 86. Abû al-Ḥasan
‘Alî bin Aḥmad bin Mukram al-Sha’îdî al-‘Adawî (w. 1189 H), Ḥâsyiyaḧ al-‘Adawî ‘Alâ Syarḥ
Kifâyaḧ al-Thâlib al-Rabbânî, Pen-Taḥqîq: Aḥmad Ḥamdî Imâm, (Kairo:Mathba’aḧ al-Madanî,
1989), Juz 3, hlm. 112. Kitab ini dicetak sebagai hâmisy Kifâyaḧ al-Thâlib al-Manûfî.

258 Syams al-Dîn Muḥammad bin ‘Abdillâḧ al-Zarkasyî al-Mishrî al-Ḥanbalî (w. 772 H),
Syarḥ al-Zarkasyî ‘Alâ Matn al-Khiraqî, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Malik bin ‘Abdillâḧ bin Dahîsy,
(Mekah: Maktabaḧ al-Asadî, 2009), Cet. Ke-3, Juz 3, hlm. 171. ‘Ala` al-Dîn Abû al-Hasan ‘Ali
bin Sulaymân al-Mardâwî al-Dimasyqî al-Shâliḥî al-Hanbalî (w. 885), al-Inshâf fî Ma’rifaḧ al-
Râjiḥ min al-Khilâf, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Ḥâmid al-Faqî, (t.tp.: t.p., 1956), Juz 8, hlm. 304.
Abû al-Najâ, al-Iqnâ'…, op.cit., Juz 3, hlm. 396. Al-Baḧûtî, Kasysyâf…, op.cit., Juz 4, hlm. 141.
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Nikah fâsid lazimnya berkisar pada enam bentuk: Pertama, nikah

tanpa wali yang menurut jumhur ulama adalah bâthil. Tetapi kalau terjadi

watha`, suami wajib membayar mahar, sebagaimana pada nikah fâsid

lain.259 Pendapat ini didasarkan pada hadis, di mana Rasul menyatakan

secara tegas batalnya nikah tanpa wali itu.260 Tegasnya, unsur fâsid nikah

ini adalah karena bertentangan dengan kandungan hadis tersebut.

Tetapi menurut ulama Ḥanafîyaḧ, seorang perempuan boleh

menikahkan dirinya atau dinikahkan oleh perempuan lain tanpa wali, baik

yang menikah itu perawan maupun janda, sekufu atau tidak. Syarat

utamanya hanyalah persetujuan dari perempuan yang menikah itu.

Sementara wali hanya berhak mengajukan pembatalan kepada hakim kalau

259 Ibn Rusyd, Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm. 8-9. Al-Qarâfî, al-Dzakhîraḧ…, op.cit., Juz
4, hlm. 202-203. Aḥmad bin Ghânim (Ghanîm) bin Sâlim Ibn Mihnâ Syiḧâb al-Dîn al-Azḧarî al-
Nafrâwî al-Mâlikî (w. 1126 H), al-Fawâkih al-Diwânî ‘Alâ Risâlaḧ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî,
Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Wârits Muḥammad ‘Alî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1997), Juz 2,
hlm. 4. Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 6, hlm. 31-32. Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 9,
hlm. 40. Al-Nawawî, al-Majmû’…, op.cit., Juz 16, hlm. 150. Al-Râfi'î, al-‘Azîz…, op.cit., Juz 7,
hlm. 531-532. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 9, hlm. 345. Al-Zarkasyî, Syarḥ…, op.cit.,
Juz 3, hlm. 111-112. Ibn Ḥazm, al-Muḥallâ…, op.cit., Juz 9, hlm. 36.

260 Rasul Saw bersabda:

َا اْمَرأٍَة َنَكَحْت بَِغْريِ ِإْذِن َولِيـَِّها فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِنَكاُحَها َعْن َعاِئَشَة، أَنَّ َرُسوَل اِهللا َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  قَاَل: أَميُّ
َا فـََلَها اْلَمْهُر ِمبَا اْسَتَحلَّ ِمْن فـَْرِجَها، فَِإْن اْشَتَجُروا فَال ِ لَُه سُّْلطَاُن َوِيلُّ َمْن َال َوِيلَّ بَاِطٌل، فَِنَكاُحَها بَاِطٌل، فَِإْن َدَخَل 

(رواه الرتمذي)
“Dari Aisyah, katanya: Rasulullah Saw bersabda, “Setiap perempuan yang dinikahi tanpa izin
walinya maka nikahnya batal, nikahnya batal, nikahnya batal. Kalau ia digauli, maka baginya
mahar, karena suami telah menghalalkan farj-nya jika dia sebatang kara, maka hakim adalah wali
bagi orang yang tidak punya wali.” (HR. al-Tirmidzî). Lihat: Al-Syâfi’î, Musnad…, Juz 2, hlm. 11.
‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…, Juz 6, hlm. 195. Ibn Râhawayh Abû Ya’qûb Isḥâq bin Ibrâḧîm bin
Makhlad bin Ibrâḧîm al-Ḥanzhalî al-Marûzî (w. 238 H), Musnad Isḥâq bin Râhawayh, Pen-
Taḥqîq: ‘Abd al-Ghafuur bin ‘Abd al-Ḥaqq al-Balûsî, (Madinah: Maktabaḧ al-Îmân, 1991), Juz 2,
hlm. 194. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 40, hlm. 435. Al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm.
1397. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 398. Al-Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 4, hlm.
313. Al-Ḥâkim, Mustadrak…, op.cit., Juz 2, hlm. 182. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit.,
Juz 7, hlm. 168. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 10, hlm. 29. Hadis dengan substansi yang
sama, sedikit beda dalam redaksi, lihat dalam: Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 605.



226

ia menikah dengan lelaki yang tidak sekufu.261 Dasar mereka adalah

putusan ‘Alî bin Abî Thâlib yang mensahkan nikah seperti itu.262

Kedua, nikah tanpa saksi.263 Dalam hal ini, tidak ada perbedaan

antara ulama Ḥanafîyaḧ dan jumhur;264 ia termasuk kategori nikah fâsid.265

261 Dalam pandangan ulama Ḥanafîyaḧ, keberadaan wali dalam nikah adalah untuk
memenuhi hak perempuan yang akan menikah. Karena itu, kalau wali tidak ada atau tidak mau
menikahkan, kemudian perempuan menikahkan dirinya sendiri, tidak membuat nikah itu jadi fâsid.
Dalam hal itu, sesungguhnya kepentingan wali hanyalah untuk memelihara supaya perempuan
menikah dengan orang yang sekufu dengannya. Kalau perempuan telah menikah, tanpa wali,
dengan orang sekufu, maka peran wali itu sudah terpenuhi dan, karenanya, hilang lah penghalang
keabsahan nikah itu. Argumen lain yang dikemukakan ulama Ḥanafîyaḧ adalah logika
penggabungan dua kemudharatan. Pada nikah tanpa wali dengan orang yang tidak sekufu, kalau
dianggap sah begitu saja, berarti menzalimi hak wali. Tapi kalau dinyatakan tidak sah, berarti telah
membatalkan kecakapan hukum perempuan dan itu merupakan tindakan kezaliman terhadapnya.
Oleh karena itu, dua hal itu bisa dikompromikan dengan menetapkan bahwa nikah itu sah, untuk
memelihara hak perempuan, dan memberikan wewenang kepada wali untuk mengajukan
pembatalan, guna memelihara haknya sebagai wali. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 2, hlm. 249.

262 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 5, hlm. 10. Muḥammad bin Muḥammad bin
Maḥmûd Akmal al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Ibn al-Syaykh Syams al-Dîn Ibn al-Syaykh Jamâl al-Dîn al-
Rûmî al-Bâburtî (w. 786 H), al-‘Inâyaḧ Syarḥ al-Hidâyaḧ, (Bûlaq: Mathba’aḧ al-Kubrâ al-
Amîrîyaḧ, 1315 H), Juz 2, hlm. 392. Kitab ini jadi diletakkan sebagai hâmisy dari Syarḥ Fatḥ al-
Qadîr li al-‘Âjiz al-Faqîr Ibn al-Hummâm terbitan tahun 1315 H. Hal ini juga dikuatkan oleh
kaidah: Setiap orang memiliki kewenangan mandiri melakukan tasharruf terhadap hartanya, juga
berwenang menikahkan dirinya. Sebaliknya, tiap orang yang tidak memiliki kewenangan mandiri
melakukan tasharruf terhadap hartanya, juga tidak berwenang menikahkan dirinya. Ibn Nujaym,
al-Baḥr…, op.cit., Juz 3, hlm. 117.

263 Al-Syarbaynî, Mughnî…, op.cit., Juz 4, hlm. 244. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit.,
Juz 9, hlm. 347.

264 Walau sepakat, tapi ada beda. Menurut ulama Ḥanafîyaḧ, orang yang fasik boleh
menjadi saksi dan nikah yang disaksikannya sah. Sedang menurut jumhur, saksi nikah itu haruslah
orang yang bersifat adil. Lihat: Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 5, hlm. 31. Al-Kasânî,
Badâ`i’…, op.cit., Juz 2, hlm. 255. Syaykhî Zâdeh, Majma’…, op.cit., Juz 1, hlm. 473-474. Al-
Ḥaththâb al-Ru’aynî, Mawâhib…, op.cit., Juz 5, hlm. 27-28. Kamâl al-Dîn Muḥammad bin Mûsâ
bin ‘Îsâ bin ‘Alî al-Damîrî Abû al-Biqâ` al-Syâfi’î (w. 808 H), al-Najm al-Wahhâj fî Syarḥ al-
Minḧâj, (Beirut: Dâr al-Minḧâj, 2004), Juz 10, hlm. 286. Abû al-Mahaasin ‘Abd al-Wâḥid bin
Ismâ’îl al-Rawyânî (w. 502 H), Baḥr al-Madzḧab (fî Furû’ al-Madzḧab al-Syâfi’î), Pen-Taḥqîq:
Thâriq Fatḥî al-Sayd, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2009), Juz 11, hlm. 170. Maḥfûzh bin
Aḥmad bin al-Ḥasan Abû al-Khaththâb al-Kalâdzânî (w. 510 H), al-Hidâyaḧ ‘Alâ Madzḧab al-
Imâm Abî ‘Abdillâḧ Aḥmad bin Muḥammad bin Ḥanbal al-Syaybânî, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Lathîf
Hamîm dan Mâhir Yâsîn al-Faḥl, (Kuwayt: Mu`assasaḧ Ghurâs, 2004), hlm. 596. Ibn Qudâmaḧ,
ibid., Juz 9, hlm. 349.

265 Al-Sarakhsî, ibid., Juz 5, hlm. 31. Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 6, hlm. 57. Abû
Bakr (al-Bakrî) ‘Utsmân bin Muḥammad Syathâ al-Dimyâthî al-Syâfi’î (w. 1310 H),I’ânaḧ al-
Thâlibîn ‘Alâ Ḥill Alfâzh Fatḥ al-Mu’în, (t.tp.: Dâr Iḥyâ` al-Kutub al-‘Arabîyaḧ, t.th.), Juz 3, hlm.
298. Ibn Qudâmaḧ, ibid., Juz 9, hlm. 347. Ibn Qudâmaḧ, al-Syarḥ…, Juz 7, hlm. 426. Ibn Dhûyân
Ibrâḧîm bin Muḥammad Sâlim (w. 1353 H), Manâr al-Sabîl fî Syarḥ al-Dalîl, Pen-Taḥqîq: Zuhayr
al-Syâwîsy, (Damaskus: Mu`assasaḧ Dâr al-Salâm, t.th.), Juz 2, hlm. 157
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Dasar fâsid-nya adalah tidak sejalan dengan penegasan Nabi, salah

satunya, bahwa “Tiadalah nikah, kecuali dengan dua saksi yang adil dan

wali yang membimbing”.266 Hal itu juga dikuatkan oleh “ancaman” ‘Umar

bahwa “Tiadalah didatangkan kepadaku laki-laki yang menikahi seorang

perempuan dengan seorang saksi laki-laki, kecuali ia aku rajam dia”.267

Menurut Imam Mâlik dan kebanyakan pengikutnya, yang jadi

syarat adalah pemberitahuan kepada orang banyak (al-i’lân), bukan saksi.

Karena itu, apabila nikah itu diumumkan, walaupun hanya dihadiri kanak-

kanak dan orang gila, ia tetap sah. Sebaliknya, walaupun dihadiri saksi

yang memenuhi syarat, tetapi tidak diumumkan, ia dipandang tidak sah.268

Dasarnya adalah perintah Nabi untuk mengumumkan (a’linû al-nikâḥ).269

266 Al-Syâfi’î, Musnad…, op.cit., Juz 2, hlm. 12. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…,
op.cit., Juz 7, hlm. 204. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 10, hlm. 56.

267 Sepanjang penelusuran penulis, matan seperti ini hanya ditemukan dalam: al-Sarakhsî,
al-Mabsûth…, op.cit., Juz 5, hlm. 31. Sementara Muḥammad al-Syaybânî, misalnya, hanya
mengetmukan dalam bentuk simpulan. Menurutnya: Seorang lelaki tidak boleh menikahi
perempuan dengan hanya satu orang laki-laki, meskipun setelah itu ada dua laki-laki lain yang
memberikan kesaksian”. Lihat: Al-Syaybânî, al-Ashl…, op.cit., Juz 10, hlm. 211. Lafal yang mirip
dengan al-Sarakhsî dikemukakan al-Syâfi’î, tapi bukan hanya seorang saksi. Lafal al-Syâfi’î
menyebut “satu saksi lelaki dan satu saksi perempuan”. Lihat: al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 6,
hlm. 58.

268 Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istidzkâr…, op.cit., Juz 5, hlm. 471. Al-Sarakhsî menyebut
pendapat itu dikemukakan oleh Imam Mâlik, Ibn Abî Laylâ dan ‘Utsmân al-Bata. Lihat: al-
Sarakhsî, ibid., Juz 5, hlm. 30-31. Tapi menurut Ibn Rusyd, pendapat itu dianut oleh Abû Tsawr,
al-Ḥasan bin ‘Alî dan sekelompok ulama lain. Lihat: Ibn Rusyd, Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 44.
Tapi al-Qarâfî mengakui bahwa pendapat itu juga dikemukakan Imam Mâlik dan pengukutnya
serta Ibn al-Jallâb dan Ibn Ḥabîb. Al-Qarâfî, al-Dzakhîraḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 400-401. Lihat
juga: Abû Muḥammad ‘Abd al-Waḧḧâb bin ‘Alî bin Nashr al-Tsa’labî al-Baghdâdî al-Mâlikî (w.
422 H), al-Ma'ûnaḧ ‘Alâ Madzḧab ‘Âlim al-Madînaḧ (al-Imâm Mâlik bin Anas), Pen-Taḥqîq:
Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismâ’îl al-Syâfi’î, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1998),
Juz 1, hlm. 494.

269 Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 26, hlm. 53. Al-Thabrânî, Mu’jam al-Kabîr…, op.cit.,
Juz 13, hlm. 98. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 2, hlm. 200. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-
Kubrâ…, op.cit., Juz 7, hlm. 470. Hadis dengan substansi yang sama, lihat dalam: Ibn Mâjaḧ,
Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 611. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 390. Dalam riwayat
lain, diceritakan bahwa seseorang menikah dan tidak memberitahukan orang lain. Ketika tetangga
istrinya melihat ia masuk, maka ia ditangkap, dituduh berzina dan dilaporkan kepada ‘Umar bin
Khaththâb. Ketika ditanya, ia menjelaskan bahwa mereka telah menikah tapi merahasiakannya.
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Ketiga, menikahi perempuan dalam masa ‘iddah.270 Semua ulama

menegaskan bahwa tidak halal hukumnya menikahi perempuan dalam

‘iddah,271 karena dalam surat al-Baqaraḧ [2] ayat 235 dilarang ber-‘azam

(bertetap hati) melakukan nikah saat dalam masa ‘iddah.272 Pelanggaran

terhadap larangan inilah yang menyebabkan nikah seperti itu jadi fâsid.

Keempat, nikah mut’aḧ,273 yaitu dengan batas waktu.274 Batas

waktu itu bisa (lazimnya) dinyatakan secara tegas saat akad, tapi juga bisa

tidak; ia berlaku selama laki-laki mau “bersenang-senang” dengan istri.

Ketika ditanya siapa saksinya, ia menyebutkan sejumlah orang dari keluarga perempuan. ‘Umar
memutuskan para penuduh tidak dikenai sanksi qadzf, dan kepadanya ‘Umar menegaskan:
“Umumkan nikahmu ini dan (dengannya kamu) ihsḥân-kan kemaluannya”. Lihat: Ibn Abî
Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 3, hlm. 495.

270 ‘Iddah adalah waktu tunggu untuk berakhirnya segala yang tersisa dari pernikahan
atau (hubungan) ranjang. Lihat: al-Jurjânî, al-Ta’rîfât…, op.cit., hlm. 153. Qâsim bin ‘Abdillâḧ bin
Amir ‘Alî al-Qûnawî al-Rûmî al-Ḥanafî (w. 978 H), Anîs al-Fuqahâ`, Pen-taḥqîq: Aḥmad bin
‘Abd al-Razzâq al-Kubaysî, (Riyadh: Dâr Ibn al-Jawzî, 1427 H), hlm. 163.

271 Ibn ‘Âbidîn, Radd…, op.cit., Juz 5, hlm. 40. Sirâj al-Dîn ‘Umar bin Ibrâḧîm bin Najm
al-Ḥanafî (w. 1005 H), al-Nahr al-Fâ`iq Syarḥ Kanz al-Daqâ`iq, Pen-Taḥqîq: Aḥmad ‘Izzû
‘Inâyaḧ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2002), Juz 2, hlm. 421. Al-Nafrâwî,al-Fawâkih…,
op.cit., Juz 2, hlm. 18-19. Shâliḥ bin ‘Abd al-Samî’ al-Âbî al-Azḧarî (w. 1335 H), al-Tsimar al-
Dânî Syarḥ Risâlaḧ Ibn Abî Zayd al-Qayrawânî, (Beirut: al-Maktabaḧ al-Tsaqafîyaḧ, t.th.), hlm.
372-373. Sulaymân bin ‘Umar bin Manshûr al-‘Ajîlî al-Azḧarî al-Jamal (w. 1204 H), Ḥâsyiyaḧ al-
Jamal ‘AlâSyarḥ al-Minhaj(Futûḥât al-Waḧḧâb bi Tawdhîḥ SyarḥMinhajal-Thullâb), (Beirut: Dâr
Iḥyâ` al-Turâts al-‘Arabî, 2006), Juz 4, hlm. 461. Al-Dimyâthî, I’ânaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 280.
Manshûrbin Yûnus bin Shalâḥ al-Dîn Ibn Ḥasan bin Idrîs al-Baḧûtî al-Ḥanbalî (w. 1051 H), al-
Rawdh al-Murabbi’ Syarḥ Zâd al-Mustaqni’ wa Ma’ah Ḥâsyiyaḧ Nafîsaḧ li al-‘Utsaymîn, Pen-
takhrîj hadisnya: ‘Abd al-Qudduus Muḥammad Nadzîr, (t.tp.: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, t.th.), hlm.
521.

272 Bagian yang relevan dalam ayat itu menyebutkan: “…Dan janganlah kamu ber'azam
(bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya…”

273 Pada dasarnya nikah mut’aḧ dalam pandangan ulama Syâ’aḧ memang nikah berbatas
waktu. Penjelasan sederhana tentang nikah mut’aḧ dari perspektif Syâ’aḧ dan bantahan mereka
terhadap para penolaknya, dapat dilihat dalam: Markaz Nûn li al-Ta`lîf wa al-Tarjumaḧ, al-Fiqḧ
al-Muqâran, (Beirut: Jam’îyaḧ al-Ma’ârif al-Islâmîyaḧ, 2007), hlm. 205-218.

274 Sebagian ulama membedakan nikah mut’aḧ dengan nikah berbatas waktu (mu`aqqat),
walau dari sisi pembatasan waktunya sama. Nikah mu`aqqat menggunakan lafal yang lazim pada
akad nikah (misalnya “atazawaujuki ‘asyaraḧ ayyâm”; aku nikahi engkau selama sepuluh hari),
sedang nikah mut’aḧ menggunakan lafal tamattu’, istimtâ’ dan yang semakna(misalnya “matti’nî
bi nafsik ‘asyaraḧ ayyâm”: bersenang-senanglah denganku selama supuluh hari). Dalam hal ini,
nikah mu`aqqat adalah sah menurut Zufar dan ia bisa berubah jadi nikah “selamanya”, ketika batas
waktunya “diabaikan” (ilghâ`; dibatalkan). Lihat: Ibn ‘Âbidîn, Radd…, op.cit., Juz 8, hlm. 88.
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Mayoritas ulama menyebutkan nikah mut’aḧ adalah batal demi hukum,

karena ia tidak hendak mencapai tujuan utama nikah yang dibenarkan,275

yaitu keturunan dan tanggung jawab pada mereka.276 Di samping itu,

adanya unsur batasan waktu itu menafikan syarat penting nikah, yaitu

“selamanya” (pelanggengan; al-ta`bîd).277

Ulama yang mengharamkan nikah mut’aḧ berargumen dengan

surat al-Mu`minûn [23] ayat 5-7278 yang menegaskan bahwa Allah hanya

menghalalkan kemaluan dengan dua cara, yaitu nikah atau karena

perbudakan.279 Karenanya, mut’aḧ bukanlah nikah yang sesungguhnya,

karena tidak menimbulkan hak talak dan saling mewarisi.280 Di samping

itu, ada banyak hadis yang menegaskan keharaman nikah mut’aḧ.281

275 Imam al-Syâfi’î secara tegas menyebutkan bahwa kalau seseorang menikah dengan
niat hanya satu hari atau batas waktu tertentu, maka itu tetap sah. Tetapi akad itu jadi fâsid dengan
adanya pembatasan waktu, panjang atau pendek. Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 4, hlm. 152.

276 Syaykhî Zâdeh, Majma’…, op.cit., Juz 1, hlm. 487-488. Al-Nafrâwî,al-Fawâkih…,
op.cit., Juz 2, hlm. 18. Al-Azḧarî, al-Tsimar…, op.cit., hlm. 372. Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit.,
Juz 9, hlm. 328. Al-Dimyâthî, I’ânaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 278. Sulaymân bin Muḥammad bin
‘Umar al-Mishrî al-Bujayramî al-Syâfi’î (w. 1221 H), Ḥâsyiyaḧ al-Bujayramî ‘alâ Syarḥ Manhaj
al-Thullâb (al-Tajrîd li Naf’ al-‘Abîd), (Riyadh: al-Maktabaḧ al-Islâmîyaḧ, t.th.), Juz 3, hlm. 332.
Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 10, hlm. 46.

277 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 5, hlm. 153. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz
2, hlm. 272. Al-‘Adawî, Ḥâsyiyaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 107. Sulaymân bin Muḥammad bin ‘Umar
al-Mishrî al-Bujayramî al-Syâfi’î (w. 1221 H), Tuḥfaḧ al-Ḥabîb ‘Alâ Syarḥ al-Khathîb (Ḥâsyiyaḧ
al-Bujayramî ‘alâ al-Khathîb), (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1996), Juz 4, hlm. 136. Al-
Kalâdzânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., hlm. 392.

278 Artinya: “dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri
mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada terceIa.
Barangsiapa mencari yang di balik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”

279 Di ujung ayat Allah menamai pelaku watha’ selain dengan dua cara ini dengan “orang-
orang yang melampaui batas”, dan penamaan itu menunjukkan haramnya hubungan watha’ di luar
dua cara yang telah dibolehkan sebelumnya. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 2, hlm. 272-273.

280 Al-Bujayramî, Tuḥfaḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 136. Muḥammad ‘Umar Nawawî al-Jâwî
al-Bantanî (w. 1316 H), Niḧâyaḧ al-Zayn fî Irsyâd al-Mubtadi`în Syarḥ ‘Alâ Qurraḧ al-‘Ayn bi
Muhimmât al-Dîn al-Malîbârî, Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ Maḥmûd Muḥammad ‘Umar, (Beirut: Dâr
al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2002), hlm. 297.

281 Salah satunya hadis dari Sibrah (ayahRabi’), ia berkata: “Kami ikut melaksanakan haji
Wada’ bersama Rasulullah SAW… ketika Rasulullah SAW berdiri antara hajar Aswad dan pintu
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Walau demikian, pelaku nikah mut’aḧ tidak bisa dikenai sanksi

zina, karena adanya unsur syubhat, yaitu beda pendapat tentang bolehnya.

Sebagian ulama membolehkan berdasar pemahaman zhâhir surat al-Nisâ`

[4] ayat 24,282 yang menyuruh menyerahkan imbalan (ujûr) kepada

perempuan yang di-istimtâ’.283 Kedua kata itu, istimtâ’ dan ujûr (jamak

dari ujraḧ), sama sekali tidak terpakai dalam peristilahan nikah sah.284 Di

samping itu, cukup banyak riwayat yang mengisyaratkan pembolehannya,

setidaknya pernah dibolehkan bagi umat Islam.285 Selain itu ditemukan

Ka’bah beliau bersabda: “Wahai sekalian manusia, dulu aku pernah mengizinkan kalian
melakukan mut’aḧ, ketahuilah sesungguhnya Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat.
Maka siapa saja yang masih memiliki “istri” mut’aḧ hendaklah melepaskannya dan janganlah
mengambil segala yang telah diberikan kepada mereka.” Lihat: Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…,
op.cit., Juz 3, hlm. 551. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 631. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-
Kubrâ…, op.cit., Juz 7, hlm. 330.

282Arti bagian yang relevan: “…Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) di
antara mereka, berikanlah kepada mereka ajr-nya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban;…”

283 Pendapat popular menyebut salah satu sahabat yang berkeyakinan bahwa mut’aḧ tetap
boleh selamanya, tidak pernah ada naskh, adalah Ibn ‘Abbâs. Ada yang menyebut bahwa ia
membolehkannya hanya dalam keadaan sangat sulit (al-ḥâl al-syadîd) dan dalam keadaan
sedikitnya perempuan. Namun pendapat lain menyebut bahwa Ibn ‘Abbâs kemudian menarik
pendapatnya (rujû’) setelah diingatkan bahwa hal itu telah di-naskh Nabi. Penjelasan dan
pengujian validitas riwayat tentangnya lebih lengkap lihat dalam: Shâliḥ al-Wardî, Zawâj al-
Mut’aḧ Ḥalâl fî al-Kitâb wa al-Sunnaḧ, (Qum: Dâr al-Ghadîr, 2003), Cet. Ke-2, hlm. 105-123.
Pembolehan itu, selain oleh Zufar dan Ibn ‘Abbâs, juga dikemukakan oleh ‘Athâ`, Thaawus, Ibn
Jurayj, Sa’îd al-Khudriy, Jaabir dan, semua itu, jadi dasar ḥujjaḧ golongan Syâ’aḧ. Sementara
Imam Aḥmad sendiri juga memiliki pendapat dari riwayat berbeda, ia tidak mengharamkan, tapi
hanya menganggapnya sebagai makrûḧ. Lihat: Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 10, hlm.
46. Juga: Muḥammad Na’îm Muḥammad Hânî Sâ’î, Mawsû’aḧ Masâ`il al-Jumhuur fî al-Fiqḧ al-
Islâmî, (Mesir: Dâr al-Salâm, 2007), Juz 2, hlm. 689-690.

284 Al-Kasânî menyebutkan tiga pemahaman yang mendukung pendapat para pendukung
nikah mut’aḧ, yaitu: Pertama, ayat itu menyebutkan istimtâ’, bukan nikah, yang seakar dengan
kata tamattu’. Kedua, Allah menyuruh menyerahkan “upah” dan itu menunjukkan bahwa hakikat
ijâraḧ dan mut’aḧ adalah sama, yaitu akad sewa terhadap manfaat kemaluan perempuan. Ketiga,
Allah menyuruh membayar upah, bukan mahar, setelah melakukan istimtâ’. Kondisi seperti itu
memang berlaku pada akad ijarah dan nikah mut’aḧ, sebab mahar hanya diwajibkan atas dasar
akad pada pernikahan, bukan karena istimtâ’. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 2, hlm. 272.

285 Salah satu hadis yang menegaskan pembolehan itu adalah hadis dari Jâbir bin
‘Abdillâḧ dan Salamah bin al-Akwa’, keduanya mengatakan: “Telah datang menemui kami salah
seorang muadzdzin Rasulullah Saw, lalu ia berkata: ‘Sesungguhnya Rasulullah SAW telah
memberi izin kalian untuk melakukan mut’aḧ”. Lihat; Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 7, hlm.
13. Muslim, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 1022.
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qirâ`aḧ syâdzdzaḧ Ibn ‘Abbâs yang berbunyi: fa mâ istamta’tum biḧ min

ḧunn ilâ ajal musammâ.286

Kelima, nikah taḥlîl atau nikah muḥallil,287 yaitu nikah yang

dilakukan laki-laki kedua (dengan seorang perempuan) dengan niat

menghalalkan perempuan tersebut (untuk suami pertamanya).288 Nikah ini

biasanya dilakukan terhadap perempuan yang telah ditalak tiga oleh suami

sebelumnya. Untuk memenuhi syarat pada surat al-Baqaraḧ [2] ayat

230289 dalam waktu cepat, plus mengurangi kecemburuan, dilakukan nikah

taḥlîl dengan “menyewa” atau “minta bantuan” seseorang dengan syarat

segera menceraikan setelah akad nikah.

Hampir semua ulama berpendapat bahwa nikah taḥlîl termasuk

salah satu dari jenis nikah fâsid, baik mereka tahu atau tidak.290 Fâsid-nya

nikah itu tidak bukan pada makna zhâhir surat al-Baqaraḧ [2] ayat 230 di

286 Lihat: al-Thabarî, Jâmi’…, op.cit., Juz 6, hlm. 587.

287 Kata muḥallil merupakan isim fâ’il dengan makna membuat sesuatu menjadi halal.
Makna ini juga bisa diungkapkan dengan kata muḥill atau hâll. Al-Ba'lî, al-Muthli’…, op.cit., hlm.
322.

288 Muḥammad bin Yûsuf bin Abî al-Qâsim bin Yûsuf al-‘Abdarî al-Gharnâthî Abû
‘Abdillâḧ al-Mâlikî (w. 897 H), al-Tâj wa al-Iklîl li Mukhtashar Khalîl, Pen-Taḥqîq: Zakarîyâ
‘Amîrât, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1995), Juz 5, hlm. 121. Kitab ini dicetak sebagai
hâmisy kitab Mawâhib al-Jalîl al-Ḥaththâb al-Ru’aynî.

289 Bagian yang relevan berarti: “Kemudian jika suami mentalaknya (sesudah talak yang
kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain.
Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas
suami pertama dan istri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan
hukum-hukum Allah…”

290 Abû Muḥammad ‘Abdillâḧ bin Abî Zayd ‘Abd al-Raḥmân al-Nafzî al-Qayrawânî al-
Mâlikî (w. 386 H), al-Nawâdir wa al-Ziyâdât ‘Alâ mâ fî al-Mudawwanaḧ min Ghayrihâ min al-
Âyât, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Fattâḥ Muḥammad al-Ḥulû, dkk., (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî,
1999), Juz 4, hlm. 581. Khalîl bin Isḥâq bin Mûsâ Dhayâ` al-Dîn al-Jundî al-Mâlikî al-Mishrî (w.
776 H), al-Tawdhîḥ fî Syarḥ al-Mukhtashar al-Far’î li Ibn al-Ḥâjib, Pen-Taḥqîq: Aḥmad bin ‘Abd
al-Karîm Najîb, (Mansyûraḧ: Markaz Najîbawayh li al-Makhthûthât wa Khidmaḧ al-Turâts, 2008),
Juz 4, hlm. 43. Abû al-Ḥasan Yaḥyâ Ibn Abî al-Khayr bin Sâlim al-‘Imrânî al-Yamanî al-Syâfi’î
(w. 558 H), al-Bayân fî Madzḧab al-Imâm al-Syâfi’î, Pen-Taḥqîq: Qâsim Muḥammad al-Nûrî,
(Jeddah: Dâr al-Minḧâj, 2000), Juz 9, hlm. 278. Al-Baḧûtî, Kasysyâf…, op.cit., Juz 4, hlm. 85.
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atas, tetapi pada hadis, yang salah satunya menegaskan bahwa “Nabi Saw

melaknat291 lelaki muḥallil dan lelaki yang meminta di-taḥlîl-kan”.292

Di kalangan ulama Ḥanafîyaḧ ada tiga pendapat: menurut Abû

Yûsuf (w. 182 H), nikah itu fâsid dan perempuan itu tidak halal bagi suami

awalnya, karena ia identik dengan nikah mu`aqqat. Menurut Muḥammad

bin Ḥasan al-Syaybânî (w. 189 H), nikah itu boleh, karena syaratnya tidak

terlarang, tapi perempuan itu tidak halal untuk suami pertamanya, karena

ia telah menyegerakan apa yang oleh syarak diakhirkan, sama seperti

terhalangnya ahli waris karena membunuh. Sedang menurut Abû Ḥanîfaḧ,

nikah itu makruh, tapi perempuan itu halal untuk suaminnya yang

pertama.293

Keenam, nikah sir (al-sirr). Pada dasarnya semua ulama melarang

nikah ini, tetapi mereka berbeda dalam penentuan hakikatnya. Menurut

ulama Ḥanafîyaḧ, ia adalah nikah tanpa kehadiran dua saksi.294 Menurut

ulama Mâlikîyaḧ dan salah satu pendapat ulama Ḥanâbilaḧ, ia adalah

perkawinan nikah yang para saksinya, walau banyak, dipesankan agar

291 Asal perbedaan pendapat adalah dalam pemahaman kehendak laknat; bagi mereka
yang memahaminya hanya semata dosa, maka nikahnya sah. Sedang mereka yang menganggap
bukan hanya dosa, tapi juga bermuatan larangan, maka nikah itu jadi fâsid. Ibn Rusyd, Bidâyaḧ…,
op.cit., Juz 2, hlm. 55-56.

292 Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 7, hlm. 292. Aḥmad, Musnad…, op.cit.,
Juz 1, hlm. 80. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 622. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…,
op.cit., Juz 7, hlm. 338. Dalam lafal lain disebutkan yang melaknati itu adalah Allah, bukan Nabi.
Lihat: Ibn Abî Syaybaḧ, ibid., Juz 7, hlm. 292. Ibn Mâjaḧ, ibid., Juz 1, hlm. 623. Abû Dâwud,
Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 227. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 17, hlm. 299.Al-
Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 7, hlm. 339.

293 ‘Abdullâḧ bin Maḥmûd bin Mawdûd al-Mûshûlî al-Baldaḥî Majd al-Dîn Abû al-Fadhl
al-Ḥanafî (w. 783), al-Ikhtibâr li Ta’lîl al-Mukhtâr, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, t.th.), Juz 3,
hlm. 151. Abû Bakr bin ‘Alî bin Muḥammad al-Ḥaddâdî al-‘Ibâdî al-Zabîdî al-Yamanî al-Ḥanafî
(w. 800 H), al-Jawharaḧ al-Nîraḧ, (Pakistan: al-Maktabaḧ Ḥaqqânîyaḧ, t.th.), Juz 2, hlm. 129.

294 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 2, hlm. 253. Al-Zayla’î, Tabyîn…, op.cit., Juz 2,
hlm. 98.
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merahasiakannya atau yang dilakukan secara rahasia (istisrâr).295 Menurut

ulama Syâfi’îyaḧ, dipandang sebagai nikah sir kalau nikah itu hanya ada

satu saksi lelaki dan satu saksi perempuan.296

Di antara para sahabat dan tâbi’în yang “membenci” (karraḧ)

nikah sir, khususnya satu saksi lelaki dan satu saksi perempuan, adalah

‘Umar bin al-Khaththâb, ‘Urwah bin al-Zubayr, al-Sya’bî, Nâfi’ Mawlâ

Ibn ‘Umar dan ‘Abdullâḧ bin ‘Utbaḧ.297 Walau mayoritas menolaknya,

tapi menurut al-Mughîraḧ nikah sir itu boleh.298

Landasan fâsid-nya nikah sir ini, bagi ulama yang menyaratkan

saksi (lengkap) adalah hadis yang mengharuskan dua saksi nikah.299

Sementara ulama yang mendasarkannya pada ketiadaan pemberitahuan

adalah menyalahi perintah Nabi untuk mengumumkan pernikahan. Dari

sisi motivasi “merahasiakan” nikah sir ini sangat identik dengan

295 Abî Zayd al-Qayrawânî, al-Nawâdir…, op.cit., Juz 4, hlm. 565. Abû al-Walîd
Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurthubî (w. 520 H; kakek Ibn Rusyd), al-Bayân wa al-
Taḥshîl wa al-Syarḥ wa al-Tawjîh wa al-Ta’lîl li Masâ`il al-Mustakhrijaḧ, Pen-Taḥqîq: Aḥmad al-
Syarqâwî Iqbâl, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî, 1988), Cet. Ke-2, Juz 4, hlm. 378. Al-Qarâfî, al-
Dzakhîraḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 401. ‘Alî bin Muḥammad al-Rab’î Abû al-Ḥasan al-Lakhmî (w.
478 H), al-Tabshiraḧ, Pen-Taḥqîq: Aḥmad ‘Abd al-Karîm Najîb, (Qatar: Wizâraḧ al-Awqâf wa al-
Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 2011), Juz 4, hlm. 1866. Isḥâq bin Manshûr bin Bahrâm Abû Ya’qûb al-
Marwazî al-Kawsaj (w. 251 H), Masâ`il al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal wa Isḥâq bin Râhawayh,
(Madinah: al-Jâmi’aḧ al-Islâmîyaḧ, 2004), Juz 4, hlm. 1714. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit.,
Juz 9, hlm. 469.

296 Ismâ’îl bin Yaḥyâ bin Ismâ’îl Abû Ibrâḧîm al-Muzanî (w. 264 H), Mukhtashar al-
Muzanî, Pen-tashḥîḥ: Muḥammad Zuhrî al-Najjâr, (Beirut: Dâr al-Ma’rifaḧ, 1990), hlm. 164,
Kitab ini dicetak sebagai juz 8 dari al-Umm terbitan Dâr al-Ma’rifaḧ.

297 Ibn al-Mundzir Abî Bakr Muḥammad bin Ibrâḧîm al-Naysâburî (w. 318 H), al-Isyrâf
‘Alâ Madzâḧib al-‘Ulamâ`, Pen-Taḥqîq: Abû Ḥammâd Shaghîr Aḥmad al-Anshârî, (UAE:
Maktabaḧ Makkah al-Tsaqafîyaḧ, 2005), Juz 5, hlm. 33.

298 Al-Damîrî, al-Najm…, op.cit., Juz 9, hlm. 143.
299 Ulama Syâfi’îyaḧ memperkuatnya dengan riwayat riwayat dari Ibn Zubayr yang

menyebutkan bahwa ketika ‘Umar mengetahui adanya nikah dengan saksi seorang laki-laki dan
seorang perempuan, ia menegaskan “Itu adalah nikah sirr, dan aku sama sekali tidak bisa
mengizinkannya (tidak membolehkannya). Kalau aku hadir pada pernikahan itu, sungguh akan aku
rajam (para pelakunya)”. Lihat: Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 6, hlm. 58.
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“mengambil piaraan” atau “menjadikan gundik” yang dilarang Allah

dalam surat al-Nisâ` [4] ayat 25300 dan surat al-Mâ`idaḧ [5] ayat 5.301

Ketujuh, nikah tanpa persetujuan calon istri. Persetujuan ini, baik

ia janda atau perawan, dikukuhkan banyak hadis, salah satunya penegasan

Nabi “Jangan engkau menikahkan janda sebelum ia meminta, dan jangan

engkau menikahkan perawan sebelum ia mengizinkannya”.302 Karena itu,

jumhur ulama menegaskan kalau seorang ayah menikahkan anaknya yang

masih kanak-kanak, belum bisa memberikan izin, nikahnya dapat

dibatalkan. Kalau dalam perkawinan itu telah terjadi watha`, akibat

hukumnya sama seperti nikah fâsid.303 Sementara menurut ulama

300Arti bagian yang relevan: “…kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah
maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri,
bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan
apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka melakukan perbuatan yang
keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang
bersuami…”

301Arti bagian yang relevan: “…(Dan dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga
kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di
antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin
mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula)
menjadikannya gundik-gundik…”

302 Salah satu matan hadis ini berasal dari Abî Ḧurayraḧ, bahwa Nabi Saw bersabda:
“Jangan engkau menikahkan janda sebelum ia meminta, dan jangan engkau menikahkan perawan
sebelum ia mengizinkannya. Para sahabat berkata: ‘Ya Rasulullah, bagaimana izin perempuan
perawan itu?’ Beliau menjawab: ‘Diamnya’. Lihat (hadis yang sama atau senada): Aḥmad,
Musnad…, op.cit., Juz 15, hlm. 371. Al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 1398. Al-Bukhârî,
Shaḥîḥ…, Juz 7, hlm. 17. Muslim, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 1036. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1,
hlm. 601. Al-Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 406. Al-Nasâ`î, Sunan…, op.cit., Juz 6, hlm.
85. Al-Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 4, hlm. 345. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit.,
Juz 7, hlm. 192. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 10, hlm. 49.

303 Muḥammad bin ‘Abdillâḧ al-Khursî al-Mâlikî Abû ‘Abdillâḧ (w. 1101 H), Syarḥ
Mukhtashar Khalîl li al-Khursî wa bi Hâmisyih Ḥâsyiyaḧ al-‘Adawî, (Bûlaq: Mathba’aḧ al-Kubrâ
al-Amîrîyaḧ, 1317 H), Cet. Ke-3, Juz 3, hlm. 185. Al-Syîrâzî, al-Muhadzdzab…, op.cit., Juz 2,
hlm. 427. Mushthafâ al-Khin, dkk., al-Fiqḧ al-Manhajî ‘Alâ Madzḧab al-Imâm al-Syâfi’î
Rahimahullâh Ta’âlâ, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1992), Juz 4, hlm. 67. Manshûr bin Yûnus bin
Shalâḥ al-Dîn Ibn Ḥasan bin Idrîs al-Baḧûtî al-Ḥanbalî (w. 1051 H),Daqâ`iq Awlâ al-Nahy li
Syarḥ al-Muntahâ (Syarḥ Muntahâ al-Irâdât), Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin ‘Abd al-Muḥsin al-
Turkî, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 2000), Juz 5, hlm. 124. Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥîm bin al-
Syahîd Wajîh al-Dîn bin Mu’azhzham bin Manshûr al-Syâh Walîyullâh al-Dahlawî (w. 1176 H),
Ḥujjatullâh al-Bâlighaḧ, Pen-Taḥqîq: al-Sayyid Sâbiq, (Beirut: Dâr al-Jîl, 2005), Juz 2, hlm. 196.
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Ḥanafîyaḧ, ia termasuk nikah mawqûf; sah kalau disetujui perempuan dan

batal tidak disetujui. Persetujuan itu dapat “diwakili” oleh kesediaan untuk

digauli, meminta mahar atau nafkahnya.304

Pada dasarnya nikah fâsid tidak memberikan akibat hukum yang

sama dengan nikah sah. Tetapi kalau terjadi watha`, hal itu akan

menimbulkan beberapa dampak hukum, salah satunya adalah hubungan

nasab antara suami dengan anak hasil watha`,305 dan ulama sepakat

tentang ini.306 Sebab hukum yang ditimbulkan akad yang fâsid dianggap

sama dengan akad shaḥîḥ. Bedanya, kalau pada nikah shaḥîḥ nasab sudah

dianggap ada secara hukum sejak akad nikah, maka pada nikah fâsid baru

ada sejak watha` dilakukan.307

Secara hukum, nasab pada nikah fâsid ini bukan semata karena

watha`, namun disebabkan karena adanya unsur syubhat pada watha` dan

304 Menurut Imam Abû Ḥanîfaḧ, ada perbedaan kewenangan seorang wali terhadap anak
perempuannya. Ketika anak masih kecil, wali memiliki kewenangan yang luas dan mengikat;
pengganti penuh bagi anak. Sebab, kenyataan umum bahwa seorang kanak-kanak belum mampu
melakukan tindakan hukum secara rasional dan menguntungkan dirinya. Tetapi ketika anak telah
tumbuh dewasa dan telah berakal, dan ketidak-mampuan berubah menjadi kemampuan real, ia
dianggap cakap untuk memikul beban hukum syarak. Namun, secara umum ia masih “lemah”
untuk mengurus langsung pernikahannya sendiri, karena untuk menikah dibutuhkan adanya upaya
“pencarian” pasangan (laki-laki) di tempat-tempat pertemuan mereka, dan itu dalam adat di
banyak tempat merupakan aib bagi perempuan. Karena itu wali diberi wewenang mengurusnya,
akan tetapi kewenangan itu bersifat terbatas dan tidak mandiri lagi. Kewenangan wali itu masih
membutuhkan izin atau persetujuan dari perempuan. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 2, hlm. 242.

305 Dampak hukum itu muncul semata karena telah terjadinya hubungan suami istri,
bukan karena akad yang telah dilakukan. Ibid., Juz 2, hlm. 335

306 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 17, hlm. 99. Ibid., Juz 6, hlm. 243. Al-Qâdhî
‘Abd al-Waḧḧâb Abû Muḥammad bin ‘Alî bin Nashr al-Tsa’labî al-Baghdâdî al-Mâlikî (w. 422
H), ‘Uyûn al-Masâ`il, Pen-Taḥqîq: ‘Alî Muḥammad Ibrâḧîm Bûrwîbaḧ, (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm,
2009), hlm. 417. Ibn ‘Urfaḧ Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Muḥammad al-Warghamî al-Tûnisî al-
Mâlikî (w. 803 H), al-Mukhtashar al-Fiqḧ î li Ibn ‘Urfaḧ, (UAE: Masjid wa Markaz al-Fârûq
‘Umar bin al-Khaththâb, 2014), Juz 4, hlm. 42. Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 6, hlm. 70. Al-
Ghazâlî, al-Wasîth..., op.cit., Juz 7, hlm. 45. Al-Mardâwî, al-Inshâf..., op.cit., Juz 9, hlm. 268. Ibn
Hazm, al-Muḥallâ..., op.cit., Juz 10, hlm. 141-142.

307 Ibn Nujaym, al-Baḥr…, op.cit., Juz 3, hlm. 299.
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nikah tersebut.308 Artinya, watha` itu dilakukan atas dasar akad nikah yang

diragukan keabsahannya.

Sebagai nikah fâsid, mesti watha` yang terjadi padanya berstatus

zina, karena ia nikah bâthil. Tapi kenyataannya tidak ada ulama yang

memberlakukannya sebagai perbuatan zina. Penyebab utamanya adalah

karena adanya beda pendapat tentang keabsahannya. Dalam hal ini, unsur

khilâfîyaḧ itulah yang menjadi penyebab munculnya syubhat309 dan

adanya syubhat itu mengangkat penerapan ḥudûd310 dan kafâraḧ.311

Batasan perbedaan pendapat itu hanya statusnya mu’tabar; “asal” beda,

tapi mu’tabar, maka ia mengubahnya jadi syubhat.312 Khusus pada nikah

dan watha`, ulama menyebutkan sebuah kaidah berikut:

308 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 17, hlm. 99. Al-Syîrâzî, al-Muhadzdzab…,
op.cit., Juz 3, hlm. 291. Al-Nawawî, al-Majmû’…, op.cit., Juz 9, hlm. 378.

309 Al-Sayyid Sâbiq, menyebutkan sebuah prinsip: “setiap hal yang diperselisihkan ulama
akan membawa syubhat”.Lihat: al-Sayyid Sâbiq (w. 1420 H), Fiqḧ al-Sunnaḧ, (Beirut: Dâr al-
Fikr, 1983), Cet. Ke-4, Juz 2, hlm. 371.

310 Secara filosofis (‘aqlîyaḧ) hal ini didasarkan pada kaidah bahwa “fondasi dasar ḥudûd
adalah gugur dan diangkat ketika ada syubhat”. Lihat: al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 3, hlm.
97. Sementara secara naqlîyaḧ, ia didasarkan pada hadis yang menyebutkan “hindarilah ḥudûd
dengan hal-hal yang mungkin untuk mengindarinya” (idfa’û al-ḥudûd mâ wajadtum lah madfa’).
Lihat: Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 5, hlm. 311. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 2,
hlm. 850. Lihat juga hadis senada: ‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…, op.cit., Juz 7, hlm. 402. Al-
Tirmidzî, Sunan…, op.cit., Juz 3, hlm. 85. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 9, hlm.
341. Al-Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 4, hlm. 62. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 4,
hlm. 426. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 8, hlm. 57. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…,
op.cit., Juz 12, hlm. 328.

311 Al-Ḥamawî juga menegaskan bahwa “Setiap ikhtilâf tentang sahnya sesuatu
mewajibkan syubhat”. Hal ini ia kemukakan dalam kaitannya dengan beda pendapat tentang
sahnya puasa seseorang. Ia menyebutkan kalau ada ikhtilâf tentang sahnya puasa seseorang maka
hal itu mewajibkan syubhat pada berbuka. Dalam kondisi ini, kafarat tidak wajib karena ada
syubhat. Lihat: Aḥmad bin Muḥammad Makkî Abû al-‘Abbâs Syiḧâb al-Dîn al-Ḥusaynî al-
Ḥamawî al-Ḥanafî (w. 1098 H), Ghamz ‘Uyûn al-Bashâ`ir fî Syarḥ al-Asybâh wa al-Nazhâ`ir,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1985), Juz 4, hlm. 177.

312 Al-Dabûsî menyebutkan bahwa “setiap sekecil apapun kondisi ikhtilâf yang mu’tabar
memunculkan syubhat” (adwan aḥwâl al-ikhtilâf al-mu’tabar îrâd syubhaḧ). Hal ini ia nyatakan
ketika membantah pendapat yang memasukkan basmalaḧ sebagai bagian dari tiap surat yang ia
dituliskan di awalnya. Tapi pendapat itu ternyata juga tidak disepakati. Lihat:Abû Zayd ‘Abdillâḧ
bin ‘Umar bin ‘Îsâ al-Dabûsî al-Ḥanafî (w. 430 H), Taqwîm al-Adillaḧ fî Ushûl al-Fiqḧ , Pen-
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ا؛ فالظاهر أنه ال حد على الواطيء  كل جهة صححها بعض العلماء وحكم حبل الوطء 
313يعتقد احلل.بتلك اجلهة، وإن كان ال

Semua aspek yang dinyatakan sah oleh sebagaian ulama dan ditetapkan
halalnya watha` dengannya, maka secara zhâhir hal itu meniadakan ḥadd
buat pelaku watha`, meskipun hal itu tidak mengukuhkan kehalalan.

Pengangkatan atau peniadaan ḥadd pada nikah dan watha` yang

mengandung unsur syubhat ini memiliki hubungan timbal balik dengan

berbagai hak, seperti mahar dan ‘iddah, dan nasab.314 Hubungan timbal

balik penafian ḥadd dengan nasab ini terwakili oleh kaidah berikut:

315كل ِنَكاح يْدَرأ ِفيِه احلَْد فَاْلَوَلد َالحق بِاْلَوْطِء َوَحْيُث َوجب احلَْد َال يْلحق الّنَسب

Setiap nikah yang terhindar dari ḥadd, maka nasab anak terhubung dengan
adanya watha` dan seandainya wajib ḥadd, nasab tidak terhubung.

Dalam hal ini, akad yang tidak sah mengangkat ḥadd, sementara

nasab ditetapkan oleh adanya watha`. Adanya hubungan nasab ini hampir

tidak ada ulama yang membantah. Perbedaan pada nikah fâsid ini hanyalah

pada akibat hukum lain, seperti kehalalan hubungan watha` (selanjutnya),

pemunculan status iḥshân, kewarisan dan lainnya. Menurut ulama

Ḥanâbilaḧ, tiga hal ini dikecualikan dari nikah fâsid.316 Sementara dalam

Taḥqîq: Khalîl Muḥy al-Dîn al-Mays, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2001), hlm. 21.
Penegasan harus adanya syarat mu’tabar ini juga disebutkan al-Ḥishnî. Lihat: Abû Bakr bin
Muḥammad bin ‘Abd al-Mu`min Taqî al-Dîn al-Ḥishnî (w. 829 H), Kitâb al-Qawâ’id, Pen-
Taḥqîq: Jibrîl bin Muḥammad bin Ḥasan al-Bashîlî, (Riyadh: Maktabaḧ al-Rusyd, 1997), Juz 4,
hlm. 75.

313 Tâj al-Dîn al-Subkî, al-Asybâh…, op.cit., Juz 1, hlm. 394. Al-Râfi'î, al-‘Azîz…, op.cit.,
Juz 11, hlm. 147. Al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 8, hlm. 379.Al-Nawawî menyebut kaidah ini
hanya sebagai salah satu pendapat ulama Syâfi’îyaḧ. Lihat:Al-Nawawî, Rawdhaḧ…, op.cit., Juz
10, hlm. 93. Juga: Al-Damîrî, al-Najm…, op.cit., Juz 9, hlm. 107.

314 Al-Sarakhsî menegaskan: dalam hal hak kewajiban mahar dan ‘iddaḧ, syubhat
menempati hakikat nikah, demikian juga pada (penetapan) nasab”. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…,
op.cit., Juz 12, hlm. 100.

315 Ibn Juzâ, al-Qawânîn…, op.cit., hlm. 350. Sejalan dengan ini, al-Thûfî menegaskan
“penghubungan nasab dipengaruhi oleh tidak wajibnya had (zina). Sebab ia adalah pengaruh
(buah) dari watha` yang tidak diharamkan”.Al-Thûfî, Syarḥ…, op.cit., Juz 3, 487.

316 Al-Zarkasyî, Syarḥ…, op.cit., Juz 3, hlm. 197.
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pandangan ulama Syâfi’îyaḧ, semua akibat hukum yang dimunculkan

nikah yang sah juga muncul dengan adanya nikah fâsid. Dalam kaitan ini,

mereka mengemukakan sebuah kaidah:

317ِيف َصِحيِحهِ الوطء يرتتب عليه أحكام فاسده يف الوطء فان 

Watha` yang dilakukan pada fâsid-nya (nikah) menimbulkan akibat hukum
watha` pada shaḥîḥ-nya (nikah).

Apabila yang dinikahi secara fâsid adalah perempuan dalam masa

‘iddah (dari suami yang sah), setelah perceraian nikah fâsid itu ia harus

menjalani dua ‘iddah; dari suami sahnya dan dari nikah fâsid-nya.318 Jika

ia melahirkan anak, nasabnya diputuskan oleh ahli penelusuran nasab

(qâfaḧ), dan putusannya berlaku mengikat. Apabila ahli nasab tidak ada

atau tidak bisa memutuskan, ditunggu sampai anak dewasa, dan dialah

yang akan menentukan nasabnya sendiri. Jika kedua mantan suaminya

memungkiri anak tersebut sebagai anak mereka, anak tersebut dinasabkan

kepada perempuan itu saja,319 sesuai hukum li’ân.

c. Watha` syubhat sebagai penyebab munculnya nasab

Secara bahasa kata watha` berarti menaiki (menginjak) sesuatu,

mengalahkan sesuatu (dengan kekuatan), dan bagian atas sesuatu (al-‘ulû

‘alâ al-syay`). Kata ini kemudian digunakan untuk makna bersetubuh

(jimâ’; memasukkan dzakar ke farj), karena perbuatan itu membuatnya

317 Al-Nawawî, al-Majmû’…, Juz 9, hlm. 378.
318 Zakariyâ al-Anshârî, Asnay…, op.cit., Juz 3, hlm. 395. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…,

op.cit., Juz 11, hlm. 258. Ibn Qudâmaḧ, al-Syarḥ…, op.cit., Juz 9, hlm. 134.
319 Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 7, hlm. 605. Al-Rawyânî, Baḥr…, op.cit., Juz 11,

hlm. 373. Ibn Qudâmaḧ, al-Kâfî…, op.cit., Juz 3, hlm. 190.
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seolah jadi satu dan lazimnya laki-laki memang jadi bagian atasnya.320

Makna kebahasaan ini digunakan sebagai makna terminologisnya, yaitu

“memasukkan kemaluan kekemaluan (îlâj al-farj fî al-farj)”.321

Selain watha`, kata yang digunakan untuk hubungan senggama ini

adalah kata dukhûl (masuk, lawan khurûj),322 masîs (menyentuh),323 jimâ’

(berkumpulnya beberapa hal menjadi satu, seperti berkumpulnya beberapa

kata jadi kalimat).324 Lazimnya semua kata itu dipahami sebagai senggama

yang sah (dengan istri atau budak perempuan) selama tidak diikuti oleh

indikasi (qarînaḧ) lain.

Sebagai sebuah tindakan (yang dikaitkan dengan) hukum, seperti

telah disebutkan, watha` memunculkan banyak hal, seperti iḥshân,

kewajiban mahar, mandi junub dan ḥadd pada zina.325Watha` yang dapat

memunculkan semua itu, secara kinâyaḧ, disebut Nabi dengan persentuhan

dua khitan (iltiqâ` al-khitânayn),326 yaitu memasukkan farj lelaki ke farj

320 Nâshir bin ‘Abd al-Sayyid Abî al-Makârim ibn ‘Alî Abû al-Fatḥ Burḧân al-Dîn al-
Khawârizmî al-Mutharrizî (w. 610 H), al-Mughrib fî Tartîb al-Mu’rib, (Aleppo: Maktabaḧ
Usâmaḧ bin Zayd, 1979), hlm. 360. Al-Fuyûmî, al-Mishbâḥ…, op.cit., Juz 2, hlm. 664. Ibn
Manzhûr, Lisân…, op.cit., Juz 1, hlm. 195-196.

321 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 9, hlm. 76.
322 Al-Munâwî, al-Tawqîf…, op.cit., hlm. 334.
323 Abû Zakariya Muḥy al-Dîn Yaḥyâ bin Syaraf bin Murâ al-Nawawî (631-677 H),

Taḥrîr Lughât al-Tanbîh wa Yalih Wujûb Takhmîs al-Ghanîmaḧ wa Qismatuh Bâqîhâ wa Yalih al-
Ushûl wa al-Dhawâbith, Pen-Taḥqîq: Aḥmad Farîd al-Mazîdî, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1971), hlm. 192.

324 Ibn Manzhûr, Lisân…, op.cit., Juz 8, hlm. 54.
325 Ibn Rusyd, Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm. 87.
326 Al-Syâfi’î, Musnad…, op.cit., Juz 1, hlm. 37. Hadis yang menyebutkan frase itu, di

antaranya, berkaitan dengan kewajiban mandi junub: “kalau bertemu dua khitân dan hilang
ḥasyafaḧ, maka wajib mandi”. Lihat juga: Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 1, hlm. 86.
Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 11, hlm. 252. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 1, hlm. 200.
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perempuan minimal sebatas ḥasyafaḧ,327 walau ejakulasi tidak terjadi.

Apabila farj laki-laki terpotong, disebut watha` kalau ia memasukkan

seukuran ḥasyafaḧ biasanya. Disyaratkan juga lelaki itu minimal berusia,

menurut sebagian ulama, sepuluh tahun. Menurut yang lain, dua belas

tahun dan ada juga yang berpedapat sembilan tahun. Karena yang berusia

di bawah itu, lazimnya belum bisa melakukan watha` sempurna.328

Watha` syubhat adalah watha` terlarang tapi tidak menimbulkan

had zina karena ada unsur yang menafikan kesamaannya dengan zina.329

Pada dasarnya, syubhat (syubhaḧ atau syabîḧ) adalah adanya kemiripan

pada sesuatu, seperti warna dan rasa, keadilan dan kezaliman. Dengan

adanya kemiripan itu, substansi maupun maknanya, dua objek syubhat

tersebut tidak dapat dibedakan antara yang satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks hukum, syubhat merupakan sesuatu yang tidak diketahui

kehalalan dan keharamannya secara tegas.330

327 Ḥasyafaḧ adalah bagian atas dari khitan laki-laki. Al-Qûnawî, Anîs…, op.cit., hlm. 51.
328 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 1, hlm. 36. Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…,

op.cit., Juz 1, hlm. 334. Ibn al-Ḥâjib‘Utsmân bin ‘Umar bin Abî Bakr bin Yûnus Abû ‘Amr Jamâl
al-Dîn al-Kurdî al-Mâlikî (w 646 H), Jâmi’ al-Ummahât, Pen-Taḥqîq: Abû ‘Abd al-Raḥmân al-
Akhdharî, (Beirut: al-Yamâmaḧ li al-Thabâ’aḧ, 2000), hlm. 265-266. Bahrâm bin ‘Abdillâḧ bin
‘Abd al-‘Azîz bin ‘Umar bin ‘Awdh Abû al-Biqâ` Tâj al-Dîn al-Salmî al-Damîrî al-Dimyâthî al-
Mâlikî (w. 805 H), al-Syâmil fî Fiqḧ al-Imâm Mâlik, Pen-Taḥqîq: Aḥmad bin ‘Abd al-Karîm
Najîb, (Mansyûraḧ: Markaz Najîbawayh li al-Makhthûthât wa Khidmaḧ al-Turâts, 2008), Juz 1,
hlm. 351. Muḥammad bin Aḥmad Ibn ‘Urfah al-Dasûqî al-Mâlikî (w. 1230 H), Ḥâsyiyaḧ al-
Dasûqî ‘Alâ al-Syarḥ al-Kabîr wa bi Hâmisyih al-Syarḥ al-Madzkûr ma’a Taqrîrât Muḥammad
‘Ulaysyî, (t.tp.: Dâr Iḥyâ` al-Kutub al-‘Arabîyaḧ, t.th.), Juz 2, hlm. 436. Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…,
Juz 9, hlm. 370-371. Al-Ghazâlî, al-Wasîth…, op.cit., Juz 5, hlm. 399.

329 Wizâraḧ al-Awqâf wa al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, al-Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 44, hlm.
35.

330 Al-Jurjânî, al-Ta’rîfât…, op.cit., hlm. 129-130. Zakariyâ bin Muḥammad al-Sanîkî al-
Anshârî al-Mishrî al-Syâfi’î (w .926 H), al-Ḥudûd al-Anîqaḧ wa al-Ta’rîfât al-Daqîqaḧ, Pen-
Taḥqîq: Mâzin al-Mubârak, (Beirut: Dâr al-Fikr: 1991), hlm. 77. Al-Qûnawî, Anîs…, op.cit., hlm.
278.Muḥammad ‘Amîm al-Iḥsân al-Majdidî al-Barkatî (1329-1395), al-Ta’rîfât al-Fiqḧîyaḧ;
Mu’jam Yasyraḥ al-Alfâzh al-Mushthalaḥ ‘Alayhâ Bayn al-Fuqahâ` wa al-Ushûlîyîn wa
Ghayrihim min ‘Ulamâ` al-Dîn, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2003), hlm. 119.
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Biasanya unsur syubhat pada watha` syubhat adalah pengetahuan

yang tidak sesuai dengan kenyataan.331 Karena itu, apabila seseorang

mengggauli perempuan yang ia sangka istrinya, tapi ternyata bukan, itu

termasuk watha` syubhat. Tetapi jika ia tahu persis itu bukan istrinya,

maka hal itu merupakan watha` haram yang wajib dikenai ḥadd zina,

bukan watha` syubhat.332

Secara kategoris, watha` syubhat dibagi ulama Ḥanafîyaḧ menjadi

dua, Pertama, syubhat pada perbuatan (syubhaḧ fî al-fi’l, syubhaḧ isytibâh

atau syubhaḧ musyabbihaḧ), yaitu watha` dengan dugaan halalnya

berdasar dalil yang bukan dalil sesungguhnya.333 Misalnya, seorang laki-

laki menduga budak perempuan istrinya halal baginya, karena pelayanan

budak halal baginya. Halalnya pelayanan budak itu baginya disebabkan

hak istrinya untuk dilayani. Perbuatan itu jadi syubhat karena pelaku

menduga apa yang ia lakukan halal. Padahal ia sama sekali tidak berhak

dan tidak memiliki mereka yang digaulinya itu.334

Syubhat pada perbuatan terjadi pada watha` terhadap delapan jenis

orang, yaitu: (1) budak ayah. (2) budak ibu. (3) budak istri. (4) istri yang

ditalak tiga. (5) perempuan yang sedang menjalani ‘iddah (bâ`in) karena

khuluk. (6) budak perempuan yang telah dimerdekakan dan sebelumnya

331 Syubhat karena ketidak tahuan itu terangkat dengan sendirinya ketika kenyataan yang
sesungguhnya diketahui. Lihat: Ibn ‘Âbidîn, Radd…, op.cit., Juz 5, hlm. 201.

332 Al-Dimyâthî, I’ânaḧ…, op.cit., Juz  3, hlm. 292.
333 Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 97.
334 Dalam hal ini, karena tidak memilikinya, laki-laki itu tidak berhak menggaulinya dan,

secara hakiki, perbuatan itu adalah zina. Tetapi karena adanya dugaaan kehalalan itu, sesuatu yang
dipandang râjiḥ, maka had zina gugur darinya. Lihat: Al-Zayla'î, Tabyîn…, op.cit., Juz 3, hlm.
176-177.
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telah digauli. (7) budak perempuan yang telah dinikahi oleh budak laki-

laki, dan (8) budak yang sedang dijadikan sebagai jaminan (marhûnaḧ),

kalau digauli oleh penerima jaminan (murtaḧin). Pelakunya tidak dikenai

sanksi zina kalau ia menyangka bahwa mereka halal baginya. Tetapi kalau

ia tahu mereka itu haram baginya, ia dikenai sanksi zina.335

Kedua, syubhat pada tempat (syubhaḧ fî al-maḥal, syubḧaḧ

ḥukmîyaḧ atau syubḧaḧ milk), yaitu ada syubhat kepemilikan pada objek

(maḥal; perempuan). Ia disebut syubhaḧ ḥukmîyaḧ karena objek itu

“diberi” status hukum “dimiliki” yang menggugurkan ḥadd, meskipun

kepemilikan itu sama sekali tidak ada.336 Adanya status kepemilikan itu

didasarkan pada dalil yang mengindikasikanya.337 Misalnya, menggauli

budak anak kandung, karena (syubhat) “menduga” memilikinya. Sebab

Nabi menegaskan “Engkau dan hartamu adalah milik ayahmu…”.338 Tapi,

berdasar ijmâ’, lâm al-tamlîk pada li abîka hanya untuk harta, selain

budak, bukan kepemilikan mutlak terhadap budak anak.339

Syubhat fi al-maḥal terjadi terhadap salah satu dari enam berikut:

(1) budak anak. (2) perempuan yang ditalak bâ`in dengan lafal kinâyaḧ.

335 Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 98.
336 Aḥmad bin Yûnus bin Muḥammad Abû al-‘Abbâs Syiḧâb al-Dîn Ibn al-Syilbî (w. 947

H), Ḥâsyiyaḧ Ibn al-Syilbî ‘Alâ Tabyîn al-Ḥaqâ`iq, (Bûlâq: al-Mathba’aḧ al-Kubrâ al-Amîrîyaḧ,
1313 H), Juz 3, hlm. 175. Kitab ini dicetak sebagai hâmisy dari kitab Tabyîn al-Ḥaqâ`iq al-Zayla'î.

337 Mullâ Khusrû, Durar…, op.cit., Juz 2, hlm. 65.
338 Hadis dengan sumber dari ‘Â`isyah ra., menceritakan seorang laki-laki menemui Nabi

menggugat ayahnya yang berutang kepadanya. Ketika itulah Nabi menegaskan: “Engkau dan
hartamu adalah milik ayahmu…”. Lihat (hadis dengan redaksi atau substansi yang sama): Al-
Syâfi’î, Musnad…, op.cit., Juz 2, hlm. 180. ‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…, op.cit., Juz 9, hlm. 130.
Ibn Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 4, hlm. 516-517. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 11,
hlm. 503. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 169. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Shaghîr…,
op.cit., Juz 1, hlm. 23. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 10, hlm. 81. Al-Bayḧâqî,
al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 7, hlm. 789. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 1, hlm. 186.

339 Ibn ‘Âbidîn, Radd…, op.cit., Juz 6, hlm. 27.
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(3) menggauli budak perempuan yang telah dijual, tapi masih di tangan

penjualnya. (4) watha` dengan imbalan. (5) budak yang dimiliki beberapa

orang, dan (6) budak rungguhan di tangan penerima rungguhan.340

Watha` syubhat dalam pembagian ulama Syâfi’îyaḧ ada tiga, yaitu:

Pertama, syubhat pelaku (syubḧaḧ fâ’il), seperti menggauli perempuan

ajnabî yang disangka sebagai istri sendiri. Kedua, syubhat maḥal, seperti

menggauli budak perempuan anak atau budak yang dimiliki bersama-

sama. Ketiga, syubhat jiḧaḧ, seperti watha` pada nikah fâsid, nikah tanpa

wali dan nikah lain yang tidak pasti halal dan haramnya.341

Klasifikasi watha` dengan syubhat ini tidak popular di kalangan

ulama Mâlikîyaḧ. Mereka membagi watha` hanya menjadi dua, yaitu halal

dan haram. Watha` halal adalah yang terjadi dalam ikatan firâsy, nikah dan

pemilikan budak. Sedang watha` haram mereka bagi jadi tiga macam:

Pertama, haram tapi nasab terhubung dan had terangkat, seperti watha`,

karena tidak tahu haramnya, dengan istri kelima, istri yang telah ditalak

bâ`in, atau saudara sesusu. Kedua, haram yang tidak terhubung nasab dan

tidak terangkat ḥadd dari kedua pelakunya, seperti zina. Ketiga, haram

yang tidak terhubung nasab dan pelaku laki-lakinya tidak dikenai ḥadd,

340 Al-Ḥaddâdî, al-Jawharaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm. 244.
341 Al-Nawawî, Rawdhaḧ…, op.cit., Juz 10, hlm. 92-93. Zakariyâ bin Muḥammad al-

Sanîkî al-Anshârî al-Mishrî al-Syâfi’î (w .926 H),al-Ghurar al-Bahîyaḧ fî Syarḥ Manzhûmaḧ al-
Bahjaḧ al-Wardîyaḧ li Ibn al-Wardî (w. 749 H) wa Ma’ah Ḥâsyiyaḧ al-Syarbaynî (w. 1326 H) wa
Ḥâsyiyaḧ al-‘Ibâdî (w. 922 H), Pen-Taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir ‘Athâ, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1997), Juz 9, hlm. 214-215. Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad al-Khathîb
al-Syarbaynî al-Syâfi’î (w. 977 H), al-Iqnâ' fî Ḥall Alfâzh Abî Syujâ', Pen-Taḥqîq: ‘Alî
Muḥammad Mu’awwadh dan ‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
2004), Cet. Ke-3, Juz 2, hlm. 468. Al-Ghazâlî menyebut subhat al-jihaḧ dengan syubhat tharîq al-
ibâḥaḧ. Al-Ghazâlî, al-Wasîth…, Juz 6, h 443-444. Syams al-Dîn Muḥammad bin Abî al-‘Abbâs
Aḥmad bin Ḥamzaḧ Syiḧâb al-Dîn al-Ramlî (w. 1004 H), Ghâyaḧ al-Bayân Syarḥ Zayd Ibn
Ruslân, Pen-Taḥqîq: Aḥmad ‘Abd al-Salâm Syâhîn, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1994), hlm.
437.
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seperti laki-laki yang menikahi perempuan hamil (anaknya lahir sebelum 6

bulan usia nikah) atau watha` budak yang telah hamil dari tuan

sebelumnya.342

Dalam klasifikasi ulama Ḥanâbilaḧ, watha` syubhat jadi bagian

dari nikah fâsid. Menurut mereka, watha` terbagi tiga: Pertama, watha`

yang dibolehkan yang terjadi pada nikah sah atau budak. Kedua, watha`

syubhat, yaitu watha` yang terjadi pada nikah fâsid, jual beli (budak) yang

fâsid, atau perempuan yang disangka sebagai istri sendiri, atau budak yang

dimiliki secara berserikat. Ketiga, watha` haram, yaitu zina.343

Pembagian populer watha` syubhat ada empat: Pertama, syubhat

pada perbuatan (fi’l), yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan atas dasar suatu

indikasi, seperti dugaan seseorang bahwa ia halal menggauli budak

istrinya atau meggauli budak perempuan orangtuanya. Kedua, syubhat

pada tempat (al-maḥal),yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan dengan

anggapan bahwa tidak ada larangan, seperti menggauli budak anak atau

milik bersama. Ketiga, syubhat pada pelaku (fâ’il), yaitu dugaan bahwa

yang digaulinya adalah istri atau budaknya. Keempat, syubhat dalam cara

(tharîq), yaitu menggauli dengan imbalan atau watha` dalam nikah

fâsid.344

Pada syubhat pertama yang jadi landasan syubhatnya bukan

keyakinan atau dugaan, tapi kebolehan melakukan sesuatu yang menjadi

342 Abû al-Ḥasan ‘Alî bin Sa’îd al-Rajrâjî (w. 633-an H), Manâhij al-Taḥshîl wa Nata`ij
Lathâ`if al-Ta`wîl fî Syarḥ al-Mudawwanaḧ wa Ḥall Musykilâtihâ, Editor: Abû al-Fadhl al-
Dimyâthî dan Aḥmad bin ‘Alî, (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2007), Juz 4, hlm. 80-81.

343 Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî..., op.cit., Juz 9, hlm. 527-528.
344 Al-Munâwî, al-Tawqîf…, op.cit., hlm. 201-202. Al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 5,

hlm. 56.
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miliknya tapi bukan di tempat atau waktu yang semestinya. Pada syubhat

kedua berangkat dari khilâfîyaḧ ulama; tiap khilâfîyaḧ menjadi syubhat.

Pada syubhat ketiga yang jadi landasannya adalah dugaan bahwa apa yang

dilakukan adalah sesuatu boleh, pada waktu dan tempat yang dibolehkan.

Tapi ternyata dugaan itu tidak sejalan dengan kenyataan yang tidak

diketahuinya. Sementara syubhat pada jenis keempat didasarkan pada

kekurangan syarat pada akad yang dilakukan.

Dalam banyak hal akibat hukum watha` syubhat hampir sama

dengan watha` pada nikah fâsid. Khusus untuk akibat hukum nasab dari

watha` syubhat, pada prinsipnya ulama Ḥanafîyaḧ berpendapat bahwa

watha` pada syubhat fi al-fi’l tidak menimbulkan hubungan nasab, karena

syubhat muncul dari dugaan tanpa dalil. Kecuali pada talak tiga dengan

lafal kinâyaḧ, karena substansi syubhatnya ada pada akadnya.345

Sementara watha` pada syubhat fi al-maḥal menimbulkan nasab, kalau

lelaki mengakuinya sebagai anak, karena substansi syubhatnya terletak

pada (khilâfîyaḧ) pemahaman terhadap dalil.346

Sementara menurut jumhur ulama, khususnya Syâfi’îyaḧ, semua

watha` syubhat menimbulkan hubungan nasab. Hal itu didasarkan pada

345 Tidak semua syubhat fi al-fi’l yang putus nasabnya. Watha’ dengan imbalan, meski
terhadap istri yang talah ditalak tiga, tidak memunculkan hubungan nasab. Sebab syubhatnya tidak
semata pada perbuatan, tetapi juga pada akadnya. Tapi kalau talak bâ`in itu dilakukan dengan lafal
kinâyaḧ dan watha’ terhadap perempuan ajnabî yang disangka istri, keduanya syubhat fi al-fi’l,
menimbulkan hubungan nasab antara anak dengan laki-laki yang menggauli ibunya. Ibn Nujaym,
al-Baḥr…, op.cit., Juz 4, hlm. 268.

346 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth..., op.cit., Juz 9, hlm. 96. Muḥammad bin ‘Alî bin
Muḥammad bin ‘Alî bin ‘Abd al-Raḥmân al-Ḥashkafî al-Ḥanafî (w. 1088 H) al-Durr al-Mukhtâr
Syarḥ Tanwîr al-Abshâr wa Jâmi' al-Biḥâr, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-Mun’im Khalîl Ibrâḧîm, Beirut:
Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2002), hlm. 309. Ibn ‘Âbidîn, Radd…, op.cit., Juz 6, hlm. 31. Aḥmad
bin Muḥammad bin ‘Alî al-Anshârî Abû al-‘Abbâs Najm al-Dîn Ibn al-Raf’aḧ (w. 710 H), Kifâyaḧ
al-Nabîhfî Syarḥ al-Tanbîhfî Fiqḧ al-Imaam al-Syâfi’î, Pen-Taḥqîq: Majdiy Muḥammad Sarûw
Bâslûm, (Beirut: Dâr al-Kutub al-’Ilmîyaḧ, 2009), Juz 13, hlm. 107.
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pertimbangan atau kaidah yang menyebutkan bahwa watha` syubhat

memiliki status yang sama dengan watha` pada nikah sah dalam hal

kewajiban terhadap ‘iddah, mahar dan nasab. Tetapi watha` yang masuk

klasifikasi syubhat fi al-fi’il ulama Ḥanafîyaḧ, menurut pendapat terkuat

ulama Syâfi’îyaḧ, selama dilakukan atas dasar ketidak-tahuan bahwa

mereka haram, tetap menimbulkan hubungan nasab,347 sesuai kaidah:

َهَة َكَما َتْدَرأُ احلَْ  348دَّ تـُْثِبُت النََّسَب َواْحلُرِّيَّةَ ِألَنَّ الشُّبـْ

Karena syubhat, sebagaimana ia mengangkat penerapan ḥadd, maka ia
menetapkan adanya nasab dan kemerdekaan.

Sekaitan dengan ini, menurut ulama Syâfi’îyaḧ, watha` syubhat

yang dilakukan terhadap anak perempuan sendiri juga menimbulkan

hubungan nasab; antara anak hasil watha` dengan ayah dan/atau kakeknya

yang menggauli ibu dan/atau kakaknya.349 Demikian juga sebaliknya,

kalau seorang ibu melakukan hubungan badan dengan anaknya, lalu

melahirkan anak, maka anak itu bernasab kepada ibu/neneknya juga

kepada anak yang sekaligus menjadi ayah dan saudaranya.350

Pada dasarnya ulama Mâlikîyaḧ berpendapat sama dengan ulama

Syâfi’îyaḧ, bahwa watha` menimbulkan hubungan nasab.351 Sebab tidak

347 Al-Mâwardî, al-Ḥâwî..., op.cit., Juz 6, hlm. 65. Imâm al-Ḥaramayn, Niḧâyaḧ…,
op.cit., Juz 12, hlm. 241. Al-Nawawî, Rawdhaḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 99. Al-Syarbaynî,
Mughnî…, op.cit., Juz 4, hlm. 292.

348 Al-Nawawî, ibid. Al-Syarbaynî, ibid., Juz 3, hlm. 83.
349 Al-Nawawî, Taḥrîr…, op.cit., hlm. 185. Pernyataan al-Nawawî ini merupakan

penjelasan dari frase “ka al-umm idzâ kâna ukhtan” (seperti ibu yang jadi saudara perempuan)
dalam kitab al-Tanbîh al-Syîrâzî. Lihat: Abû Isḥâq Ibrâḧîm bin ‘Alî bin Yûsuf al-Syîrâzî al-Syâfi’î
(w. 476 H), al-Tanbîh fî Fiqḧ al-Syâfi’î wa bi Dzaylih Maqshad al-Nabîh li Muḥammad Ibn
Jamâ’ah wa bi al-Hâmisy Tashḥîḥ al-Tanbîh li al-Nawawî, (Mesir: Mathba’aḧ Mushthafâ al-Bâbî
al-Ḥalabî wa Awlâdih, 1951), hlm. 101. Lihat juga: Ibn al-Raf’aḧ, Kifâyaḧ…, op.cit., Juz 12, hlm.
503.

350 Zakarîyâ al-Anshârî, al-Ghurar…, op.cit., Juz 6, hlm. 616-617.
351 Al-Qarâfî, al-Dzakhîraḧ…, op.cit., Juz 10, hlm. 243.
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ada beda antara watha` syubhat dengan watha` nikah sah dalam penetapan

nasab dan penafian ḥadd.352 Hal itu sejalan dengan kaidah: “ketika ḥadd

terangkat, tetaplah nasab” (idzâ dara`a al-ḥadd tsabat al-nasab).353

Sementara ulama Ḥanâbilaḧ juga sependapat dengan ulama

Syâfi’îyaḧ. Menurut mereka, karena dalam hal aktifitas rahim dan

penghubungan nasab watha` syubhat dan (watha` ) pada nikah fâsid sama

seperti (watha` ) pada nikah yang sah, maka (konsekwensi berikutnya) ia

juga berakibat hukum sama terhadap ‘iddah.354 Untuk sahnya nasab itu,

mereka juga menetapkan syarat yang sama dengan ulama Syâfi’îyaḧ, yaitu

pelakunya tidak tahu kalau yang dilakukannya sesuatu yang dilarang.355

Dari penjelasan sebelumnya sangat jelas terlihat bahwa ada “stratifikasi”

(pemeringkatan) penyebab yang dijadikan Syâri’ sebagai media munculnya nasab.

Akan tetapi pada tiap tingkatannya tetap watha` menjadi unsur dominan. Secara

berurutan dari tingkat tertinggi adalah: Pertama, watha` yang terjadi pada akad

nikah yang sah atau kepemilikan.356 Kedua, watha` yang terjadi pada nikah fâsid.

Ketiga, watha` yang terjadi bukan dalam ikatan nikah, tapi tidak berdampak

munculnya ḥadd zina.

352 Al-‘Adawî, Ḥâsyiyaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 224.
353 Abû Bakr Muḥammad bin ‘Abdillâḧ Ibn Yûnus al-Tamîmî al-Shaqlî (w. 451 H), al-

Jâmi’ li Masâ`il al-Mudawwanaḧ, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2013), Juz 8, hlm. 1027.
354 Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 11, hlm. 196.
355 Mushthafâ bin Sa’d bin ‘Abduḧ al-Suyûthî al-Raḧyânî al-Dimasyqî al-Ḥanbalî (w.

1243 H), Mathâlib Awlâ al-Nuḧâ fî Syarḥ Ghâyaḧ al-Muntaḧâ, (Damaskus: al-Maktab al-Islâmî,
1994), Juz 5, hlm. 579.

356 Al-Mâwardî menegaskan bahwa firâsy karena nikah lebih kuat dari firâsy karena
kepemilikan. Sebab, akad nikah memunculkan hak talak, zhiḧâr, îlâ` dan li’ân. Sementara akad
kepemilikan tidak memunculkan semua itu. Lihat: al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 9, hlm. 212.
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Konsekwensi logika pemeringkatan ini adalah kalau terjadi “perbenturan”

antara penyebab yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, maka dimenangkan

penyebab yang lebih tiggi. Hal ini juga dapat “dibaca” dari hadis firâsy di atas;

suami sah (si pemilik firâsy) lebih berhak terhadap anak yang lahir dalam masa

ikatan firâsy-nya. Tetapi, kemudian, bagaimana jika tidak ada satupun dari tiga

media ini yang jadi penyebab lahirnya seorang anak, pada kasus zina. Maksudnya,

satu-satunya media yang bisa dikemukakan hanyalah telah terjadinya watha`, dan

itu dinyatakan haram, tidak ada akad nikah atau kepemilikan atau yang

menyerupai keduanya. Inilah yang akan dijawab pada sub-bab berikut.

G. Nasab Anak Zina

1. Hakikat zina

Seperti telah disinggung, bahwa watha` memiliki makna netral, tidak

bermuatan baik atau buruk, yaitu memasukkan farj lelaki ke farj perempuan

minimal sebatas ḥasyafaḧ. Sementara itu kata zina (al-zina atau al-zinâ`)

adalah kata yang telah mengandung citra “negatif” sebagai watha` yang

tercela.357 Hal itu sepertinya tidak terelakkan, karena al-Qur`an sendiri

menyebutnya sebagai fâḥisyaḧ,358 yaitu sesuatu yang sangat dicela, baik

357 Ungkapannya bisa beragam, seperti watha` tanpa akad syar’î, watha` haram,
hubungan tercela dan sebagainya. Lihat: Al-Ashfiḧânî , al-Mufradât…, op.cit., Juz 1, hlm. 284. Al-
Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 12, hlm. 159. Al-Shâbûnî, Rawâ`i’.., op.cit., Juz 2, hlm. 8.

358 Lihat: QS. Surat Al-Nisâ` [4]: 15, 19, dan 25, surat al-A’râf [7]: 80 (homosekssual),
surat al-Isrâ` [17]: 32, surat al-Naml [27]: 54 (homosekssual), surat al-'Ankabût [29]: 28
(homosekssual), dan surat al-Aḥzâb [33]: 30. Menurut al-Jashshâsh, penamaannya dengan fâḥisyaḧ
karena ia memang dianggap tercela secara naliriah dan secara rasional jauh sebelum turunnya dalil
syarak. Al-Jashshâsh, Aḥkâm…, op.cit., Juz 3, hlm. 24.
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perbuatan atau perkataan.359 Ia digunakan sebagai nama bagi watha` laki-laki

dengan perempuan yang tidak terikat nikah atau syubhat nikah.360

Muatan itu sekaligus tercermin dalam definisi zina yang substansinya

adalah hubungan seksual yang diharamkan dan dilakukan secara sengaja.361

Tanpa imbuhan apapun,362 kata zina itu mengharuskan adanya dua pihak,

lelaki dan perempuan, yang berbuat secara sengaja dan merdeka. Karena itu,

ditinjau dari pihak laki-laki, ia bermakna menggauli perempuan yang bukan

miliknya pada qubul-nya dan juga tidak mengandung syubhat. Sementara dari

pihak perempuan, ia bermakna memberikan kesempatan kepada laki-laki

untuk bisa menggaulinya (menyetubuhinya).363

Karena zina harus bebas dari syubhat, jelas dan spesifik, setidaknya ia

harus memenuhi syarat: Pertama, ia watha`, dzakar masuk ke farj. Kedua,

keduanya hidup. Ketiga, keduanya dewasa. Keempat, dalam keadaan ikhtiar

359 Al-Ashfiḧânî , al-Mufradât…, op.cit., Juz 2, hlm. 483. Makna ini terlihat pada surat al-
A’râf [7]: 28, al-Naḥl [16]: 90, al-Nisâ` [4] ayat 22, al-A’râf [7]: 28, al-Nûr [24]: 19.

360 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 12, hlm. 159.
361 ‘Abd al-Qâdir ‘Awdaḧ (1906-1954), al-Tasyrî’ al-Jinâ`î al-Islâmî Muqâranaḧ bi al-

Qanûn al-Wadh’î, (Beirut: Dâr al-Kitâb al-‘Arabî, t.th.), Juz 2, hlm. 349. Bandingkan dengan:
Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Aḥmad Abû Bakr ‘Alâ` al-Dîn al-Samarqandî (w. 540 H), Tuhfaḧ
al-Fuqahâ`, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1994), Juz 3, hlm. 138. ‘Abdullâḧ bin Aḥmad
Ḥâfizh al-Dîn Abû al-Barakât al-Nasafî (w. 710 H), Kanz al-Daqâ`iq fî al-Fiqḧ al-Ḥanafî, Pen-
Taḥqîq: Sâ`id Bakdâsy, (Beirut: Dâr al-Basyâ`ir al-Islâmîyaḧ, 20011), hlm. 346. al-Qâdhî ‘Iyâdh
Imâm al-Ḥâfizh Abî al-Fadhl bin Mûsâ bin ‘Iyâdh al-Yaḥshabî (w. 544 H),al-Tanbîhât al-
Mustanbathaḧ ‘Alâ al-Kutub al-Mudawwanaḧ wa al-Mukhtalathaḧ, Pen-Taḥqîq: Muḥammad al-
Watsîq dan ‘Abd al-Na’îm Ḥamîtî, (Beirut: Dâr Ibn Ḥazm, 2011), Juz 3, hlm. 2125. Al-Nawawî,
al-Majmû’…, op.cit., Juz 20, hlm. 4. Abî al-Qâsim ‘Umar bin al-Ḥusayn al-Khiraqî (w. 334 H),
Mukhtashar al-Khiraqî ‘Alâ Madzḧab al-Imâm al-Mubajjal Aḥmad bin Ḥanbal, Pen-ta’lîq:
Muḥammad Zuhayr al-Syâwîsy, (Damaskus: Mu`assasaḧ Dâr al-Salâm, 1378 H), hlm. 191. Ibn
Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 12, hlm. 340. Ibn Dhûyân, Manâr…, op.cit., Juz 2, hlm. 362.

362 Kata zina dalam logat Ḥijâz dipendekkan, al-zina (alif di ujungnya tak berpengaruh),
sedang dalam logat Nejed ia dipanjangkan, al-zinâ` (alif di ujung diikuti ḥamzaḧ). Ada yang
beralasan pemanjangan itu karena ia aktifitas dua orang, sama seperti mudhârabaḧ dan muqâtalaḧ.
Sedang argumen ia dipendekkan, karena ia semata hanya nama untuk sesuatu. Lihat: Al-Qâdhî
‘Iyâdh, al-Tanbîhât…, Juz 3, hlm. 2124.

363 ‘Alî al-Sâyis, Tafsîr…, op.cit., hlm. 530.
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(bebas/suka sama suka). Kelima, di daerah Islam. Keenam, hukum Islam

berlaku bagi mereka. Ketujuh, bebas dari semua syubhat.364 Apabila salah satu

dari syarat itu tidak meyakinkan, berarti ia mengandung syubhat, maka ia

tidak meyakinkan untuk disebut zina dan ḥadd duniawinya tidak bisa

diterapkan. Karena ḥadd -nya tidak bisa diterapkan, dan jika dari hubungan

melahirkan anak, nasabnya harus terhubung kepada kedua pelakunya.365

Cacat pada salah satu syarat di atas bisa dikatakan sebagai syubhat

yang cukup kuat untuk mengangkat ḥadd zina. Adanya kesadaran dan

kerelaan melakukan zina, misalnya, memegang peran yang sangat penting.

Sebab, jika seorang perempuan baik-baik melakukan watha` karena dipaksa,

maka itu bukan zina, melainkan perkosaan. Karenanya, perempuan tidak bisa

dikenai ḥadd dan, malah, ia berhak mendapat mahar.366 Akan tetapi, menurut

pendapat popular ulama Mâlikîyaḧ, tetap disebut zina kalau yang dipaksa itu

adalah pihak lelaki; ia tetap dikenai ḥadd zina. Sebab, ia tetap merasakan

kenikmatan dari hubungan itu, walau dalam keadaan terpaksa, kelaparan dan

kehausan.367 Tentang nasab anaknya, menurut ulama Syâfi’îyaḧ, walau tidak

364 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 7, hlm. 33.
365 Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 11, hlm. 171. Ibn Qudâmaḧ, al-Syarḥ…,

op.cit., Juz 9, hlm. 68.
366 Al-Syaybânî, al-Asḧl…, op.cit., Juz 8, hlm. 108.
367 Termasuk dalam makna “paksaan” adalah kondisi kehausan dan kelaparan,

dikhawatirkan akan membawa kematian. Kalau dalam masa itu ada orang yang menjanjikan
bantuan dengan syarat mau watha`, perempuan itu tidak kena had. Namun ia baru bisa maksimal
sebagai paksaan yang menggugurkan had kalau perempuan adalah orang baik-baik, bukan pelaku
hubungan bebas (thâ`i’aḧ). Lihat: Abî Zayd al-Qayrawânî, al-Nawâdir…, op.cit., Juz 10, hlm. 265.
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cukup kuat, tapi ada unsur syubhat (pemaksaan) yang memungkinkan anak

bernasab kepada lelaki yang memaksa tersebut.368

2. Syubhat meniscayakan terjadinya zina dan mengukuhkan adanya nasab

Karena khilâf menjadi syubhat,369 lebih banyak lagi watha` “zina”

yang tidak bisa diterapkan ḥadd. Kenyataannya zina tidak selalu terjadi

dengan “diam” (kerja tanpa bicara). Dalam berbagai kasus, ada perantara,

saksi, dan imbalan. Dalam kasus lain, para pelaku “meniru” (mendekati) nikah

sah, tapi tetap dengan ciri menonjol zina, yaitu tidak ada ikatan “abadi”, tidak

ada kaitan kewarisan dan tidak ada perencanaan (mempunyai dan pendidikan)

keturunan. Pada kasus ketiadaan wali, saksi dan mahar, plus ciri menonjolnya

ini, dalam sebuah riwayat, hal seperti inilah yang disebut sebagai nikah mut’aḧ

oleh Ibn ‘Abd al-Barr (w. 463 H), salah seorang ulama Mâlikîyaḧ

terkemuka.370 Pendapat ini memang tidak popular dan, salah satu sebabnya,

368 ‘Abd al-Raḥmân bin Muḥammad al-Syarbaynî (w. 1326 H), Ḥâsyiyaḧ ‘Alâ al-Ghurar
al-Bahîyaḧ, Pen-Taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir ‘Athâ, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ,
1997), Juz 9, hlm. 216. Kitab ini dicetak sebagai bagian dari al-Ghurar Zakarîyâ al-Anshârî.

369 Al-Syanqîthî menegaskan bahwa (adanya) khilâf adalah syubhat. Kalau ada syubhat,
sebagaimana dianut mayoritas ulama ushul, ḥadd tidak bisa dilasanakan. Lihat: Muḥammad al-
Amîn bin Muḥammad al-Mukhtâr al-Jaknî al-Syanqîthî (1325-1393 H), Mudzakkiraḧ fî Ushûl al-
Fiqḧ , (Madinah: Maktabaḧ al-‘Ulûm wa al-Ḥikam, 2001), Cet. Ke-5, hlm. 392.

370 Di dalam kitab al-Tamhîd, Ibn ‘Abd al-Barr memang meriwayatkan dialog antara
‘Ammâr Mawlâ al-Syarîd dengan Ibn ‘Abbâs. ‘Ammâr bertanya tentang nikah mut’aḧ, apakah ia
zina atau nikah. Jawab Ibn ‘Abbâs, ia bukan zina dan bukan nikah. Dipertegas ‘Ammâr, apa ia
sesungguhnya. Jawab Ibn ‘Abbâs, ia ya mut’aḧ (bersenang-senang), sebagaimana dinyatakan
Allah. ‘Ammâr bertanya lagi, apakah ada idahnya. Jawab ‘Ibn ‘Abbâs, ya, idahnya satu kali haid.
Tanya ‘Ammâr, apakah saling mewarisi. Jawab Ibn ‘Abbâs, tidak (kata ini diakhiri titik dalam
edisi cetak yang penulis rujuk). Lalu Ibn ‘Abd al-Barr melanjutkan (kemungkinan pernyataan Ibn
‘Abbâs, tapi juga bisa jadi pernyataan Ibn ‘Abd al-Barr), “Mereka ijmâ’ (wa ajma’û) bahwa
mut’aḧ adalah nikah tanpa saksi dan tanpa wali, ia adalah nikah sampai waktu tertentu. Perceraian
terjadi tanpa talak dan tidak ada kewarisan antara mereka. Ini bukan hukum pernikahan dalam
Kitabullah dan Sunnah Rasul Saw”. Lihat: Ibn ‘Abd al-Barr, al-Tamhîd…, op.cit., Juz 10, hlm.
115-116. Sepertinya tidak mungkin Ibn ‘Abbâs menyatakan “wa ajma’û” dan frase berupa
kesimpulan “Ini bukan…dan Sunnah Rasul Saw”. Sebab kesimpulan ini terlihat tidak konsisten
dengan pendapatnya yang membolehkan, yang terlihat di bagian awal dialog. Atas dasar ini
penulis memperkirakan itu pernyataan Ibn ‘Abd al-Barr. Tetapi, bisa juga itu pernyataan Ibn
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dibantah oleh Ibn Rusyd yang menegaskan bahwa nikah mut’aḧ itu adalah

nikah dengan mahar, saksi dan wali. Fasad-nya nikah itu hanya disebabkan

adanya pembatasan waktu.371

Pada kasus lain, mayoritas ulama menyatakan kalau seseorang nikah

dengan maḥram-nya, watha`-nya dikenai ḥadd zina. Pendapat ini, di

antaranya, dikemukakan Jâbir bin Zayd (w. 93 H atau 103 H), Zayd (w. H),

Mâlik (w. 179 H), al-Syâfi’î (w. 204 H), Abû Yûsuf (w. 182 H), Muḥammad

bin Ḥasan al-Syaybânî (w. 189 H), Isḥâq bin Râḧawayḧ (w. 237 H), Abû

Ayyûb, Ibn Abî Khaytsamaḧ (w. 277 H atau 279 H) dan Aḥmad (w. 241 H).372

Tetapi, menurut Abû Ḥanîfaḧ (w. 148 H) dan al-Tsawrî (w. 161 H), mereka

tidak dikenai ḥadd zina, melainkan hanya ta’zîr. Sebab, watha` itu terjadi

dalam akad nikah; adanya akad itu memunculkan dugaan kalau watha`-nya

halal dan itu adalah syubhat yang mengangkat ḥadd.373

Demikian juga, menurut jumhur ulama kalau seseorang melakukan

zina dengan seorang perempuan, lalu kemudian ia menikahinya, ḥadd zinanya

‘Abbâs kalau kesimpulan itu dipahami sebagai penempatan mut’aḧ (nikah tanpa wali dan tanpa
saksi) sebagai nikah yang berada antara halal dan haram (bukan nikah sah dan juga bukan zina).

371 Kedua pendapat ini disebutkan oleh al-Manûfî. Lihat: Al-Manûfî, Kifâyaḧ…, op.cit.,
Juz 3, hlm. 107 Al-‘Adawî menjelaskan pernyataan Ibn ‘Abd al-Barr bahwa nikah mut’aḧ adalah
nikah wali, saksi dan tanpa mahar diriwayatkan oleh al-Fâkihânî. Sementara al-Aqfahsî menyebut
hanya “tanpa wali dan tanpa saksi”. Artinya, ia hanya berupa “nikah” dengan mahar saja. Al-
‘Adawî kemudian menegaskan, bahwa pendapat Ibn Rusyd lah yang râjiḥ. Lihat: Al-‘Adawî,
Ḥâsyiyaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 107.

372 Dalam hal ini muncul beda pendapat, apakah ḥadd-nya dibunuh, sesuai riwayat dari
Ibn ‘Abbâs, atau ḥadd zina. Lihat: Ibn Abî al-Khayr, al-Bayân…, op.cit., Juz 12, hlm. 362. Ibn al-
Raf’aḧ, Kifâyaḧ…, op.cit., Juz 17, hlm. 198.

373 Jamâl al-Dîn Abû Muḥammad ‘Alî bin Abî Yaḥyâ Zakariyâ bin Mas’ûd al-Khazrajî
al-Munjî al-Anshârî (w. 686 H), al-Lubâb fî al-Jam’ Bayn al-Sunnaḧ wa al-Kitâb, Pen-Taḥqîq:
Muḥammad Fadhl ‘Abd al-‘Azîz al-Murâd, (Beirut: Dâr al-Qalam, 1994), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm.
737. Al-Zayla'î, Tabyîn…, op.cit., Juz 3, hlm. 179. Al-Ḥaddâdî, al-Jawharaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm.
236. Ibn Nujyam, al-Baḥr…, op.cit., Juz 3, hlm. 138.
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tidak gugur sama sekali.374 Tetapi Imam Abû Ḥanîfaḧ menyatakan ḥadd-nya

gugur dengan nikah yang dilakukan tersebut. Sebab, betul memang bahwa

perbuatan yang tidak didasarkan kepemilikan mewajibkan ḥadd, tetapi ketika

muncul hal yang membatalkan kewajiban ḥadd itu sebelum dilaksanakan,

ḥadd itu menjadi gugur. Pada kasus ini, kalau ḥadd tetap dijalankan, maka

sama artinya ia di-ḥadd karena menggauli orang yang telah jadi istrinya, dan

itu tidak boleh.375

Khilâf juga terjadi pada kasus yang jauh lebih “terang”, seorang lelaki

yang membayar (isti`jâr) untuk watha` atau menjadikan pembantu (istikhdâm)

perempuan yang bukan istri atau budaknya, lalu melakukan watha`, dalam

pandangan jumhur wajib dikenai ḥadd zina. Pendapat ini dikemukakan oleh

Imam Mâlik, Abû Yûsuf, Muḥammad bin al-Ḥasan, al-Syâfi’î, Abû Tsawr (w.

240 H), Aḥmad dan mayoritas fuqaḧâ`.376 Akan tetapi, menurut Abû Ḥanîfaḧ

perbuatan seperti itu mengandung syubhat dan, karena itu, ḥadd tidak bisa

diterapkan. Sebab, ia memang bukan nikah, tapi pemberian imbalan itu

374 Al-Nawawî, al-Majmû’…, op.cit., Juz 20, hlm. 26. Ibn Raf'aḧ, Kifâyaḧ…, op.cit., Juz
17, hlm. 348. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 12, hlm. 378.’Abd al-Salâm bin ‘Abdillâḧ
bin al-Ḥashr bin Muḥammad Ibn Taymîyaḧ al-Ḥarânî Abû al-Barakât Majd al-Dîn (w. 652 H), al-
Muḥarrarfî al-Fiqḧ ‘Alâ Madzḧab al-Imâm Aḥmad bin Ḥanbal, (t.tp.: Mathba’aḧ al-Sunnaḧ al-
Muḥammadîyaḧ, 1950), Juz 2, hlm. 154. Ibn Ḥazm, al-Muḥallâ…, op.cit., Juz 12, hlm. 198.

375 Dari Abû Ḥanîfaḧ ada dua riwayat, yaitu dikenai ḥadd dan tidak dikenai had. Lihat:
Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 9, hlm. 132. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 7, hlm. 62.

376 Abû Muḥammad Jalâl al-Dîn ‘Abdillâḧ bin Najm bin Syâs bin Nazzâr al-Jidzâmî al-
Sa'dî al-Mâlikî (w. 616 H), ‘Aqd al-Jawâḧir al-Tsamînaḧ fî Madzḧab ‘Âlim al-Madînaḧ, Pen-
Taḥqîq: Muḥammad Abû al-Ajfân dan ‘Abd al-Ḥafîzd Manshûr, (Beirut: Dâr al-Gharb al-Islâmî,
1995), Juz 3, hlm. 307. Ibn al-Raf’aḧ, Kifâyaḧ…, op.cit., Juz 17, hlm. 198. Al-Nawawî, al-
Majmû’…, op.cit., Juz 20, hlm. 26. Ibn Ḥazm, al-Muḥallâ…, op.cit., Juz 12, hlm. 198.
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mendekatkannya dengan pemilikan dan itu memunculkan syubhat. Karena

itulah Nabi menamakan imbalan itu dengan mahr al-baghy.377

Hukum zina, termasuk qishâsh dan ḥudûd lain, akan semakin sulit atau

malah hampir tidak mungkin ditegakkan dan diyakini ada, di samping

berbagai syubhat di atas, kalau dikaitkan dengan keberlakuan hukum Islam

terhadap para pelakunya.378 Persoalan ini lazimnya terkait dengan bahasan dâr

al-ḥarb dan dâr al-islâm.379 Atas dasar ini, banyak ulama menyatakan bahwa

ḥadd zina tidak bisa dilaksanakan bagi kafir ḥarbî yang berdomisili di dâr al-

islâm dan muslim yang berada di dâr al-ḥarbî.380

Untuk kondisi saat ini, pemilahan negara atau daerah yang dapat

disebut dâr al-islâm dan dâr al-ḥarbî dapat ditelusuri berdasar tiga indikasi

utama, yaitu populasi penduduk, pemberlakuan hukum Islam, dan rasa aman

dalam menjalankan agama.381 Karena itu, suatu negara dapat disebut sebagai

377 ‘Umar bin Isḥâq bin Aḥmad al-Ḧindî al-Ghaznawî Sirâj al-Dîn Abû Ḥafsh al-Ḥanafî
(w. 773 H), al-Ghurraḧ al-Munîfaḧfî Taḥqîq Ba’dh Masâ`il al-Imâm Abî Ḥanîfaḧ, Editor:
Muḥammad Zâḧid bin al-Ḥasan al-Kawtsarî, (Kairo: al-Maktabaḧ al-Azḧarîyaḧ, 1998), hlm. 140.

378 Bagi jumhur ulama, seperti Imam Mâlik, al-Syâfi’î dan Abû Tsawr, Allah telah
mengharamkan zina. Karena itu, siapa saja dan di mana saja seseorang berzina wajib dikenai had
zina. Lihat: Ibn Mundzir, al-Isyrâf…, op.cit., Juz 7, hlm. 295.

379 Sekaitan dengan ini, paradigm dasar ulama Ḥanafîyaḧ berangkat dari pemilahan dunia
jadi dâr al-islâm dan dâr al-ḥarb. Al-Dabûsî menyebut sebuah kaidah: “Ashl menurut kami bahwa
dunia seluruhnya terdiri atas dua dâr, yaitu dâr al-islâm dan dâr al-ḥarb, sementara menurut Imâm
al-Syâfi’î dunia semuanya hanya satu dâr”. Lihat: Abû Zayd ‘Abdillâḧ bin ‘Umar bin ‘Îsâ al-
Dabûsî al-Ḥanafî (w. 430 H), Ta`sîs al-Nazhar, Pen-Taḥqîq: Mushthafâ Muḥammad al-Qubbânî
al-Dimasyqî, (Beirut: Dâr Ibn Zaydûn, t.th.), hlm. 119.

380 Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 6, hlm. 38. Pendapat popular tentang ini memang
dinisbahkan kepada ulama Ḥanafîyaḧ, tetapi bukan berarti hanya mereka yang berpendapat begitu.
Al-Qâdhî al-Ḥusayn, salah seorang ulama Syâfi’îyaḧ juga menyatakan bahwa had zina tidak bisa
diterapkan di dâr al-ḥarbî, meski pelakunya adalah muslim. Lihat: Ibn Raf'aḧ, Kifâyaḧ…, op.cit.,
Juz 16, hlm. 536.

381 Ciri-ciri dâr al-ḥarbî menurut Abû Hanifah adalah: (1) kekafiran terlihat nyata di
daerah itu, (2) memiliki perbatasan yang jelas dengan dâr al-islâm (yang berlaku hukum Islam),
dan (3) tidak adanya rasa aman dan perlindungan bagi umat Islam. Sementara Abû Yûsuf hanya
menyebut satu ciri, yaitu kalau di situ dominan diterapkan hukum kafir. Al-Kasânî, Badâ`i’…,
op.cit., Juz 7, hlm. 130.
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dâr al-ḥarbî kalau mayoritas penduduknya adalah non muslim, hukum Islam

tidak memiliki daya ikat (tidak dianggap sebagai hukum), dan tidak

menyediakan rasa aman serta perlindungan bagi umat Islam.382

Secara praktis, semua perbedaan pendapat itu dapat dan harus

“disudahi” oleh putusan hakim. Sebab, itulah salah satu fungsi penting hakim,

selain menyelesaikan sengketa (nizâ’).383 Dalam konteks ini, untuk

menyelesaikan khilâf antar pendapat ulama, seorang hakim harus melakukan

ijtihad yang lebih dekat kepada makna ijtihad istinbâthî. Sementara untuk

menyelesaikan nizâ’, seorang hakim tetap harus berijtihad, tapi lebih dekat

pada makna tathbîqî. Hal inilah yang tercermin dari kaidah berikut:

384ُحْكُم اْحلَاِكِم ِيف اْلَمَساِئِل اْلُمْختَـَلِف ِفيَها يـَْرَفُع اخلَِْالفَ 

Putusan hakim pada masalah yang diperdebatkan menuntaskan perbedaan.385

Meskipun demikian, dalam kondisi banyak dan mungkinnya semua hal

menjadi syubhat, para hakim akan menemukan kesulitan tidak kecil untuk

382 Sesuai ciri ini, Indonesia dapat disebut sebagai dâr al-islâm, karena mayoritas
penduduknya beragama Islam, ada kesadaran bahwa hukum Islam adalah hukum yang hidup dan
diupayakan positivisasinya, serta ada jaminan keamanan dalam melaksanakan semua aktifitas
keagamaan.

383 Hal ini juga diperkuat oleh kaidah “keluar dari khilâf sangat dianjurkan” (al-khurûj
min al-khilâf mustaḥabb). Lihat: Al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 278.

384 Al-Zarkasyî, al-Mantsûr…, op.cit., Juz 2, hlm. 69. Lihat juga: Al-Qarâfî, al-Furûq…,
op.cit., Juz 2, hlm. 103. Juz Al-Ḥamawî, Ghamz…, op.cit., Juz 3, hlm. 113. Abû ‘Abdillâḧ
Muḥammad bin Aḥmad bin Muḥammad bin Muḥammad bin ‘Alî bin Ghâzî al-‘Utsmânî al-
Maknâsî (w. 919 H), Syifâ` al-Ghalîlfî Ḥall Muqaffal Khalîl, Pen-Taḥqîq: Aḥmad bin ‘Abd al-
Karîm Najîb, (Kairo: Markaz Najîbawayh: 2008), Juz 2, hlm. 1007 (kitab ini dicetak sebagai
hâmisy kitab Mukhtashar Khalîl). Muhhamad Amîn bin ‘Umar al-Ḥanafî Ibn ‘Âbidîn (w. 1252 H),
Minḥaḧ al-Khâliq Ḥâsyiyaḧ al-Baḥr al-Râ`iq, Pen-Taḥqîq: Zakarîyâ ‘Amîrât, (Beirut: Dâr al-
Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1997), Juz 3, hlm. 343. Kitab ini dicetak sebagai hâmisy kitab al-Baḥr al-Râ`iq
Ibn Nujaym.

385 Kaidah ini disertai dengan kait, putusan itu baru menyelesaikan perdebatan kalau ia
tidak bertentangan dan nash al-Qur`an, Sunnah, atau ijmâ’. Lihat: ‘Abd al-Raḥmân bin
Muḥammad bin Qâsim al-‘Âshimî al-Najdî al-Ḥanbalî (w. 1392 H), al-Durar al-Sunnîyaḧ fî al-
Ujûbaḧ al-Najdîyaḧ; Majmû’ Rasâ`il wa Masâ`il ‘Ulamâ` Najd al-A’lâm min ‘Ashr al-Syaykh
Muḥammad bin ‘Abd al-Waḧḧâb Ilâ ‘Ashrinâ Hâdzâ, (t.tp.; t.p., 1996), Juz 7, hlm. 565.
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menyelesaikan beda pendapat itu dan menerapkan pada kasus yang, bisa jadi,

para pihaknya mengemukakan hal-hal syubhat yang meringankan mereka.

Walau tidak dilarang, tapi akan sangat mungkin upaya hakim menghilangkan

khilâf itu justru memunculkan khilâf baru (yarfa’ al-khilâf bi al-khilâf).386

Dalam konteks ini, imâm (kepala negara) memiliki peran strategis guna

menegaskan watha` yang disebut zina dengan, salah satunnya, meminimalisir

pengakuan terhadap syubhat yang ada dalam wacana ulama.387 Itulah relevansi

penempatan ûlî al-amr pada urutan ketiga, setelah Allah dan Rasul, sebagai

institusi yang harus dipatuhi.388

Di samping itu, penentu terpenting pelaksanaan ḥadd zina, juga

qishâsh dan ḥudûd, adalah unsur al-iqâmaḧ (kewenangan penegakan hukum)

yang ada di tangan kepala negara. Sementara kepala negara, bagaimanapun

kuatnya, tidak berwenang menangani kasus yang terjadi di luar dâr al-

islâm.389 Ulama yang berpendapat bahwa ḥadd zina tetap berlaku bagi muslim

yang berzina di dâr al-ḥarbî juga menyaratkan pelaksanaannya kalau pelaku

kembali ke dâr al-islâm, meskipun pelakunya adalah prajurit yang sedang

386 Al-Kasânî, Badâ`i’…, Juz 7, hlm. 14.
387 ‘Abd al-Raḥmân bin Aḥmad bin Mas’ûd al-Kawâkibî al-Sayyid al-Furâtî (w. 1320 H),

Umm al-Qurâ, (Kairo: al-Mathba’aḧ al-Mishrîyaḧ al-Azḧarîyaḧ, 1931), hlm. 136.
388 Dalam surat Al-Nisâ` [4] ayat 59 Allah menyebutkan: “Hai orang-orang yang beriman,

taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu
lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”

389 Ibn Mâzaḧ al-Bukhârî, al-Muḥîth…, Juz 7, hlm. 315.
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berjihad di dâr al-ḥarbî.390 Artinya, kalau pelaku tidak kembali, ḥadd tidak

dapat dilaksanakan.

Kewenangan para hakim memutus perkara pun pada dasarnya

bukanlah kewenangan yang muncul dari dirinya sendiri. Hak mereka untuk

memutus perkara bersumber (shâdiraḧ) dari pendelegasian kepala negara.391

Dalam prakteknya, kewenangan itu juga bersifat terbatas, baik kasusnya

(kewenangan absolut), wilayahnya (kewenangan relatif), maupun waktunya.

Untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi rakyat, pelaksanaan

kewenangan itu juga dibatasi pada hukum yang dipositivisasi (taqnîn) untuk

wilayah kekuasaan kepala negara tersebut, baik oleh lembaga legislatif atau

langsung oleh kepala negaranya (tergantung sistem kekuasaan di negara

bersangkutan).392 Karena itu, pihak yang paling berwenang menghilangkan

ikhtilâf itu adalah kepala negara393 dengan mempositivisasi perundangan dan

memvalidasi hal-hal yang dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum,

khususnya zina. Kalaupun ada hal-hal yang diperselisihkan ulama ditegaskan

sebagai sesuatu yang tidak berpengaruh atau, sebaliknya, perbedaan pendapat

390 Lihat misalnya: Muḥammad bin Aḥmad bin Abî Mûsâ al-Syarîf Abû ‘Alî al-Ḥâsymî
al-Baghdâdî (w. 528 H), al-Irsyâd Ilâ Sabîl al-Rasyâd, Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ bin ‘Abd al-Muḥsin
al-Turkî, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1998), hlm. 400-401.

391 Muḥammad ‘Abduḧ, dkk., al-Fatâwâ al-Islâmîyaḧ min Dâr al-Iftâ` al-Mishrîyaḧ,
(Kairo: Wizâraḧ al-Awqâf al-Majlis al-A’lâ li al-Syu`ûn al-Islâmîyaḧ, 1997), Juz 9, hlm. 3297.

392 Muḥammad Rasyîd bin ‘Alî Ridhâ bin Muḥammad Syams al-Dîn (w. 1354 H), al-
Khilâfaḧ, (Kairo: al-Zahrâ` li al-A’lâm al-‘Arabî, t.th.), hlm. 87.

393 Termasuk dalam kewenangan ini sesungguhnya adalah penetapan awal dan akhir
bulan Ramadhan. Hanya saja memang tetap disyaratkan bahwa kekuasaan kepada negara tersebut
dapat dipertanggung jawabkan secara syar’î, mulai dari karakteristik kepala negaranya (selamat
akidahnya), proses pengangkatan dan pelaksanaan kebijakannya. Lihat: Ḥisâm al-Dîn bin Mûsâ
‘Afânaḧ, Yas’alûnaka ‘an Ramadhân, (Quds: al-Maktabaḧ al-‘Ilmîyaḧ wa Dâr al-Thayyib, 2008),
hlm. 31. Lihat juga: Aḥmad bin Qâsim al-Shabâgh al-‘Ibâdî al-Mishrî al-Syâfi’î (w. 992 H),
Ḥâsyiyaḧ al-‘Ibâdî ‘Alâ al-Ghurar al-Bahîyaḧ, Pen-Taḥqîq: Muḥammad ‘Abd al-Qâdir ‘Athâ,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1997), Juz 9, hlm. 286. Kitab ini dicetak sebagai hâmisy kitab
al-Ghurar al-Bahîyaḧ Zakarîyâ al-Anshârî.
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yang lemah dinyataan berpengaruh, maka hal itu dapat diterima. Sebab, ada

kaidah yang menegaskan sebagai berikut:

َماِم ِيف أَْمٍر ُخمْتَـَلٍف ِفيِه َكاٍف ِبَال ِخَالفٍ  394إْذُن اْإلِ

Tidak diperdebatkan bahwa izin imam pada hal yang diperdebatkan dipandang
memadai (final).

Bukan hanya itu, ada kaidah yang lebih tegas menyatakan bahwa

positivisasi yang dilakukan imam, walau lewat ijtihad, berposisi seperti

hukum yang disepakati. Kaidah tersebut lengkapnya berbunyi:

َماِم بِاْجِتَهاِدِه َيِصُري َكاْلُمتـََّفِق َعَلْيهِ  395َواْلُمْختَـَلُف ِفيِه بِِإْمَضاِء اْإلِ

Hal yang diperdebatkan jadi seperti disepakati dengan penetapan imam.

3. Ragam pendapat tentang nasab pada zina

Ketika satu hubungan badan (watha`) telah terbukti secara meyakinkan

sebagai zina, bebas dari semua syubhat, dan dari hubungan itu lahir anak,

menurut jumhur ulama ia dinyatakan bernasab kepada ibunya (pelaku zina

perempuan), baik ia bersuami atau tidak, karena unsur wilâdaḧ. Sebab, seperti

telah disinggung, nasab seorang anak kepada ibunya sepenuhnya didasarkan

pada hubungan wilâdaḧ, dalam segala hal ia adalah ibu anak, baik dari

hubungan sah, syubhat atau haram. Dalam hal itu, anak sama seperti bagian

dari diri ibu, secara biologis dan hukum.396

394 Ibn Mufliḥ, al-Furû’…, syar’î Juz 11, hlm. 147.
395 Syams al-Dîn Abû Bakr Muḥammad bin Abî Saḧal al-Sarakhsî (w. 483 H/1090

M),Syarḥ al-Siyâr al-Kabîr, Pen-Taḥqîq: Abî ‘Abdillâḧ Muḥammad Ḥasan Muḥammad Ḥasan
Ismâ’îl al-Syâfi’î, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, t.th.), Juz 2, hlm. 256. Lihat juga: Al-Barkatî,
Qawâ’id…, op.cit., hlm. 120. Al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 10, hlm. 536.

396 Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istidzkâr…, op.cit., Juz Al-Zayla'î, Tabyîn…, op.cit., Juz 3, hlm.
72. Mullâ Khusrû, Durar…, op.cit., Juz 2, hlm. 6. Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 5, hlm. 178.
Al-Muzanî, Mukhtashar…, op.cit., hlm. 241. Ibn Ḥazm, al-Muḥallâ…, op.cit., Juz 10, hlm. 142.
Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 7, hlm. 675.
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Untuk nasab kepada ibu, jumhur tidak hanya mendasarkannnya pada

hadis firâsy di atas, tapi juga didukung oleh hadis li’ân. Dalam hal li’ân, anak

semata dinasabkan kepada ibunya, karena nasabnya kepada ayah telah diputus

dengan tindakan hukum mulâ'anaḧ. Dalam penetapan nasab mulâ'anaḧ ini,

bisa dikatakan tidak ada perbedaan pendapat sama sekali.

Hadis firâsy (di atas) juga tidak memunculkan ikhtilâf bahwa anak

sepenuhnya tidak bisa dinasabkan kepada pelaku zina (ayah biologisnya),

kalau ibunya terikat firâsy. Tetapi, dalam kasus seperti ini juga tidak

disepakati nasab anak tersebut kepada lelaki pemilik firâsy tersebut.

Sementara pada kasus zina sesama bikr, karena ia bukan watha` dalam ikatan

nikah atau syubhat, mayoritas ulama tetap menyatakan anak tidak bernasab

kepada ayah biologisnya.397 Namun, walau tidak dominan, ada yang

berpendapat bahwa anak dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya.

a. Nasab anak zina pada kasus ibunya terikat firâsy

Bagian terpenting dari hadis Nabi yang dijadikan sebagai dasar

penafian nasab anak zina kepada ayah biologisnya adalah frase “anak bagi

firâsydan bagi pezina adalah batu”. Seperti telah disebutkan sebelumnya,

makna sederhana frase ini adalah "si anak untuk pemilik firâsy, dan untuk

pelaku zina lelaki kegagalan”. Pemaknaan teks setelahnya dan berbagai

qarînaḧ yang ada padanya bisa dikatakan menguatkan kesimpulan

penafian nasab kepada ayah biologis itu.

Sebuah prinsip penting yang dijadikan acuan oleh jumhur ulama

adalah zina tidak memiliki dampak hukum apapun, seperti ‘iddah,

397 Di antaranya lihat: Ibn Ḥazm, ibid., Juz 8, hlm. 335 dan Juz 12, hlm. 205. ‘Abdullâḧ
bin Muḥammad al-Thayyâr, dkk., al-Fiqḧ al-Muyassar, (Riyadh: Madâr al-Wathan, 2012), Juz 5,
hlm. 154.
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kewarisan dan nasab. Zina malah mewajibkan ḥadd, dan itu jauh sekali

untuk disamakan dengan nikah sah.398 Sekaitan dengan itu, disepakati juga

bahwa hukum di dunia selamanya ditetapkan berdasar indikasi lahiriah.

Hukum tidak bisa ditetapkan berdasar dugaan, baik berupa sebab

(dzarâ`i’) atau asumsi (mâ yaghlib ‘alâ sâmi’iḧ).399

Berdasar penegasan Nabi bahwa “anak bagi firâsy”, selamanya

anak tidak bisa dinasabkan kepada pelaku zina (ayah biologisnya),400

walau ia mengakuinya sebagai anaknya dan anak mirip dengannya. Dalam

hal itu, Nabi sendiri tahu bahwa anak bukan hasil watha` pemilik firâsy,

tetapi firâsy yang dijadikan dasar penetapan nasab, karena firâsy-lah unsur

lahiriah yang ditetapkan Nabi.401 Karena itu, jika ibunya terikat firâsy (ada

suami atau tuan), nasab anak terhubung kepada suami atau tuannya itu,

karena mereka terikat firâsy.402

Dalam proses penetapan nasab, karena disyaratkan harus semua

pewaris yang bisa menggantikan pemilik firâsy, untuk kasus hadis firâsy

itu disebutkan bahwa ‘Abd menggugat mewakili ahli waris lain, yaitu

398 Ini adalah pendapat Imam Mâlik, Ahl al-Hijâz, Imam al-Syâfi’î dan Abî al-Tsawr. Al-
Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 5, hlm. 115.

399 Sebab, tidak indikasi munafik yang lebih kuat dari bantahan telah melakukan oleh
perempuan hamil pada kasus mulâ'anaḧ. Pada kasus itu, Nabi mengatakan kalau perempuan
melahirkan anak dengan ciri “begini”, maka ia adalah anak tertuduh. Tapi kalau tidak demikian,
maka suami telah menuduhnya secara dusta. Ternyata perempuan memang melahirkan anak sesuai
ciri yang disebutkan Nabi (anak tertuduh), tetapi mereka tidak dikenakan had, baik had munafik
atau had zina. Lihat: Al-Syâfi’î, Ikhtilâf…, op.cit., Juz 10, hlm. 253-254.

400 Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 9, hlm. 210.
401 Nasabnya kepada pemilik firâsy baru batal, kalau terjadi li’ân; dan ketika itu anak

bernasab kepada ibunya saja. Al-Syâfi’î, Ikhtilâf…, op.cit., Juz 10, hlm. 254. Lihat juga: Al-
Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 9, hlm. 218.

402 Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., Juz 3, hlm. 486. Lihat juga: Al-Ghanîmî, al-
Lubâb…, op.cit., Juz 3, hlm. 123.
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Sawdaḧ (walau dalam hadis tidak terlihat persetujuannya, tapi “dianggap”

telah mengakuinya langsung kepada Nabi).403 Perintah Nabi untuk

berhijab kepada Sawdaḧ bermakna anjuran (istiḥbâb) dan kehati-hatian,

karena memang ada kemiripan anak dengan ‘Utbaḧ.404

Tapi menurut Ibn Baththâl, penasaban kepada Zam'aḧ itu bukan

karena gugatan anaknya, ‘Abd. Melainkan semata karena ibu dari anak itu

tertikat firâsy dengan Zam'aḧ. Sebab dalam banyak riwayat juga

disebutkan bahwa seorang tuan “otomatis” jadi ayah dari anak budak

perempuannya, karena firâsy. Nasab itu baru bisa “diputus” darinya kalau

ia menafikan hubungan itu dengan anak, seperti yang dilakukan Ibn

‘Abbâs dan Zayd bin Tsâbit kepada budak perempuan mereka.405

Frase al-walad li al-firâsy dapat dipahami dengan dua makna:

Pertama, penetapan nasab untuk pemilik firâsy. Kedua, orang yang tidak

memiliki firâsy tidak memiliki nasab.406 Tapi pendapat dominan ulama

Ḥanafîyaḧ, pada kasus hadis firâsy dan yang identik dengannya, anak tidak

bernasab kepada pemilik firâsy. Argumen mereka: Pertama, ada cacat

formal pada iqrâr (gugatan) nasab dalam kasus itu, para pelaku iqrâr

bukan pemilik hak yang sesungguhnya; Sa’d (atas nama saudaranya,

‘Utbaḧ) dan ‘Abd (atas nama ayahnya, Zam'aḧ). Karena itu, sabda Nabi al-

walad li al-firâsy seolah pengajaran: “Pengajuan iqrâr nasab hendaklah

403 Menurut ulama Ḥanâbilaḧ, nasab dapat ditetapkan berdasar iqrâr wali ayah (yaitu
anak ketika ayah telah meninggal) atau saudara ayah. Al-Kalâdzânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., hlm.
604.

404 Al-Khaththâbî, Ma’âlim…, op.cit., Juz 3, hlm. 279-280.
405 Ibn Baththâl, Syarḥ…, op.cit., Juz 7, hlm. 44-46. Ibn Ḥajar al-Haytamî menyebut hal

yang sama juga dilakukan ‘Umar. Lihat: Ibn Ḥajar al-Haytamî, Tuhfaḧ…, op.cit., Juz 8, hlm. 282.
406 Al-Jashshâsh, Aḥkâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 160.
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dilakukan yang bersangkutan. Kalau dilakukan oleh orang lain, gugatan

batal dengan sendirinya”. Atas dasar itulah anak dikembalikan kepada

‘Abd, sebagai orang yang bertanggung jawab atasnya.407 Karena gugatan

itu gugur, maka secara hukum anak hanya jadi anak ibunya (budak

Zam'aḧ).408

Kedua, perintah Nabi kepada Sawdaḧ: “berhijablah darinya”,

karena secara lahiriah anak identik dengan ‘Utbaḧ, dan jadi indikasi bahwa

nasab anak itu bukan kepada Zam'aḧ. Sebab, kalau ada nasab, tentu ia jadi

saudara Sawdaḧ dan beliau tentu akan menyuruh menjalin silaturrahmi,

dan melarang berhijab, seperti beliau melarang ‘Â`isyaḧ berhijab dari

paman susuannya (yaitu Aflaḥ, saudara Abî al-Qubays).409

Ketiga, dalam hadis lain disebutkan secara tegas bahwa anak tidak

bernasab kepada Zam'aḧ, hanya memiliki hubungan kewarisan.410

Penegasan hak warisan itupun lebih dominan didasarkan pada pengakuan

407 Penegasan Nabi “Ia untukmu, ya ‘Abd” juga tidak secara pasti menegaskan penetapan
nasab. Sebab, boleh jadi yang dimaksud adalah penetapan tanggung jawab (yadd), karena sesuatu
yang di bawah tanggung jawab dapat di-idhâfaḧ-kan kepada penanggung jawabnya. Ibid., Juz 5,
hlm. 159.

408 Al-Thaḥâwî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 431-432. Al-Jashshâsh, ibid., Juz 5, hlm.
159.

409 Al-Thaḥâwî, ibid., Juz 2, hlm. 431-432. Al-Jashshâsh, ibid.
410 Substansi hadis itu menegaskan: “Adapun kewarisan, ia berhak atas Zam'aḧ.

Sementara engkau (Sawdaḧ), berhijablah darinya, karena ia bukanlah saudara lelakimu”. Lihat:
‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…, op.cit., Juz 7, hlm. 443. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 26, hlm.
49. Abû Ya’lâ, Aḥmad bin ‘Alî bin al-Matsunî bin Yaḥyâ bin ‘Isâ bin Ḧilâl al-Tamîmî al-Mûshûlî
(w. 307 H), Musnad Abî Ya’lâ, Pen-Taḥqîq: Ḥusayn Salîm Asad, (Beirut: Dâr al-Ma`mûn li al-
Turâts, 1987), Juz 12, hlm. 187. Al-Thabrânî, Mu’jam al-Kabîr…, op.cit., Juz 13, hlm. 109. Al-
Dâruquthnî, Sunan…, op.cit., Juz 5, hlm. 431. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 4, hlm. 108.
Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 6, hlm. 143. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 8,
hlm. 297.
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(iqrâr) kelurga Zam'aḧ, terutama anak lelakinya, yang menyatakan “Ia

saudaraku, anak budak perempuan ayahku”.411

b. Nasab anak zina yang ibunya tidak terikat firâsy

Ulama sepakat kalau pelaku zina lelaki (ayah biologis anak) tidak

menyambungkan (istilḥâq atau iqrâr) nasab anak kepadanya, maka

nasabnya sama sekali tidak tersambungkan. Tapi kalau ayah biologisnya

itu mengakui, muncul tiga pendapat: Pertama, menurut jumhur, tidak ada

beda perempuan yang tidak terikat firâsy dengan perempuan yang terikat

firâsy, sama tidak bernasab kepada ayah biologisnya. Sebab, zina

merupakan watha` yang mewajibkan ḥadd, syarak tidak memandangnya

sebagai sesuatu yang berharga (ḥurmaḧ). Karena itu, walau ia yang jadi

pemilik “airnya”, anak sama sekali tidak dinasabkan kepada zânî.412

Dalam hal itu, ia berstatus sama seperti mafqûd terhadap haknya,413 dan

anak sepenuhnya jadi ajnabî baginya.414 Tapi kepada ibunya, anak

berstatus anak sah (walad al-risydaḧ) dengan segala hukumnya.415

Mereka berargumen bahwa hadis firâsy menunjukkan bahwa Nabi

menetapakan anak untuk pemilik firâsy dan batu untuk ‘âḧir. Hal itu

berarti orang yang tidak memiliki firâsy tidak bisa memiliki (nasab) anak,

411 Al-Thaḥâwî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 431-432.
412 Pelaku zina lelaki yang mengakui anak hasil zinanya tidak berhak mendapat nasab,

karena ketiadaan firâsy. Tetapi nasab ditetapkan kepada perempuan pelaku zina, karena dari
sisinya nasab mengikuti (muncul otomatis; yatba’) kelahiran. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 6,
hlm. 242.

413 Imâm al-Ḥaramayn, Niḧâyaḧ…, op.cit., Juz 12, hlm. 204.
414 Al-Syarbaynî, al-Iqnâ'…, op.cit., Juz 2, hlm. 255.
415 Imâm al-Ḥaramayn, Niḧâyaḧ…, op.cit., Juz 15, hlm. 395. Dalam kewarisan, anak zina

sama seperti anak yang di-li’ân; ia hanya memiliki hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan
keluarga ibunya. Al-Râfi'î, al-‘Azîz…, op.cit., Juz 6, hlm. 520.
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sama seperti tidak berhaknya orang yang tidak berzina dikenai “batu”.

Kalau anak dinasabkan kepada zânî, sama artinya menasabkan tanpa

firâsy, dan itu menyalahi nash.416 Atas ketiadaan firâsy itu, maka

sekalipun pelaku zina mengakui anaknya itu, ia sama sekali tidak berhak

mendapat nasab itu.417 Di samping itu, ada juga anggapan bahwa penafian

nasab karena zina akan meminimalisir terjadinya zina.418

Di samping hadis firâsy, ada beberapa hadis lain yang

dikemukakan jumhur ulama, di antaranya pembatalan Nabi terhadap

pengakuan nasab anak zina yang telah menjadi kebiasaan Jahiliah.419 Pada

hadis lain Nabi juga menyatakan ketiadaan hubungan saling mewarisi

antara pelaku zina yang mengklaim nasab anak tidak sah (ghayr

risydaḧ).420 Dalam hadis lain, Nabi malah menegaskan bahwa anak zina

untuk keluarga ibunya, baik merdeka atau budak.421

416 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 6, hlm. 242.
417 Ibn Mufliḥ, al-Furû’…, op.cit., Juz 9, hlm. 231.
418 Al-Sarakhsî menyebutkan: “Pemutusan nasab secara syarak merupakan ganjaran

terhadap zina. Kalau lelaki mengetahui bahwa “airnya” akan tersia-sia dengan zina, maka ia akan
menghindari melakukan zina”. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 4, hlm. 207.

419 Substansi matan hadis itu: “Seorang laki-laki berkata kepada Nabi: “Ya Rasulullah,
sesungguhnya Fulan adalah anakku. Aku berhubungan dengan ibunya pada masa jahiliyah.
Rasulullah Saw berkata: “Tidak ada pengakuan dalam Islam, telah lewat urusan jahiliyah, anak
untuk pemilik ranjang, dan untuk pelaku zina batu”. Lihat: Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 11, hlm.
265 dan 526. Abû Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 283.

420 Substansi matannya: “Rasulullah Saw bersabda: "Tidak ada perzinaan dalam Islam.
Siapa yang berzina pada masa jahiliyah, sungguh ia telah menghubungkan kepada ‘ashabaḧ-nya.
Siapa yang mengklaim seorang anak tanpa (dasar) sah, maka ia tidak mewarisi dan tidak diwarisi”.
Lihat: Aḥmad, ibid., Juz 5, hlm. 391. Abû Dâwud, ibid., Juz 2, hlm. 279. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-
Kubrâ…, op.cit., Juz 6, hlm. 425.

421 Matan hadis yang relevan: “Anak dari budak yang tidak dimiliki (lelaki yang
menggaulinya) atau perempuan merdeka yang berzina, walau orang itu mengklaimnya, … maka ia
adalah anak zina, ia untuk keluarga ibunya siapapun mereka, baik merdeka atau budak. Sedang
mengenai anak yang diklaim pada awal Islam, maka harta yang dibagi sebelum Islam hal tersebut
telah berlalu”. Lihat: ‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…, op.cit., Juz 10, hlm. 289-290. Aḥmad, ibid.,
Juz 11, hlm. 620. Al-Dârimî, Sunan…, op.cit., Juz 4, hlm. 1999-2000. Ibn Mâjaḧ, Sunan…, op.cit.,
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Kedua, walau kesimpulan akhir dapat sama, menurut mayoritas

ulama Ḥanafîyaḧ, hukum ashl nasab pada zina itu tidak bisa ditetapkan

kepada kedua pelaku zina itu (lâ yatsbut min wâḥid minḧumâ), walau

mereka mengakui dan membenarkan bahwa anak itu “buah” zina mereka.

Sebab sabda Nabi “bagi penzina batu” menegaskan tidak ada bagian nasab

bagi para pelaku zina. Apabila nasab tidak terhubungan kepada zânî, ia

juga tidak terhubung kepada zânîyaḧ, karena nasab tidak bisa ditetapkan

berdasar pengakuan zânîyaḧ saja. Jika kabilahnya memberikan kesaksian,

nasab ditetapkan kepada zânîyaḧ itu, tidak kepada zânî.422

Penetapan nasab anak-anak zina yang terjadi di masa Jahiliah oleh

‘Umar, yang disebutkan banyak riwayat, menurut jumhur hanya berlaku

buat perbuatan telah terjadi pada masa itu. Setelah Islam datang,

penghubungan nasab atas dasar zina itu tidak bisa lagi dilakukan, meski

ada pengakuan dari para pelakunya, baik zânîyaḧ terikat firâsy atau

tidak.423 Sementara riwayat penetapan ‘Umar bahwa anak milik dua ayah,

yang dikemukakan ulama pendukung nasab zina, menurut jumhur hal itu

bukan didasarkan nuthfaḧ-nya, melainkan pada penetapan qâfaḧ.424

Di samping (pemahaman) berbagai dalil di atas, secara rasional

jumhur juga berargumen bahwa penasaban anak kepada ayahnya adalah

Juz 2, hlm. 917. Abû Dâwud, ibid., Juz 2, hlm. 280. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 4,
hlm. 380. Al-Bayḧâqî, ibid., Juz 6, hlm. 425.

422 Walau penyebab nasab kepada perempuan adalah kelahiran (wilâdaḧ), tapi dalam
kasus ini ia harus dibuktikan dengan kesaksian. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 17, hlm.
154.

423 Ibn Rusyd, Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm. 358. Al-Ḥaththâb al-Ru’aynî, Mawâhib…,
op.cit., Juz 7, hlm. 252.

424 Ibn Rusyd, ibid., Juz 2, hlm. 259.
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nikmat dari Allah, dan sebuah nikmat tidak bisa diperoleh dengan cara

maksiat. Karena itu, media untuk mendapatkan nikmat itu yang

ditunjukkan Allah adalah lewat nikah atau pemilikan (atas budak), seperti

diatur dalam surat al-Nisâ` [4]: 3.425 Sebaliknya, perolehan dengan cara

yang tidak dibenarkan, dengan cara zina, adalah diharamkan, seperti

ditegaskan dalam surat al-An’âm [6]: 151426 dan surat al-Isrâ` [17]: 32.427

Karenanya, menurut al-Syâfi’î adalah rasional kalau seorang anak yang

dilahirkan dari perzinaan tidak dinasabkan kepada ayah biologisnya.428

Tentu muncul pertanyaan, kenapa Syâri’ tidak memberikan

gambaran jelas tentang “Siapa orang yang nasabnya ditetapkan Allah

selain kepada firâsy?” Hal itu, boleh jadi, jika dijelaskan bisa membuat

orang yang sebelumnya tidak diharamkan menjadi diharamkan. Sebab,

Syâri’ melarang menanyakan sesuatu yang ketika hal itu diterangkan justru

akan lebih memberatkan bagi umat. Karena itulah, sama seperti larangan

menanyakan siapa yang akan masuk neraka, dilarang Allah untuk

menanyakan nasab selain kepada firâsy itu.429

Ketiga, sebagian ulama menyatakan bahwa pada zina yang zânîyaḧ

tidak terikat firâsy dan bebas dari syubhat dapat dinasabkan kepada zânî.

425 Bagian yang dimaksud adalah: “…maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu
senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka
(kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki…”

426 Bagian yang relevan adalah: “…dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan
yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi…”

427 Arti lengkapnya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

428 Al-Syâfi’î, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 189-190.
429 Pertanyaan ini pernah diajukan ‘Abdullâḧ bin Ḥudzâfaḧ, sekaitan dengan hakikat

penciptaan makhluk dari air. Al-Jashshâsh, Aḥkâm…, op.cit., Juz 4, hlm. 152.
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Di antara ulama yang secara prinsip menyetujui pendapat ini adalah

‘Urwaḧ bin al-Zubayr (w. 94 H), Sulaymân bin Yasâr (w. 110 H), ‘Athâ`

bin Abî Rabâh (w. 114 H), ‘Amr bin Dînâr (w. H), al-Ḥasan al-Bashrî (w.

110 H), Ibn Sîrîn (w. H), Isḥâq bin Râḧawayḧ (w. 237 H), al-Nakha'î (w.

96 H), Ibn Taymiyyaḧ (w. 728 H), dan Ibn Qayyim al-Jawziyyaḧ (w. 751

H)430 (khusus untuk Ibn al-Qayyim dibahas pada bab tersendiri). Mereka

adalah ulama yang hampir selalu disebut sebagai pendukung pendapat ini.

Di samping mereka juga ada ulama lain, seperti Imâm Abû Ḥanîfaḧ

(dalam salah satu riwayat) dan al-Baghawî (ulama Syâfi’îyaḧ yang dijuluki

nâshir al-sunnaḧ). Walau prinsipnya mereka setuju, tapi pendapat ini juga

tidak bersifat identik dalam segala aspeknya.

Menurut Isḥâq bin Râḧawayḧ (yang juga meriwayatkan hadis

firâsy) dan al-Ḥasan, kalau lelaki itu mengakui zinanya, ia dikenai ḥadd.

Kemudian, jika diyakini anak darinya, dengan mendatangkan bukti

(istawtsaq), anak itu diserahkan kepadanya. Sebab penetapan nasab seperti

ini tidak ada bertentangan dengan hadis firâsy, karena tidak ada firâsy

(sebagai saingannya) sama sekali, walau ia pelaku zina. Di samping itu,

setelah datang Islam, ‘Umar masih menghubungkan nasab anak zina yang

lahir di masa Jahiliah. Alasan lain, pada berbagai kasus yang disepakati

sebagai watha` haram nasab anak kepada ayah biologisnya tetap

430 Yâsîn al-Khathîb, Tsubût…, op.cit., hlm. 340. Al-Thayyâr, al-Fiqḧ …, op.cit., Juz 5,
hlm. 154.
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dihubungkan, seperti orang yang menggauli budak perempuan anaknya,

perempuan yang nikah saat ‘iddah, dan lain-lain.431

Menurut ‘Urwaḧ dan Sulaymân bin Yasâr, nasab anak tersambung

dengan adanya pengakuan itu (tanpa keterangan kaitannya dengan ḥadd).

Berdasar riwayat dari ‘Alî bin ‘Âshim, Imâm Abû Ḥanîfaḧ menyatakan

“Dalam pandanganku tidak masalah kalau seseorang berzina dengan

perempuan dan menikahinya saat ia hamil dengan merahasiakan kejadian

itu. Dengan itu, anak tersebut adalah anaknya.432

Al-Baghawî (w. 516 H) menyatakan hubungan nasab itu muncul

dengan cara meng-qiyâs-kannya kepada seorang suami yang menggauli,

dalam sangkaannya menzinai, seorang perempuan, tapi ternyata

perempuan itu adalah istrinya. Kalau dari hubungan itu lahir anak, maka

anak tetap bernasab kepadanya.433 Pendapat al-Baghawî ini hanya

disinggung sepintas Ibn Ḥajar al-Ḧaytsamî (w. 974 H), hingga tidak

kelihatan bangunan utuh argumennya, termasuk hubungan nasab dengan

ḥadd zina.

431 Abû Ya’qûb al-Marwazî, Masâ`il…, op.cit., Juz 7, hlm. 3708-3710. Ibn Qudâmaḧ
tidak menyertakan syarat ḥadd pada pendapat Isḥâq bin Râhawayh. Mereka yang disebutkan Ibn
Qudâmaḧ menyaratkan ḥadd adalah al-Ḥasan, Ibn Sîrîn dan Ibrâḧîm. Lihat: Ibn Qudâmaḧ, al-
Mughnî…, op.cit., Juz 9, hlm. 123.

432 Ibn Qudâmaḧ, ibid., Juz 9, hlm. 123.
433 Tapi argumen ini terlalu lemah dan dibantah oleh ulama lain bahwa itu bukanlah zina

yang sesungguhnya. Hanya saja ada pengandaian yang juga tidak terlalu kuat, kalau seseorang
mengusap (masḥ) kemaluannya dengan batu setelah melakukan hubungan suami istri. Kemudian
ada perempuan lain yang beristinjak dengan batu itu, dan hamil, maka anak yang dikandung itu
adalah anak lelaki tersebut. Lihat: Aḥmad bin Muḥammad bin ‘Alî Ibn Ḥajar al-Haytsamî (w. 974
H), Tuḥfaḧ al-Muḥtâj fî Syarḥ al-Minḧâj, (Mesir: al-Maktabaḧ al-Tijârîyaḧ al-Kubrâ, 1983), Juz 7,
hlm. 304. Kitab ini dicetak sekaligus dengan Ḥâsyiyaḧ al-Syarwânî dan Ḥâsyiyaḧ al-‘Ibâdî atas
Tuḥfaḧ.
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Sebagian ulama Ḥanâbilaḧ menyebut pendapat dari Ibn Taymiyyaḧ

(w. 728 H), jika ada lelaki yang mengakuinya sebagai anaknya, sementara

tidak ada orang lain yang mengakuinya, nasab anak dihubungkan

(istalḥaq) dengan lelaki tersebut. Tujuannya untuk menjaga nasab anak,

agar tidak tersiakan dan tidak terhina.434 Ibn Taymiyyaḧ menyebut

terdapat perbedaan pendapat (nizâ’) tentang nasab anak zina, dari zânîyaḧ

yang tidak terikat firâsy, yang dihubungkan oleh zânî (ayah

biologisnya).435 Tetapi menurutnya hadis firâsy tidak mencakup zina yang

dilakukan perempuan yang tidak terikat firâsy. Di samping itu, ‘Umar juga

menghubungkan anak-anak zina yang dilahirkan di masa Jahiliah.436 Ia

juga menyatakan, sebagai argumen yang relevan, jika ada yang mengakui

nasab seseorang yang tidak diketahui nasabnya, disepakati bahwa orang

itu bernasab dengannya.437 Tidak ada penegasan spesifik dari Ibn

Taymiyyaḧ tentang kaitan nasab itu dengan ḥadd.

434 Yang secara menyatakan bahwa Ibn Taymîyaḧ memilih pendapat ini adalah ulama
Ḥanâbilaḧ. Menurut mereka: “Pilihan guru kami (syaykhunâ), jika ia menghubungkan nasab anak
zinanya dan tidak ada firâsy, maka nasabnya terhubung”. Lihat: Ibn Mufliḥ, al-Furû’…, op.cit.,
Juz 9, hlm. 224. Ibn Qâsim Muḥammad bin ‘Abd al-Raḥmân (w. 1421 H), ed., al-Mustadrak ‘Alâ
Majmû’ Fatâwâ Syaykh al-Islâm, (t.tp.: t.p., 1418 H), Juz 5, hlm. 52. Muḥammad bin Shâliḥ bin
Muḥammad al-‘Utsaymîn (w. 1412 H), al-Syarḥ al-Mumatti’ ‘Alâ Zâd al-Mustaqni’, (Riyadh: Dâr
Ibn al-Jawzî, 1428 H), Juz 13, hlm. 308.

435 Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Ḥarânî al-
Ḥanbalî (661-728 H), Majmû’ al-Fatawa, Pen-taḥqîq: ‘Abd al-Raḥmân bin Muḥammad Ibn
Qâsim, (Madinah: Majma’ al-Malik Faḧd li Thaba’aḧ al-Mushḥaf al-Syarîf, 1995), Juz 32, hlm.
139.

436 Ibn TaymîyaḧTaqî al-Dîn Abû al-‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Harânî al-
Ḥanbalî (661-728 H), al-Fatâwâ al-Kubrâ, Pen-Taḥqîq: Muḥammad dan Mushthafa ‘Abd al-Qâdir
‘Atha, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1987), Juz 3, hlm. 178. Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, Juz 32,
hlm. 113.

437 Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz 34, hlm. 10. Ibn Taymîyaḧ Taqî al-Dîn Abû al-
‘Abbâs Aḥmad bin ‘Abd al-Ḥalîm al-Ḥarânî al-Ḥanbalî (661-728 H), Majmû’ al-Rasâ`il wa al-
Masâ`il, Pen-ta’lîq: al-Sayyid Muḥammad Rasyîd Ridhâ, (t.tp.: Lajnaḧ al-Turâts al-‘Arabî, t.th.),
Juz 1, hlm. 217.
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Di antara dalil yang mereka kemukakan adalah riwayat yang

menyebutkan pengakuan Nabi akan kebenaran pernyatan bayi dalam kasus

Jurayj438 yang mengaku sebagai anak penggembala yang berzina dengan

ibunya.439 Dalam kisah itu, Jurayj menasabkan anak zina kepada

pelakunya dan dibenarkan Allah melalui lisan Nabi-Nya.440 Di samping

itu, seperti telah disinggung, ‘Umar sendiri menghubungkan anak-anak

yang lahir dari zina di masa Jahiliah kepada ayah biologisnya pelaku zina

yang mengakuinya.

438 Ia adalah salah satu penganut agama Nabi ‘Îsâ. Awalnya ia pedagang yang kadang
untung dan kadang rugi. Kemudian ia berfikir apa perdagangan yang tak pernah rugi. Setelah itu ia
menjauhi hidup keduniawian (taraḧḧab), membanggun tempat ibadah dan menghabiskan sebagian
besar waktunya hanya untuk beribadah. Lihat: Ibn Ḥajar, Fatḥ…, op.cit., Juz 6, hlm. 480.

439 Isi ringkas hadis itu adalah: Nabi Saw bersabda: "Hanya tiga bayi yang berbicara saat
masih dalam buaian: bayi ‘Îsâ bin Maryam, dan bayi dalam perkara Jurayj”. Jurayj adalah seorang
yang rajin beribadah. Ia membangun tempat ibadah dan selalu beribadah di situ. Ketika sedang
shalat sunnah, ibunya datang dan memanggilnya. Walau bimbang mana yang lebih diutamakan,
melanjutkan shalat atau menjawab ibunya, Jurayj meneruskan shalatnya, hingga ibunya merasa
kecewa dan beranjak darinya. Hal itu terjadi selama tiga kali pada hari yang berturutan, hingga
ibunya berdoa; “Ya Allah, janganlah Engkau matikan ia sebelum ia mendapat fitnah dari
perempuan pelacur! Hal itu memang terjadi, seorang pelacur mendoba membujuk Jurayj, tapi tidak
berhasil. Kemudian pelacur itu mendatangi seorang penggembala berzina dengannya. Setelah
melahirkan, pelacur itu mengaku bayi itu adalah anak zinanya dengan Jurayj. Masyarakat yang
mendengar marah dan menghancurkan rumah ibadah Jurayj. Juraij bertanya; 'Mengapa kalian
lakukan hal ini kepadaku? ' Mereka menjawab; 'Kamu telah berzina dengan pelacur ini hingga ia
melahirkan.' Kata Juraij; 'Dimanabayi itu? Kemudian menyentuh perut bayi itu dengan jari
tangannya seraya bertanya; 'Hai bayi kecil, siapakah sebenarnya ayahmu itu? Sang bayi
menjawab; 'Ayah saya adalah fulan, seorang penggembala”. Lihat: Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz
13, hlm. 434-436. Al-Bukhârî, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 4, hlm. 165. Muslim, Shaḥîḥ…, op.cit., Juz 4,
hlm. 1976-1977. Abû Ja’far Aḥmad bin Muḥammad Salâmaḧ bin ‘Abd al-Malik bin Salâmaḧ al-
Azadî al-Ḥajarî al-Mishrî al-Thaḥâwî (w. 321 H), Syarḥ Musykil al-Âtsâr, Pen-Taḥqîq: Syu’ayb al-
Arnâ`ûth, (Beirut: Mu`assasaḧ al-Risâlaḧ, 1994), Juz 4, hlm. 166-167. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-
Kabîr…, op.cit., Juz 18, hlm. 224. Sulaymân bin Aḥmad bin Ayyûb bin Muthîr al-Lakhmî al-
Syamî al-Thabrânî (w. 360 H), al-Mu’jam al-Awsath, Pen-Taḥqîq: Thâriq bin ‘Awdhillâh bin
Muḥammad dan ‘Abd al-Muḥsin bin Ibrâḧîm al-Ḥusaynî, (Kairo: Dâr al-Ḥaramayn, 1995), Juz 7,
hlm. 279. Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alî bin Mûsâ al-Khusrawjirdî al-Khurasânî Abû Bakr al-
Bayḧâqî (w. 458 H), Syu’b al-Îmân, Pen-Taḥqîq: ‘Abd al-‘Alî ‘Abd al-Ḥamîd Ḥâmid, (Riyadhh:
Maktabaḧ al-Rusyd, 2003), Juz 10, hlm. 270-280.

440 Ibn Ḥajar, Fatḥ…, op.cit., Juz 6, hlm. 483. Menuurt Ibn Jurayj, Nabi menasabkan anak
zina kepada pelaku zina (zânî; ayah biologisnya), dan itu dibenarkan Allah. Sebab, kebiasaan
dalam penggunaan bahasa, yang juga dikuatkan oleh penuturan anak penggembala di atas, menjadi
kesaksian bahwa penasaban itu adalah pembenaran dari Allah melalui lisan Nabi-Nya. Al-
Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 5, hlm. 115-116.
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Argumen lain adalah analogi anak zina dengan anak yang di-li’ân.

Jika seorang suami menafikan anaknya dengan li’ân, nasab anak itu putus

darinya. Jika kemudian ia mengakui nasab anak itu atau menyatakan li’ân-

nya tidak benar, anak itu bernasab kepadanya.441 Dalam hal ini, anak yang

sudah putus nasabnya, karena li’ân, dapat “dipulihkan” dengan pengakuan

nasab atau pemungkiran li’ân-nya. Dalam kasus zina, anak yang awal

dianggap tidak bernasab dengan lelaki manapun, dapat dinasabkan kepada

orang yang mengakuinya (pelaku zina).442

c. Beda pendapat nasab anak zina dalam timbangan

Poin penting yang perlu ditegaskan adalah tidak ada dalil qath’î

yang mengaturan tegas nasab anak zina yang pelaku perempuannya tidak

terikat firâsy. Hal itu yang jadi sebab dasar beda pendapat yang cenderung

kontras; dinasabkan atau tidak. Poin berikutnya, masing-masing pendapat,

selain mengemukakan dalil zhannî, juga mengemukakan argumentasi logis

yang relatif sama kuat. Konsekwensinya, ada kebebasan untuk memilih

satu dari pendapat yang berbeda itu pada tahapan tathbîq.443

441 Namun setelah itu ia tidak memiliki hak li’ân lagi terhadap anak tersebut, karena
pengakuan dan bantahan li’ân itu memunculkan hak kemanusiaan yang sepenuhnya mengikatnya.
Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 10, hlm. 254. Menurut Ibn ‘Abd al-Barr, ada ijmâ’ bahwa kalau
suami melihat istri atau budaknya berzina dengan lelaki lain, lalu ia menggaulinya setelah itu,
maka ia kehilangan hak li’ân terhadap anak yang lahir dari dari istri atau budaknya itu. Ibn ‘Abd
al-Barr, al-Istidzkâr…, op.cit., Juz 7, hlm. 171.

442 Qiyâs ini disebut qiyâs ma’a al-fâriq dan tidak berdaya hukum oleh mayoritas ulama.
Lihat: Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 29, hlm. 199. Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 8,
hlm. 162-163.

443 Pada prinsipnya ikhtilâf terbagi empat: Pertama, satu pendapat terlihat meyakinkan
(qath’) benarnya dan, karenanya, pendapat lain harus ditolak atas dasar diyakini bâthil-nya.
Kedua, salah satu pendapat terlihat benar karena memiliki argumenasi logis terkuat (ghâlib al-
ra`y), sementara yang lain diduga (zhann) bâthil. Ketiga, pendapat yang berbeda itu memiliki
dukungan dalil qath’î yang sama kuat dan, karenanya ada kebebasan untuk memilihnya. Keempat,
pendapat yang berbeda itu memiliki argumenasi logis sama kuat dan juga ada kebebasan untuk
memilihnya. Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥîm bin al-Syaḧîd Wajîḧ al-Dîn bin Mu’azhzham bin Manshûr
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Hadis firâsy sangat gamblang menjelaskan dasar penetapan hukum

ketika terjadi perebutan nasab antara pemilik firâsy dengan pelaku zina.

Jadi tidak akurat menjadikannya sebagai dasar penafian nasab terhadap

pelaku zina yang tidak ada “pesaing” dari pemilik firâsy.444 Sebagaimana

juga tidak akurat menjadikan hadis pernyataan bayi dalam kasus Jurayj

sebagai dasar utama penetapan nasab kepada pelaku zina, karena

pernyataan Nabi di awal hadis (hanya tiga bayi yang berbicara saat masih

dalam buaian)445 juga mengindikasikan bahwa hal itu bersifat khusus.

Hadis yang matan-nya tegas menafikan nasab kepada ayah

biologis, nasabnya hanya kepada ibu, adalah pernyataan Nabi “anak zina

untuk keluarga ibunya, baik merdeka atau budak”. Tetapi dalam sanad-nya

terdapat Muḥammad bin Râsyid al-Makḥûlî yang diperbincangkan ulama

validitas hadisnya. Imâm Aḥmad menyebutnya tsiqaḧ, al-Dzahabî hanya

Syâḧ Walîyullâḧ al-Daḥlawî (w. 1176H), ‘Aqd al-Jayyid fî Aḥkâm al-Ijtiḧâd wa al-Taqlîd, Pen-
Taḥqîq: Muḥammad ‘Alî al-Ḥalabî al-Atsrî, (UAE: Dâr al-Fatḥ, 1995), hlm. 27.

444 Menurut al-Muzanî, perkataan Nabi itu bukan putusan langsung terhadap kasus anak
‘Utbaḧ dan Zam'aḧ. Sebab dalam kasus, ‘Utbaḧ dan Zam'aḧ tidak menjadi pihak yang langsung
menggugat haknya. Sementara ada kesepakatan umat bahwa tidak diterima iqrâr seseorang atas
nama orang lain. Artinya, penegasan Nabi itu sesungguhnya bertujuan memberikan pelajaran
kepada para sahabat dalam menghadapi persoalan itu; gugatan pelaku zina terhadap pemilik firâsy.
Cara pengajaran yang sama juga terdapat dalam al-Qur`ân, yaitu pada kisah Nabi Dâwud (surat
Shâd [38]: 22), di mana para pihak yang berperkara bukanlah pemilik langsung dari objek yang
diperkarakan (99 kambing). Dalam hal itu, besar kemungkinan Sawdaḧ juga tidak tau tentang anak
itu. Karena itulah ia diam saja ketika saudaranya, ‘Abd, membantah iqrâr Sa’d. Tambahan lagi,
perintah berhijab kepada Sawdaḧ juga menunjukkan kalau Nabi sesungguhnya mengetahui dan
mengakui anak itu adalah anak Sa’d (secara biologis). Itu jugalah sebabnya Nabi tidak secara tegas
menyebut anak itu sebagai anak Zam'aḧ. Dengan kata lain, Nabi hendak menetapkan kaidah umum
bahwa “anak untuk pemilik firâsy, sesuai pendapatmu ya ‘Abd, bukan untuk pelaku zina,
sebagaimana dinyatakan Sa’d. Sampaikanlah kepada mereka yang menghadapi masalah seperti
ini”. Ibn Baththâl, Syarḥ…, op.cit., Juz 7, hlm. 47.

445 Dalam berbagai riwayat, walau Nabi menyebut “tiga”, yang disebutkan hanya dua,
‘Îsâ bin Maryam dan bayi Jurayj. Menurut sebagian ulama, bayi ketiga adalah Mâsyithaḧ bint
Fir’awn ketika, yang mengatakan “Ya ibuku, bersabarlah. Sesungguhnya kita ada di jalan yang
benar” saat ibunya hendak dimasukkan ke dalam api oleh ayahnya sendiri. Ada juga yang
menyebut bayi yang lain adalah bayi yang memberikan petunjuk pembuktian atas Nabi Yûsuf saat
dihadapkan pada tuduhan berzina dengan istri pembesar yang membelinya. Lihat: Ibn Ḥajar,
Fatḥ…, op.cit., Juz 6, hlm. 480.
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menyebut shudûq, tetapi al-Nasâ`î dan ulama lain menyatakan hadisnya

tidak kuat (laysa bi al-qawî). Riwayat dari Abû Ḥâtim (w. 276 H)

menyebut ia adalah pengikut Syî’aḧ Râfidhaḧ.446

Pernyataan Nabi ketiadaan hubungan saling mewarisi antara anak

zina dan ayah biologisnya, pada riwayat al-Tirmidzî, salah satu sanad-nya

terdapat Ibn Lahî’aḧ yang dinyatakan dha’îf oleh banyak ulama.447 Tapi

substansi penafian ketiadaan waris itu dikuatkan oleh banyak hadis lain,

jadi shaḥîḥ, yang dalam sanad-nya tidak ada Ibn Lahî’aḧ.448 Tetapi, dari

riwayat lain terindikasi ketiadaan hubungan kewarisan itu adalah akibat

lanjutan dari hadis firâsy.449 Artinya, karena hubungan zina “dikalahkan”

ikatan firâsy, maka ia tidak bernasab dan juga tidak saling mewarisi.

Sementara penetapan ‘Umar, yang menjadi dalil penetapan nasab

anak zina kepada ayah biologisnya, selain riwayat Jurayj, adalah solusi

‘Umar terhadap anak-anak yang lahir karena perzinaan di masa Jahiliah.

Artiya, ia tidak bisa dijadikan dalil meyakinkan untuk menetapkan nasab

atas dasar zina setelahnya, meski ada pengakuan dari para pelakunya.450

446 Abû Aḥmad bin ‘Adî al-Jurjânî (w. 365 H), al-Kâmil fî Dhu’afâ` al-Rijâl, Pen-Taḥqîq:
‘Âdil Aḥmad ‘Abd al-Mawjûd dan ‘Alî Muḥammad Mu’awwadh, (Beirut: Dâr al-Kutub al-
‘Ilmîyaḧ, 1997), Juz 7, hlm. 419. Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad bin
‘Utsmân bin Qâymâz al-Dzaḧabî (673-748 H), Dzikr Asmâ` man Takallam fîh wa huwa
Muwatstsaq, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Syakûr bin Maḥmûd al-Ḥâjî, (t.tp.: Maktabaḧ al-Manâr,
1986), hlm. 161. Al-Dzaḧabî, Siyâr…, Juz 7, hlm. 343. Syams al-Dîn Abû ‘Abdillâḧ Muḥammad
bin Aḥmad bin ‘Utsmân bin Qâymâz al-Dzaḧabî (673-748 H), Mîzân al-I'tidâl fî Naqd al-Rijâl,
Pen-Taḥqîq: ‘Alî Muḥammad al-Bajâwî, Beirut: Dâr al-Ma’rifaḧ, 1963, Juz 3, hlm. 543

447 Di antaranya lihat: Ibn Sa’d, al-Thabaqât…, op.cit., Juz 7, hlm. 358.
448 Al-Albânî menyatakan shaḥîḥ hadis riwayat al-Tirmidzî atas dukungan riwayat lain,

bukan atas riwayat al-Tirmidzî yang sanadnya ada Ibn Lahî’aḧ. Lihat: Muḥammad bin ‘Îsâ bin
Sawraḧ bin Mûsâ bin al-Dhaḥḥâk al-Tirmidzî (209-297 H), Sunan al-Tirmidzî ma’a Aḥkâm al-
Albânî, (Riyadh: Maktabaḧ al-Ma’ârif, 1417 H), hlm. 477.

449 Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istidzkâr…, op.cit., Juz 7, hlm. 168.
450 Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 8, hlm. 162.
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Dalam ketiadaan dalil meyakinkan seperti ini, maka status

hukumnya harus dirujuk kepada kondisi al-barâ`aḧ al-ashlîyaḧ atau al-

barâ`aḧ al-‘aqlîyaḧ, yaitu memberlakukan (istishḥâb) logika akal untuk

menemukan hukumnya.451Sebab, secara rasional, dengan penciptaan

manusia dan menjadikannya sebagai khalifah, berarti Allah juga memberi

izin memanfaatkan dan melakukan apapun di dunia ini, selama tidak ada

dalil yang secara tegas dipahami sebagai larangannya. Hal itu

berkonsekwensi bahwa selama tidak ada dalil sam’î, hukum yang

ditetapkan berdasar al-barâ`aḧ al-ashlîyaḧ itu bersifat qath’î.452

Berangkat dari paradigma dasar bahwa manusia normal tercipta

dari sel lelaki (sperma) dan sel perempuan (ovum), sudah menjadi

kemestian penisbahan itu dilakukan terhadap mereka berdua. Sebaliknya,

jika nasab dinafikan dari salah satunya, karena cacat hukum dari perbuatan

451 Abû al-‘Abbâs Syiḧâb al-Dîn Aḥmad bin Idrîs bin ‘Abd al-Raḥmân al-Qarâfî al-Mâlikî
(w. 684 H), Syarḥ Tanqîḥ al-Fushûl fî Ikhtishâr al-Maḥshûl fî al-Ushûl, Pen-Taḥqîq: Thâhâ ‘Abd
al-Ra`ûf Sa’d, (t.tp.: Syirkaḧ al-Thabâ’aḧ al-Fannîyaḧ al-Muttaḥidaḧ, 1973), hlm. 447. Al-
Zarkasyî, Tasynîf…, op.cit., Juz 4, hlm. 567. Jalâl al-Dîn Abî ‘Abdillâḧ Muḥammad bin Aḥmad al-
Maḥallî al-Syâfi’î (791-864 H), al-Badr al-Thâli’ fî Ḥall Jam’ al-Jawâmi’ (Syarḥ Jam’ al-Jawâmi’
li Ibn al-Subkî), Pen-taḥqîq: Murtadhâ ‘Alî bin Muḥammad al-Raghistânî, Beirut: Mu`assasaḧ al-
Risâlaḧ Nâsyirûn, 2005), Juz 2, hlm. 381. Al-‘Irâqî, al-Ghayts…, op.cit., hlm. 695.

452 Al-Ghazâlî, al-Mustashfâ…, op.cit., Juz 2, hlm. 107-108. Al-Ghazâlî juga
menegaskan: “Pada setiap masalah, seorang Mujtaḧid wajib terlebih dulu merujuk rasio (nafy al-
ashlî), sebelum turunnya syarak. Kemudian membahas dalil-dalil sam’îyaḧ yang mengubah nafy
al-ashlî tersebut. Untuk itu terlebih dahulu ia menganalisa ijmâ’; kalau ia menemukan ijmâ’
tentangnya, tidak perlu menganalisa al-Qur`an dan Sunnah. Sebab keduanya menerima naskh,
sedang ijmâ’ tidak. Karena itu, ijmâ’ yang berbeda dengan al-Qur`an dan Sunnah jadi dalil pasti
adanya naskh, karena umat tidak akan ber-ijmâ’ pada hal-hal yang salah. Kemudian menganalisa
al-Qur`ân dan Sunnah mutawâtir dalam posisi setara, karena keduanya menghasilkan ilmu yang
pasti (qâthi’). Sebab, tidak pernah ditemukan pertentangan antara dalil sam’îyaḧ qath’î, kecuali
salah satunya jadi nâsikh. Kalau ditemukan aturan hukumnya dalam al-Qur`ân atau Sunnah
mutawâtir, diterapkan apa adanya. Kemudian (wajib) menganalisa makna umum dan Zhâḧir al-
Qur`an. Kemudian menganalisa khabar âḥâd atau qiyâs; kalau ia menemukan qiyâs atau khabar
âḥâd bertentangan dengan keumuman nash, wajib mendahulukan yang lebih kuat. Kalau tidak
ditemukan lafal bermakna nash atau Zhâḧir, wajib menganalisa qiyâs nushûsh. Kalau terjadi
ta’ârudh dua qiyâs, atau dua khabar, atau dua umum, wajib melakukan tarjîḥ. Kalau menurutnya
semua itu setara, ia wajib ber-tawaqquf dan memilih pendapat lain. Lihat: Al-Ghazâlî, ibid., Juz 4,
hlm. 159-160
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mereka berdua, maka ia juga otomatis harus dinafikan terhadap yang lain.

Apabila nasab kepada ayah dinyatakan sebagai nikmat, tentu ia juga

nikmat ketika dikaitkan dengan ibu.453

Apabila hubungan nasab mau dibedakan, unsur pembedanya

adalah validitas hubungan antara anak dengan orangtuanya. Seperti telah

disinggung, Syâri’ menjadikan urutan peringkat itu berdasar keabsahan

hubungan yang mendasari watha`. Dalam hal ini, urutan terkuat adalah

akad nikah, kemudian nikah fâsid dan terakhir watha` syubhat. Pada tiga

tingkatan ini, ayah dan ibu berada pada posisi setara sebagai orang yang

sama-sama berhak dinasabkan atau menerima nasab.

Karena prioritas utama validitas nasab adalah hubungan hukum,

maka sesungguhnya secara hukum tidak ada nasab antara anak zina

dengan ibu biologisnya. Apabila anak zina itu dibuang orang yang

melahirkannya (ibu biologisya), tak satupun orang yang bisa ditunjuk

sebagai ayah dan ibunya. Jika dikatakan ibu jadi ibunya karena unsur

wilâdaḧ, butuh pembuktian atas kelahiran anak dari perempuan yang kelak

disebut ibunya. Wilâdaḧ itu sendiri sesungguhnya adalah indikasi lahir

yang berposisi sebagai bukti anak adalah bagian dari ibu yang terlebih

dahulu telah “melahirkan” lewat pancaran (manîyumnâ) dalam watha`-

453 Dalam hal ini, ulama Syî’aḧ Imâmîyaḧ justru lebih “adil” dibanding jumhur ulama
yang hanya memutus hubungan kewarisan dengan ayah. Menurut mereka anak zina juga tidak
saling mewarisi dengan ibu dan kerabatnya. Sebab, kewarisan adalah nikmat dari Allah yang tidak
bisa didapat oleh pelaku jarîmaḧ, yaitu pelaku zina. Sebaliknya, sependapat dengan jumhur,
mereka juga menyatakan anak li’ân tetap saling mewarisi dengan ibunya, karena ibu tidak terbukti
secara meyakinkan melakukan zina, dan boleh jadi justru ayah yang berdusta dalam tuduhan zina
yang membuat terjadinya li’ân. Lihat: Al-Zuḥaylî, al-Fiqḧ …, Juz 8, hlm. 431. Sumber dari Syî’aḧ
Imâmîyaḧ menyebut ini sebagai pendapat utama, tapi tetap ada pendapat berbeda; sebagian tetap
menyebut anak zina saling mewarisi dengan ibu dan kerabatnya. Lihat: al-Syaykh Khanjar
Ḥamîyaḧ, Fiqḧ al-Mawârîts wa al-Farâ`idh; Baḥts Faqihî Muqâran, (Beirut: Dâr al-Malâk,
2000), Juz 2, hlm. 325.
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nya. Ketika tidak ada yang dapat membuktikan bahwa ia yang melahirkan,

maka unsur hubungan “bagian” antara ibu dengan anak yang jadi unsur

hakiki nasab itu sama sekali tidak muncul.

Dalam kaitan ini, jika ada bukti meyakinkan bahwa seseorang

adalah ayah biologis anak, seperti pengakuan pelaku zina dan/atau

pembuktian ilmiah (layaknya qâfaḧ), posisinya relatif setara dengan

pembuktian kelahiran dari ibu. Hal terpenting dalam hal ini adalah

penegasan validitas anak sebagai bagian dari lelaki pemilik mani yang

memancarkannya (manî yumnâ) saat watha` zina. Karena itu, ketika ada

dasar yang diyakini valid membuktikan seseorang sebagai penyumbang

bagian adanya anak, maka nasab dapat ditetapkan kepadanya.

Sekaitan dengan hadis firâsy, penjelasan al-Syâfi’î juga

menyiratkan logika pemeringkatan.454 Menurutnya, ada dua makna pada

frase “al-walad li al-firâsy”: Pertama, pemilik firâsy berhak penuh

terhadap nasab, selama tidak terjadi li’ân. Kedua, jika terjadi sengketa

antara pemilik firâsy dengan pelaku zina, nasab sepenuhya hak pemilik

firâsy. Sementara kata “li al-‘âḧir al-ḥajar” bermakna pelaku zina tidak

beruntung dan terhalang (ḥirmân) untuk mendapat nasab anak.455

454 Bagi ulama Ḥanafîyaḧ, logika pemeringkatan ini, yang dalam kewarisan sejalan
dengan ḥijâb, juga terjadi pada nasab. Menurut mereka, kalau seorang kakek menggauli budak
cucu lelakinya, ia dinyatakan tidak kena had tapi juga tidak bernasab dengan anak yang lahir dari
hubungan itu, kalau ayah dari cucunya itu masih hidup. Sebab, ketika itu kakek terhijab (maḥjûb)
oleh ayah dalam kepemilikan terhadap budak cucunya itu. Sementara ia tidak dikenai had karena
terdapat syubhat kepemilikan dalam watha` itu. Sebab kerabat yang memalingkan kepemilikannya
(si ayah) adalah anaknya, yaitu kerabat keturunan, yang ia juga dianggap memiliki hartanya.
Adanya syubhat itu membuat kakek bebas dari had, tak peduli ia tahu bahwa watha` itu haram atau
tidak. Lihat: Al-Zayla'î, Tabyîn…, op.cit., Juz 3, hlm. 176. Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…,
op.cit., Juz 6, hlm. 303.

455 Ibn Ḥajar, Fatḥ…, op.cit., Juz 12, h 45-35.
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Logika pemeringkatan ini dan konsekwensi lanjutan dari

penjelasan al-Syâfi’î ini (mestinya), jika firâsy yang jadi penghalang itu

tidak ada, maka anak dapat dinasabkan kepada pelaku zina (ayah

biologisnya) yang mengakui bahwa anak itu adalah anaknya. Pengakuan

itu sekaligus berkonsekwensi bahwa ia mengakui sebagai pelaku zina yang

membuahkan kehamilan dan melahirkan anak.

Dalam prakteknya, ‘Umar tidak selalu menetapkan nasab berdasar

firâsy.456 Selain riwayat ia menasabkan anak hasil zina di masa Jahiliah

kepada orang (ayah biologisnya) yang mengakuinya, juga ada riwayat lain

yang menjelaskan bahwa ‘Umar menetapkan nasab anak zina berdasar

validasi asal nuthfaḧ anak; bukan berdasar hubungan nikah. Dari

penelusuran itu, didukung kesaksian empat qâfaḧ, ‘Umar menetapkan

nasab anak kedua lelaki yang menzinai ibunya di malam yang sama.457

456 Kasus yang ia tetapkan berdasar firâsy dikemukakan al-Syâfi’î berdasar riwayat dari
ayah Abî Yazîd. Dikisahkan, ‘Umar mengutusnya menjemput pemuka Banî Zuhraḧ untuk ditanyai
tentang kelahiran pada masa Jahiliah. Ia menjelaskan, di masa itu kalau seorang perempuan ditalak
atau kematian suami, ia menikah tanpa ada idah. Kalau ia melahirkan, maka yang terjadi nuthfaḧ-
nya dari suami pertama dan anak lahir pada firâsy suami kedua. Lalu ‘Umar membenarkannya
(bahwa anak untuk pemilik firâsy). Lihat: Al-Thaḥâwî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 428.

457 Dikisahkan bahwa ada dua lelaki bersengketa kepada ‘Umar tentang nasab seorang
anak. Lalu ‘Umar memanggil ibu anak dan bertanya: “Saya peringatkan engkau, demi Allah yang
telah memberi hidayah kepada Islam, anak ini milik siapa dari dua lelaki itu? ibu menjawab:
“Demi Allah yang telah memberiku hidayah kepada Islam, aku tidak tahu anak siapa; yang satu
mendatangiku di awal malam dan yang lain mendatangiku di akhir malam”. ‘Umar lalu
memanggil empat qâfaḧ dan mengajak mereka meminta ke tanah berpasir. Lalu ‘Umar menyuruh
kedua lelaki penggugat dan anak menginjakkan kaki masing-masing di tanah berpasir tersebut.
Lalu ‘Umar menyuruh empat qâfaḧ memperhatikan dan mereka dilarang untuk saling membantu
dan memberitahu. Ketika ditanya satu persatu sacara terpisah, ternyata jawabannya sama bahwa
anak berasal dari mereka berdua. ‘Umar menjawab, sungguh ajaib kesepakatan mereka ini. Dulu
aku hanya tahu bahwa anjing betina dapat memiliki banyak pejantan. Sungguh aku tak pernah
berpikir selama ini bahwa ada perempuan yang bisa melakukannya. Aku sependapat dengan
pendapat mereka (qâfaḧ)”. Lalu ‘Umar mengatakan kepada anak: “Pergilah, engkau anak kedua
lelaki itu”. Lihat: Al-Thaḥâwî, Aḥkâm…, op.cit., Juz 2, hlm. 430. Al-Thaḥâwî, Syarḥ Musykil…,
op.cit., Juz 12, hlm. 257-258. Ja’far Aḥmad bin Muḥammad Salâmaḧ bin ‘Abd al-Malik bin
Salâmaḧ al-Azadî al-Ḥajarî al-Mishrî al-Thaḥâwî (w. 321 H), Syarḥ Ma’ânî al-Âtsâr, Pen-Taḥqîq:
Muḥammad Zahrî al-Najjâr dan Muḥammad Sayyid Jâd al-Ḥaqq, (Beirut: ‘Âlim al-Kutub, 1994),
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Berbagai pendapat furû'îyaḧ fikih sebetulnya juga dapat dianalisa

dengan logika pemeringkatan ini. Pada kasus kanak-kanak atau orang gila

yang tidak diketahui nasabnya, misalnya, jika ada orang yang mengakui

nasab mereka, disepakati tetaplah nasab mereka. Konsekwensinya, jika

orang tersebut meninggal, maka orang yang menetapkan nasab berhak

penuh mendapat warisan, atas nama nasab. Pengakuan nasab seperti itu

tidak terbatas pada kanak-kanak saja, ia juga bisa dilakukan terhadap

orang dewasa (kabîr), asal orang tersebut membenarkannya.458

Apabila dibandingkan, tentu lebih kuat dan lebih valid nasab atas

dasar watha` yang dapat dibuktikan (melalui qâfaḧ atau ilmu pengetahuan)

dan dikuatkan oleh pengakuan pelakunya (meski zina) dibanding hanya

pengakuan para pihak pada kasus nasab kanak-kanak yang tidak diketahui

nasabnya dan, apalagi, orang yang sudah dewasa di atas. Secara skematis,

peringkat penyebab nasab ini dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR III.1

PERINGKAT PENYEBAB PENETAPAN NASAB

Juz 4, hlm. 163. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 10, hlm. 445. Al-Bayḧâqî,
Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 14, hlm. 369.

458 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 6, hlm. 198. Ibn al-Ḥâjib, Jâmi’ …, op.cit., hlm. 403.
Imâm al-Ḥaramayn, Niḧâyaḧ…, op.cit., Juz 8, hlm. 547 .Al-Kalâdzânî, al-Hidâyaḧ…, op.cit., hlm.
604.
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Selain masalah keabsahan hubungan ayah-ibu (firâsy), sekaitan

dengan nasab Syâri’ juga sangat menghargai “pilihan bebas” mukallaf. Hal

itu sangat kentara pada kasus li’ân, yang mana ulama sepakat bahwa

seorang suami (ayah hukum) memiliki hak penuh untuk menafikan nasab

anak yang dilahirkan istrinya. Dalam prakteknya, hak ini juga digunakan

para sahabat, meski mereka adalah pelaku watha` yang melahirkan anak,

seperti yang dilakukan Ibn ‘Abbâs459 dan Zayd bin Tsâbit460 kepada budak

perempuan mereka.461

Al-Tsawrî secara tegas menyatakan bahwa seseorang yang

menggauli budaknya, kemudian budak hamil dan orang tersebut

menyatakan kehamilan itu bukan darinya, anak tersebut tidak dihubungkan

kepadanya.462 Meski secara tidak langsung pernyataan “bukan anakku”

adalah tuduhan terhadap budak, tetapi itu tidak dipandang qadzf. Sedang

statusnya sebagai li’ân juga tidak disepakati; ada yang menganggap ia

hanya pemutusan nasab tanpa dasar li’ân dan juga bukan qadzf.463

459 Setelah menggauli budaknya dan ia hamil, Ibn ‘Abbâs manyatakan: “Anak itu bukan
dariku. Aku menggauli budak itu semata “bersenang-senang”, bukan untuk mendapatkan anak”.
Lihat: Al-Thaḥâwî, Syarḥ Ma’ânî…, op.cit., Juz 3, hlm. 116. Ibn ‘Abd al-Barr, al-Istidzkâr…,
op.cit., Juz 7, hlm. 182.

460 Setelah budak yang digauli Zayd bin Tsâbit melahirkan, ia menyatakan: “Anak itu
bukan dariku. Aku menggauli ibunya dengan ‘azal”. Al-Thaḥâwî, ibid., Juz 3, hlm. 117.Ibn ‘Abd
al-Barr, ibid., Juz 7, hlm. 182.

461 ‘Umar mengecam keras perbuatan seperti ini. Ia sempat menyatakan: “Demi Allah,
kalau aku temui orang yang melakukan itu, sungguh akan aku hubungkan nasabnya dengan anak.
Bagi yang mau, silakan ber-‘azal atau tidak ber-‘azal. Lihat: ‘Abd al-Razzâq, Mushannaf…,
op.cit., Juz 7, hlm. 132. Ibn Ḥazm, al-Muḥallâ…, op.cit., Juz 10, hlm. 141.

462 ‘Abd al-Razzâq, ibid., Juz 7, hlm. 135.
463 Imam Abû Ḥanîfaḧ hanya menyatakan itu bukan qadzf, tanpa penjelasan spesifik

tentang status li’ân-nya. Zufar menyatakan, kalau anak lahir sehari kemudian, pernyataan itu
dianggap sebagai li’ân. Menurut Abû Yûsuf dan Muḥammad, kalau anak lahir dalm waktu kurang
dari enam bulan sejak pernyataan itu, maka pernyataan itu dianggap sebagai li’ân. Menurut Imâm
Mâlik dan al-Syâfi’î, li’ân terjadi denan kehamilannya. Lihat: Abû Ja’far Aḥmad bin Muḥammad
Salâmaḧ bin ‘Abd al-Malik bin Salâmaḧ al-Azadî al-Ḥajarî al-Mishrî al-Thaḥâwî (w. 321 H),
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Artinya, bila pada watha` yang terikat firâsy ada pilihan merdeka

untuk menafikan nasab anak, mestinya pilihan merdeka pelaku zina untuk

menasabkan anak harus lebih dapat diterima, selama tidak ada firâsy

sebagai nâsikh-nya. Sebab, penafian anak sudah hampir bisa dipastikan

akan menelantarkan anak, sementara pengakuan nasab hampir bisa

dipastikan akan lebih menyelamatkan anak. Selain itu, pilihan menafikan

anak pada li’ân sama sekali tidak ada ancaman ḥadd-nya. Sementara

pengakuan nasab pada zina justru terancam akan dikenai ḥadd zina; bisa

rajam atau minimal dera.

Seperti telah disebut, nikah fâsid dan watha` syubhat pada

dasarnya berstatus sama dengan nikah sah. Dengan demikian, nikah fâsid

dan watha` syubhat pada dasarnya dianggap berkekuatan sama dengan

firâsy dalam hal penghubungan nasab. Sementara munculnya nasab pada

zina dan, yang dominan dalam wacana ulama, laqîth lebih didasarkan

iqrâr atau istilḥâq. Jadi, bila diklasifikasi, maka penyebab penghubungan

nasab itu dapat digambarkan sebagai berikut:

GAMBAR III.2

KLASIFIKASI PENYEBAB PENETAPAN NASAB

Mukhtashar Ikhtilâf al-‘Ulamâ` (Ikhtishâr li Abî Ja’far al-Jashshâsh), Pen-Taḥqîq: ‘Abdullâḧ
Nadzîr Aḥmad, (Beirut: Dâr al-Basyâ`ir al-Islamiyya, 1995), Juz 2, hlm. 510.
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Bagaimanapun, seorang anak yang dilahirkan dari hubungan zina

memiliki peluang untuk dinasabkan kepada ayah biologisnya. Setidaknya

harus diakui bahwa ia terbentuk dari dua jenis menusia, lelaki dan

perempuan. Selain itu, ada ulama yang juga mendukung haknya untuk

dinasabkan kepada kedua orangtua biologisnya. Dalam hal ini, barangkali

akan dinyatakan bahwa haknya untuk dinasabkan sifatnya lemah, tidak

mencapai derjat zhann. Tetapi untuk hal-hal yang sifatnya iḥtiyâth, hak

yang lemah (mawḧûm) itu diakui berpengaruh setara dengan hak yang

betul-betul ada, seperti dinyatakan kaidah berikut:

464.اْلَمْوُهوُم ِفيَما يـُبـَْىن َعَلى اِالْحِتَياِط َكاْلُمَتَحقِّقِ 

Sesuatu yang sifatnya sangkaan pada hal-hal yang didasarkan atas kehati-
hatian sepadan dengan yang betul-betul ada.

Hukum Islam menunjukkan bahwa syarak menetapkan unsur

kehatian-hatian dalam banyak hal, baik di bidang muamalah maupun

ibadah. Hal itu dimaksudkan untuk menjaga agar tidak melanggar hal-hal

yang dilarang syarak. Untuk itu, hal-hal yang diduga akan membawa pada

pelanggaran harus dianggap sebagai sesuatu yang betul-betul

mengantarkan kepada pelanggaran itu.465

Tidak diragukan bahwa ulama terdahulu telah menerapkan prinsip

ini dalam penetapan nasab.466 Tetapi pada anak zina sangat terkesan kalau

464 Kaidah ini dikemukakan al-Sarakhsî dalam konteks riba. Penentuan ada atau tidaknya
riba pada sebuah transaksi didasarkan pada unsur kehati-hatian. Kelau ada sedikit saja unsur riba
di dalamnya, maka pilihan terbaik “dugaan” itu dianggap betul-betul ada dan transaksi itu
dinyatakan terlarang. Lihat: Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 14, hlm. 13. Al-Sarakhsî juga
mengemukakannya dalam redaksi yang lebih panjang, yaitu mâ ḧuwa mawḧûm al-wujûd yuj’al ka
al-mutaḥaqqiq fî mâ buniya amruḧu ‘alâ al-iḥtiyâth. Ibid., Juz 12, hlm. 191.

465 Al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 9, hlm. 298.
466 Ulama Syâfi’îyaḧ yang terkesan sangat keras menolak nasab anak zina justru juga

terkesan sangat memprioritaskan kepentingan anak dan keturunannya. Sebagai contoh, al-Muzanî
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mereka lebih fokus pada unsur larangan zinanya. Dari situlah kemudian

muncul logika, karena zina dilarang, maka penetapan nasab juga dilarang.

Hukum yang sama juga sangat terasa unsur logika ini adalah, agar zina

tidak terjadi lagi, maka hubungan nasab dinyatakan diputus.

Sementara itu, jika dilihat lebih teliti, meskipun zina merupakan

penyebab lahirnya anak, akan tetapi masalah hubungan nasab anak adalah

persoalan yang menjadi hak individu (anak) yang tidak bertanggung jawab

terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orangtuanya.467 Jika hak

individu yang tidak bersalah ini diabaikan,468 justru dikhawatirkan akan

melanggar maqâshid al-syarî’aḧ pemeliharan nyawa dan nasl. Sebab,

ketiadaan nasab ini, seperti telah dijelaskan, menempatkan anak pada

posisi mayat secara hukum; tidak mendapat penghargaan, pelayanan dan

perlindungan.

Sebagai individu yang lahir dalam kondisi fitrah, adalah hak anak

untuk mengetahui, diketahui dan memiliki nasabnya. Sebagai sebuah hak,

hal itu merupakan sesuatu yang halal baginya. Karena ia merupakan

sesuatu yang halal baginya, pembatalannya harus didasarkan pada dalil

yang meyakinkan. Terkait dengan itu, ada kaidah yang menyatakan:

menjelaskan kalau seorang suami melakukan li’ân. Kemudian anak yang di-li’ân meninggal dan
ayah mengakui nasab anak tersebut kepadanya, maka ayah itu dikenai had (qadzf) dan nasabnya
sama sekali tidak tersambungkan dan ia tidak berhak mendapat warisan. Akan tetapi kalau anak
meninggalkan keturunan (cucu ayah), maka ayah tetap dikenai sanksi ḥadd, tetapi nasabnya
tersambungkan dan ia berhak mendapat warisan. Lihat: al-Muzanî, Mukhtashar…, op.cit., hlm.
318.

467 Ibn Qudâmaḧ menegaskan bahwa hak nasab itu adalah hak anak yang muncul
semenjak ia mulai diciptakan. Lihat: Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 9, hlm. 234.

468 Mayoritas ulama menegaskan bahwa nasab adalah hak anak. Lihat: al-Sarakhsî, al-
Mabsûth…, op.cit., Juz 7, hlm. 45. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 3, hlm. 191. Al-Mâwardî, al-
Ḥâwî…, op.cit., Juz 11, hlm. 85. Al-Nawawî, Rawdhaḧ…, op.cit., Juz 8, hlm. 378. Zakarîyâ al-
Anshârî, Asnay…, op.cit., Juz 3, hlm. 393.
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469يبىن األمر على احلّل ورفع احلرج فيما ال يستيقن فيه حترمي.

Satu hal didasarkan atas kehalalan dan meringankan kalau padanya tidak
diyakini adanya pengharaman.

Kaidah ini sama dengan kaidah “hukum ashl segala hal adalah

halal”. Atas dasar itu, suatu hal yang tidak diyakini ada unsur yang

mengharamkan seara qath’î, ia ditetapkan sesuai hukum asalnya, yaitu

halal. Sebab, konsekwesinya sebagai hukum asal, keharaman terhadapnya

harus didasarkan pada dalil yang meyakinkan.470

Hanya saja, karena nasab bukan merupakan hubungan tunggal,

maka keberadaannya membutuhkan “penyambungan” dari orang lain,

yaitu orang yang menjadi ayah dan ibunya. Karena ia bukan pribadi yang

cakap hukum, ketika masih kanak-kanak, adanya hak itu didasarkan pada

penyambungan (istilḥâq) pihak yang terkait. Unsur penyambung dengan

ibunya bisa sepenuhnya disandarkan pada hubungan melahirkan-

dilahirkan (wilâdaḧ). Sementara unsur ayahnya, dibutuhkan pengakuan

(iqrâr) ayah bahwa ia pelaku zinanya (pemilik sel sperma) dan anak

adalah anaknya.

Karena nasab adalah hak anak, ia tidak bisa dikaitkan dengan

pelaksanaan ḥadd orangtuanya. Hal itu sangat jelas kelihatan pada

berbagai nikah haram, tapi disebut ulama nikah fâsid. Tidak ada beda

pendapat bahwa pada nikah seperti itu anak bernasab kepada kedua

orangtuanya. Menurut ulama Mâlikîyaḧ, pada nikah seperti ini nasab tetap

469 Imâm al-Ḥaramayn‘Abd al-Malik bin ‘Abdillâḧ bin Yûsuf bin Muḥammad al-Juwaynî
Abû al-Ma'âlî Rukn al-Dîn al-Syâfi’î (w. 478 H), al-Ghayâts (Ghayâts al-Umam fî al-Tiyâts al-
Zhulm), Pen-Taḥqîq: Mushthafâ Ḥilmî dan Fu`âd ‘Abd al-Mun’im Aḥmad, (Iskandaria: Dâr al-
Da’waḧ, t.th.), hlm. 362.

470 Al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 12, hlm. 267.
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harus dihubungkan, tetapi ḥadd juga harus dijalankan. Sebab penetapan

nasab sama sekali tidak gugur dengan adanya ḥadd pada watha` yang

terjadi.471

Sekaitan dengan istilḥâq, menurut sebagian ulama Syâfi’îyaḧ, jika

seseorang yang berhak menghubungkan nasab tidak melakukannya selama

lima belas tahun, pengakuan nasabnya tidak dapat diterima lagi. Hal itu

sangat terkait dengan kebijakan walî al-amr melalui peradilan. Akan tetapi

pendapat ini tidak terlalu popular, karena ada argumen bahwa sultan

bukanlah orang yang berwenang menetapkan syarak (musyarri’). Apabila

putusan sultan itu diterima, putusan itu hanya berlaku selama ia hidup,

kecuali kalau sultan tersebut memiliki landasan syar’î untuk itu.472

Sementara tentang konsekwensi hukum penetapan nasab anak zina

ini, ia bisa tidak memunculkan hak penuh seperti pada anak yang nasabnya

muncul karena firâsy.473 Sebab, hukum nasab bersifat parsial, bukan satu

paket yang berlaku serentak dan semuanya sekaligus.474 Dalam kaitan ini,

471 Abû al-Walîd Muḥammad bin Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurthubî (w. 520 H; kakek Ibn
Rusyd), Masâ`il Abî al-Walîd Ibn Rusyd (al-Jadd), Pen-Taḥqîq: Muḥammad al-Ḥabîb al-Tjkânî,
(Beirut: Dâr al-Jayl, 1993), Juz 1, hlm. 411.

472 Al-Bujayramî, Ḥâsyiyaḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 437.
473 Al-Mâwardî menyatakan kalau seseorang meninggal dan saat itu tidak ada ahli waris

selain saudaranya. Kemudian saudaranya itu meng-iqrâr-kan seorang anak sebagai anak mayat,
maka nasabnya tetap tetapi anak tidak berhak mendapatkan warisan. Sebab, kalau anak mendapat
warisan, maka ia akan menghijab saudara. Kalau hak waris saudara terhijab, maka batallah iqrâr-
nya. Sebab haknya untuk iqrâr nasab justru didasarkan pada hak warisnya itu. Lihat: al-Mâwardî,
al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 9, hlm. 81.

474 Ibn Taymîyaḧ menjelaskan, karena itu anak budak pada hadis firâsy di atas adalah
anak dari Zam'aḧ, ia bersaudara dan Sawdaḧ dalam kewarisan tapi tidak jadi mahram Sawdaḧ.
Pada kasus anak li’ân, ia bukan anak dari bekas suami ibunya yang melakukan li’ân (tidak saling
mewarisi dan tidak ada nasab), tetapi ia haram dinikahi oleh lelaki itu (kalau ia perempuan). Syâri’
juga menetapkan bagian dari hukum nasab pada kasus susuan, yaitu ia (perempuan) dan anak
perempuannya haram dinikahi oleh ayah susunya, tapi ayah susunya tidak wajib menafkahi, tidak
ada kewarisan, ‘aqâlaḧ, perwalian, dan hak lain yang ada pada mahram. Demikian juga pada
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al-Qurthubî mengutip Ibn Jubayr, dampak hukum yang dikecualikan

adalah kewarisan, perwalian dan sebagainya.475

Menurut penulis, pengecualian hak kebendaan itu tidak

memberikan jaminan kemaslahatan lebih bagi anak. Di samping itu,

adanya peluang dinasabkan itu, mau tak mau, menjadi unsur yang

melemahkan (syubhat) pendapat yang meyakini anak tidak bernasab

kepada ayah biologisnya. Sementara untuk masalah kebendaan,476 kaidah

yang berlaku kontras sifatnya dari kaidah di bidang ḥudûd. Sebab, unsur

syubhat pada urusan kebendaan tidak mengangkat adanya hak dan

kewajiban padanya. Kaidah tersebut berbunyi sebagai berikut:

يـَْثُبُت َمَع الشُّبـَُهاتِ اْلَمالُ 
Hukum kebendaan tetap (berlaku) ketika ada syubuhat.477

Dari sisi kekuatan syubhat sebagai dasar keberadaannya, nasab

setara dengan harta, karena sama-sama dapat ditetapkan dengan adanya

unsur syubhat. Bukan hanya itu, syubhat yang menafikan hukum itu bisa

dikatakan hanya berlaku pada ḥudûd dan qishâsh. Sementara pada bidang

lain, kebanyakannya syubhat itu berlaku mendekati hakikat. Nikah,

misalnya, bisa dikatakan nikah fâsid tetap menimbulkan dampak hukum

layaknya nikah yang sah karena adanya unsur syubhat itu.

“Umm al-Mu`minîn”, mereka hanya mendapat status haram dinikahi, bukan hak nasab lain, seperti
mahram, nafkah dan sebagainya. Ibn Taymîyaḧ, Majmû’…, op.cit., Juz 32, hlm. 139.

475 Al-Qurthubî, al-Jâmi’…, op.cit., Juz 5, hlm. 115-116.
476 Al-Syâfi’î menegaskan bahwa hukum kebendaan adalah turunan (far’) dari nasab.

Kalau nasab tidak ada, maka hak kebendaannya juga gugur. Artinya, ketika ashl-nya ada, maka
cabangnya juga ada. Lihat: al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 7, hlm. 489.

477 Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 24, hlm. 136. Al-Marghînânî, al-Hidâyaḧ…,
op.cit., Juz 5, hlm. 480. Al-Burnû, Mawsû’aḧ…, op.cit., Juz 9, hlm. 269.
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H. Cara Penetapan Hubungan Nasab

Karena nasab anak dengan ibunya merupakan konsekwensi langsung dari

kelahiran, maka kelahiran itu jadi cara yang diakui ulama fikih untuk menetapkan

nasab anak terhadap ibunya. Sementara nasab anak dengan ayahnya harus

didasarkan pada sesuatu “yang disingkapkan”. Karena itu, penetapan nasab anak

terhadap ayahnya ini dapat dilakukan dengan tiga cara sebagai berikut:

1. Melalui hubungan ranjang (firâsy)

Berdasar hadis firâsy, ulama sepakat hubungan ranjang merupakan

cara paling meyakinkan dalam menetapkan nasab terhadap ayah. Seperti telah

disebutkan, hubungan ranjang itu terjadi dengan nikah yang sah atau karena

watha` syubhat. Pada nikah sah, hubungan ranjang memiliki kekuatan mandiri

untuk menetapkan nasab. Karenanya, ketika istri sah mengakui seorang anak

dilahirkan dalam atau akibat hubungan nikah sah, secara otomatis anak

bernasab kepada suami sahnya.478 Dalam hal ini, status administratif

pernikahan dan anak itu tidak menjadi pertimbangan validitas nasab.

Untuk persoalan nasab, nikah fâsid memiliki posisi yang sama dengan

nikah yang sah. Sebab pada nikah fâsid terdapat rukun akadnya. Hanya saja,

seperti telah dijelaskan, ada salah satu syarat nikah yang tidak terpenuhi di

dalamnya. Kealpaan dalam pemenuhan syarat tersebut, secara hukum, tidak

membatalkan akibat akad itu secara keseluruhan.

Sementara pada watha` syubhat, ada perbedaan pendapat padanya.

Menurut ulama Ḥanafîyaḧ firâsy tidak terjadi dengan adanya watha`, kecuali

478 Al-Sarakhsî, ibid., Juz 17, hlm. 99. Ibn Rusyd, al-Bayân…, op.cit., Juz 4, hlm. 429.
Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 11, hlm. 42. Imâm al-Ḥaramayn, Niḧâyaḧ…, op.cit., Juz 12,
hlm. 394.



287

kalau ada qarînaḧ lain, yaitu pengakuan dari laki-laki yang melakukan watha`

itu (disebut qarînaḧ al-da’wâ). Sementara menurut ulama Syâfi’îyaḧ, watha`

memiliki kekuatan mandiri untuk menimbulkan hubungan firâsy tersebut,

tanpa membutuhkan qarînaḧ al-da’wâ.479

Firâsy juga terbagi tiga, yaitu firâsy yang kuat (qawî), firâsy yang

lemah (dha’îf), dan firâsy yang menengah (wasath). Firâsy kuat adalah yang

terjadi dari pernikahan yang menimbulkan hubungan nasab, dan tidak bisa

dilakukan penafian kecuali dengan cara li’ân. Firâsy menengah adalah yang

terjadi dengan menggauli budak (umm al-walad) yang dalam banyak hal

memiliki kekuatan yang sama dengan nikah yang sah. Tetapi bisa dinafikan

dengan pernyataan penafian, tanpa harus dengan li’ân, akan tetapi memiliki

sama kuat dengan li’ân. Sementara firâsy yang lemah adalah menggauli budak

perempuan yang bukan umm al-walad. Firâsy seperti ini tidak menimbulkan

hubungan nasab, kacuali dengan pengakuan dari pelaku watha` .480

2. Melalui pengakuan atau gugatan terhadap anak.

Pihak pengaku (al-muqirr), haruslah cakap hukum (mukallaf).481

Pengakuan anak dapat dibenarkan dan anak dinasabkan apabila memenuhi

syarat berikut: Pertama, anak tidak diketahui nasabnya. Jika ayahnya

diketahui, pengakuan itu batal, karena Rasul Saw mencela orang yang

mengakui dan menjadikan anak orang lain menjadi nasabnya. Ulama sepakat,

479 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 125.
480 Ibid., Juz 6, hlm. 243.
481 Ulama Syâfi’îyaḧ juga mengkhususkan lelaki. Sebab, bagi perempuan hubungan nasab

dapat ditetapkan dengan kesaksian atas kelahiran. Zakarîyâ al-Anshârî, al-Ghurar…, op.cit., Juz 5,
hlm. 635. Tetapi menurut sebagian ulama Mâlikîyaḧ, seorang perempuan juga dapat melakukan
hal yang sama. Malah ada juga ulama Mâlikîyaḧ yang mengabulkan kalau perempuan mengakui
anak itu hasil zina, tetapi ia harus kena ḥadd. Lihat: Al-Jidzâmî, ‘Aqd…, op.cit., Juz 3, hlm. 93.
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jika telah dinafikan melalui li’ân, tidak ada yang berhak mengakui nasabnya

selain suami yang telah me-li’ân ibunya. Sementara penafian anak hasil

watha` syubhat dan nikah fâsid tidak berkekuatan untuk menghalangi orang

lain mengakui anak itu sebagai anaknya.482

Kedua, pengakuan itu logis; pengaku berusia lebih tua dari anak yang

diakui nasabnya. Apabila setelah pengakuan itu ada orang lain yang juga

mengaku sebagai ayah dari anak itu (ada dua pengakuan), hakim perlu

meneliti secara saksama siapa ayah anak itu yang sesungguhnya.483

Ketiga, kalau anak itu telah bâligh dan berakal (menurut Jumhur) atau

telah mumayyiz (menurut ulama Ḥanafîyaḧ), dibutuhkan pembenaran darinya

terhadap pengakuan itu. Tetapi syarat ini ditolak ulama Mâlikîyaḧ, karena

menurut mereka nasab tersebut adalah hak anak, bukan hak ayah.484

Keempat, anak itu bukan anak zina, bukan budak orang lain, atau

orang yang dimerdekakan ketika kecil. Anak zina, menurut jumhur, tidak bisa

bernasab kepada ayahnya dan budak tidak bisa diakui sebagai anak orang lain,

karena antara nasab dan perbudakan tidak saling bertentangan.485

Apabila persyaratan di atas terpenuhi, sahlah pengakuan nasab itu dan

anak berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, dan harta warisan dari ayahnya.

482 Al-Damîrî, al-Syâmil…, op.cit., Juz 2, hlm. 723. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 7,
hlm. 228. Al-Nawawî, al-Majmû’…, op.cit., Juz 20, hlm. 334. Al-Syarbaynî, Mughnî…, op.cit.,
Juz 3, hlm. 304.

483 Al-Damîrî, ibid. Al-Kasânî, ibid., Juz 7, hlm. 228. Al-Nawawî, ibid., Juz 20, hlm. 334.
Al-Syarbaynî, ibid.

484 Al-Damîrî, ibid. Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…, op.cit., Juz 9, hlm. 475. Al-
Nawawî, ibid., Juz 20, hlm. 334. Al-Syarbaynî, ibid.

485 Al-Damîrî, ibid.
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Ketika status nasab telah ditetapkan, ia tidak boleh lagi dicabut (dengan

mencabut pengakuan), karena nasab tidak bisa dibatalkan.486

Ulama fikih berbeda pendapat tentang status kehidupan anak pada saat

pengesahan pengakuan nasab dilakukan. Ulama Ḥanafîyaḧ mensyaratkan anak

tersebut berada dalam keadaan hidup. Bila anak itu telah meninggal,

pengakuan tersebut tidak sah dan anak itu tidak bisa dinasabkan kepada orang

yang mengakui tersebut. Sedang ulama Mâlikîyaḧ menyatakan pengakuan itu

tetap bisa disahkan selama persyaratan di atas terpenuhi, baik anak itu masih

hidup atau telah meninggal. Sementara ulama Syâfi’îyaḧ dan Ḥanâbilaḧ

menambahkan syarat lain, yaitu seluruh ahli waris orang yang mengakui itu

juga mengakuinya dan orang yang mengakui itu telah meninggal.487

Pengakuan nasab selain anak, ulama sepakat hukumnya sah apabila

memenuhi persyaratan di atas ditambah satu syarat lain, yaitu ada alat bukti

(bayyinaḧ) yang menguatkan pengakuan itu atau diakui oleh dua orang ahli

waris dari orang yang mengakui itu. Alat bukti yang dibutuhkan, menurut

Imam Abu Ḥanîfaḧ dan Muḥammad bin Ḥasan al-Syaybânî, adalah pengakuan

dua orang lelaki, atau satu orang lelaki dan dua orang perempuan.488 Menurut

ulama Mâlikîyaḧ pengakuan itu dikemukakan dua orang laki-laki saja. Sedang

menurut ulama Syâfi’îyaḧ, Ḥanâbilaḧ dan Imam Abû Yûsuf pengakuan itu

harus datang dari seluruh ahli waris orang yang mengakui.489

486 Al-Jidzâmî, ‘Aqd…, op.cit., Juz 3, hlm. 88-89.
487 Al-Syarbaynî, Mughnî…, op.cit., Juz 3, hlm. 306.
488 Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…, op.cit., Juz 9, hlm. 477.
489 Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 7, hlm. 229-230. Abû Zakariya Muḥy al-Dîn Yaḥyâ

bin Syaraf bin Murâ al-Nawawî (631-677 H), Minḧâj al-Thâlibîn wa ‘Umdaḧ al-Muftîn, Pen-
Taḥqîq: Muḥammad Muḥammad Thâḧir Sya’bân, (Jeddah: Dâr al-Minḧâj, 2005), hlm. 285-286.
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3. Melalui alat bukti

Alat bukti dalam penetapan nasab adalah saksi. Persoalan ini biasanya

terjadi dalam sengketa nasab terhadap anak temuan (laqîth). Seorang saksi

disyaratkan benar-benar mengetahui keadaan anak.490

Jika ada dua orang atau lebih yang mengakui anak temuan sebagai

anaknya, di mana para pihak yang mengakui itu kualitas dan kapabilitas yang

sama untuk menjadi ayah anak tersebut; sama dalam hal keislaman,

kemerdekaan, alat bukti dan sebagainya, maka persoalan itu diselesaikan

dengan putusan ahli nasab (qâ`if),491 meski putusannya anak itu dinasabkan

kepada keduanya.492 Tetapi ulama Syâfi’îyaḧ menyatakan bahwa nasab itu

tidak bisa ditetapkan lebih dari satu orang.493

Qâ`if atau ahli qiyâfaḧ merupakan orang-orang yang ahli dalam

menelusuri nasab berdasar kemiripan tertentu dengan orang yang diduga

sebagai kerabatnya. Dengan keahlian itu, ia memiliki kedudukan yang sama

490 Hal itu disandarkan pada sabda Rasulullah Saw: “Dari Ibn ‘Abbâs, ia berkata:
“Rasulullah Saw menceritakan tentang seseorang yang memberikan kesaksian. Kemudian beliau
bersabda: ‘Wahai Ibn ‘Abbâs, janganlah engkau menjadi saksi kecuali terhadap sesuatu yang
sangat terang bagimu seperti terangnya cahaya matahari ini’. Ketika itu Rasulullah Saw menunjuk
ke matahari”. Lihat: Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 4, hlm. 110. Al-Bayḧâqî, al-Sunan al-
Kubrâ…, op.cit., Juz 10, hlm. 263. Aḥmad bin al-Ḥusayn bin ‘Alî bin Mûsâ al-Khusrawjirdî al-
Khurasânî Abû Bakr al-Bayḧâqî (w. 458 H), al-Sunan al-Shaghîr li al-Bayḧâqî, Editor: ‘Abd al-
Mu’thî Amîn Qal’ajî, (Karaci: Jâmi’aḧ al-Dirâsât al-Islâmîyaḧ, 1989), Juz 4, hlm. 150.

491 Al-Syarbaynî, Mughnî…, op.cit., Juz 3, hlm. 615.
492 Pendapat ini dikemukakan oleh ulama Ḥanâbilaḧ. Ibn Qudâmaḧ juga menjelaskan

bahwa, pendapat ini berasal dari ‘Umar bin Khaththâb, ‘Alî bin Abî Thâlib dan Abû Tsawr, yang
juga disetujui ulama Ḥanafîyaḧ. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 8, hlm. 377. Kalau terjadi
penasaban kepada dua ayah, kalau ayah meninggal, maka anak berhak mendapat warisan penuh
sebagai anak dari kedua mereka. Tapi kalau anak yang meninggal, maka kedua ayahnya berbagai
bagian warisan untuk satu ayah (masing-masing dapat setengah bagian ayah). Lihat: Ibn ‘Âbidîn,
Radd…, op.cit., Juz 10, hlm. 512.

493 Sebab, walau ‘Umar menyuruh anak mengikuti dua orang yang mengaku sebagai
ayahnya, tapi secara alamiah anak pasti akan condong kepada salah satunya, dan itulah yang jadi
ayahnya. Al-Syarbaynî, Mughnî…, op.cit., Juz 3, hlm. 615.
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dengan ahli riwayat (khabar; hadis dan sejarah), ahli penelusuran kejujuran

(aḧl al-ḥarsh), ahli dalam pembagian waris, dan ahli lain dalam pelacakan

sesuatu berdasar indikasi-indikasi khusus. Putusan qâ`if tentang nasab

seseorang memiliki kekuatan yang sama dengan putusan hakim.494 Secara

ilmiah, keberadaan qâ`if itu juga dikuatkan oleh penemuan ilmu pengetahuan

kontemporer tentang “perpindahan” karakter dan berbagai potensi dasar

orangtua dan nenek moyang melalui DNA.495

Penetapan nasab dengan alat bukti ini tidak hanya bisa dilakukan oleh

orangtua terhadap anak, tapi juga oleh anak terhadap orangtuanya, meski

berseberangan dengan pembuktian orang yang mengaku sebagai orangtuanya.

Muḥammad al-Syaybânî menegaskan kalau seseorang yang telah dewasa

menyatakan dengan bukti bahwa lelaki dan perempuan tertentu adalah

orangtuanya, tetapi pasangan lelaki dan perempuan lain juga mengajukan

bukti bahwa ia adalah anak mereka, maka yang lebih dipertimbangkan adalah

bukti anak. Meski kekuatan alat buktinya sama, namun anak berada dalam

posisi memperjuangkan haknya. Di samping itu, ia lah yang menerima

langsung segala konsekwensi nasab, bukan orangtuanya, karena seorang anak

akan terhina kalau tidak diketahui orangtuanya, sedang orangtua sama sekali

tidak akan terhina kalau tidak diketahui anaknya.496

494 Ibn Qayyim al-Jawzîyaḧ Muḥammad bin Abî Bakr bin Ayyûb bin Sa’d Syams al-Dîn
al-Jawzîyaḧ (691-751 H),Thuruq al-Ḥukmîyaḧ fî al-Siyâsaḧ al-Syar’îyaḧ, Pen-Taḥqîq: Nâyif bin
Aḥmad al-Ḥamd, (Mekah: Dâr ‘Âlim al-Fawâ`id, 1428), Juz 2, hlm. 605-606.

495 Hal itu juga telah disinyalir di dalam al-Qur`ân surat Al-Nisâ` [4] ayat 1: “Hai sekalian
manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari
padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-
laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan)
nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim.
Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”

496 Ibn Mâzaḧ al-Bukhârî, al-Muḥîth…, op.cit., Juz 9, hlm. 322.
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I. Konsekwensi Hubungan Nasab

Sebagai konsep yang sangat penting, baik secara sosial maupun

keagamaan, hubungan nasab menimbulkan berbagai akibat hukum mendasar.

Dalam kaitan hak orangtua terhadap anak mereka atas dasar nasab, ada yang

bersifat mutlak mereka berdua memilikinya dan ada yang khusus (tajazzu`) untuk

salah satunya. Hak (sekaligus kewajiban) yang mutlak jadi milik mereka berdua

adalah kewarisan, nafkah, ḥadhânaḧ dan tasharruf harta. Sementara yang sifat

parsial, khusus untuk ayah, adalah kewenangan menikahkan dan nasab (menurut

jumhur).497 Beberapa konsekwensi penting nasab itu, dibahas berikut.

1. Munculnya hak nafkah

Hak nafkah karena nasab merupakan hak yang jauh lebih kuat dari hak

waris. Sebab, halangan kewarisan tidak menghalangi hak nafkah; adanya

halangan kewarisan itu dianggap tidak ada sama sekali terhadap hak nafkah.498

Dalam hal ini, nafkah harus dipahami dalam makna luas, yaitu kebutuhan

makanan pokok, pakaian, tempat tinggal, dan kain kafan (kalau ia

meninggal).499 Dalam hal nafkah, Nabi menempatkan nafkah terhadap anak

497 Ibn Nujaym, al-Baḥr…, op.cit., Juz 4, hlm. 462-463.
498 Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 11, hlm. 377. Ibn Qudâmaḧ, al-Syarḥ…,

op.cit., Juz 9, hlm. 284. Ibn Mufliḥ Abû Isḥâq Burḧân al-Dîn Ibrâḧîm bin Muḥammad bin
‘Abdillâḧ bin Muḥammad (w. 884 H), al-Mubdi’ fî Syarḥ al-Muqni’, Pen-Taḥqîq: Muḥammad
Ḥasan Muḥammad Ḥasan Ismâ’îl al-Syâfi’î, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 1997), Juz 7, hlm.
169.

499 Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…, op.cit., Juz 5, hlm. 663. Ulama Syâfi’îyaḧ merinci
kewajiban nafkah yang harus dipenuhi suami sebanyak tujuh macam, yaitu makanan, lauk pauk,
pakaian, perlengkapan kebersihan, kebutuhan rumah tangga, tempat tinggal dan pembantu kalau
seorang istri biasanya memiliki pembantu. Lihat: Al-Nawawî, Minḧâj…, op.cit., hlm. 458-459. Al-
Syarbaynî, Mughnî…, op.cit., Juz 5, hlm. 151.
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setelah tanggung jawab menafkahi diri sendiri, kemudian diikuti oleh ahl

(keluarga dalam makna luas), budak dan orang lain.500

Secara khusus, anak yang berhak nafkah dari ayahnya terbatas pada

anak yang belum mandiri. Sebab, walau surat al-Baqaraḧ [2] ayat 233 (di

atas) secara ‘ibâraḧ mewajibkan suami untuk memberikan nafkah kepada para

istri yang telah dinikahinya, tetapi secara isyâraḧ ayat itu justru bermuatan

tuntutan lebih terhadap para ayah untuk memenuhi nafkah anak-anaknya.501

Sementara itu, berdasar ayat yang sama,502 seorang ibu juga memiliki

kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya.503

500 Sebagian riwayat memakai kata nafkahkanlah (anfiqû) dan riwayat lain memakai kata
sedekahkanlah (tashaddaq bih), namun maknanya bisa dikatakan sama; karena bersedekah kepada
diri sendiri adalah menafkahi diri. Riwayat lain juga menempatkan istri atau suami pada urutan
setelah anak, tapi urutan lain menyebut ahl. Matan dari al-Syâfi’î berarti: “Seorang laki-laki
berkata: Ya Rasulullah, aku memiliki uang satu dinar”. Beliau bersabda: "Nafkahi dirimu!" Lelaki
itu berkata: “Aku punya yang lain”. Beliau bersabda: "Nafkahi anakmu!" Lelaki itu berkata; “Aku
punya yang lain”. Beliau bersabda: "Nafkahi keluargamu!" Lelaki itu berkata; “Aku punya yang
lain”. Beliau bersabda: "Nafkahi budakmu!" Lelaki itu berkata lagi; “Aku punya yang lain”. Beliau
bersabda: "Engkau lebih tahu". Al-Syâfi’î, Musnad…, op.cit., Juz 2, hlm. 63. Lihat juga: Abû
Dâwud, Sunan…, op.cit., Juz 2, hlm. 132. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 1, hlm. 575. Al-
Bayḧâqî, al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 7, hlm. 768. Al-Bayhaqi, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 11,
hlm. 278.

501 Al-Zayla'î, Tabyîn…, op.cit., Juz 3, hlm. 62. Dalam pandangan ulama Ḥanafîyaḧ,
tanggung jawab ashl nafkah itu ada pada ayah sepenuhnya, bukan pada dan tidak dibantu yang
lain-lain. Lihat: Syaykhî Zâdeh, Majma’…, op.cit., Juz 2, hlm. 192.

502 Kewajiban ibu dalam nafkah yang muncul dari penggalan ayat surat al-Baqaraḧ [2]
ayat 233 sesungguhnya lebih mengacu pada hadhânaḧ. Sesuai dengan kandungan ayat itu,
sesungguhnya seorang ibu tidak memiliki kewajiban mengikat untuk menafkahi anaknya. Karena
itu, ulama Ḥanafîyaḧ mengatakan bahwa ibu tidak boleh dipaksa untuk memelihara, mendidik, dan
menyediakan kebutuhan harian anak. Akan tetapi, kalau tidak ada orang lain yang bisa melakukan
itu selain ibu, maka ibu boleh dipaksa untuk melakukannya. Lihat: Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit.,
Juz 4, hlm. 40.

503 Seorang ibu, karena ia telah “menyerahkan” dirinya dengan pernikahan kepada ayah,
maka ia juga berposisi tak jauh beda dengan anak, yaitu orang yang ada dalam tanggung jawab
ayah. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 11, hlm. 348.Hak ibu untuk dinafkahi (makanan,
pakaian dan tempat tinggal) ini bukan hanya dalam masa ikatan penuh nikah, termasuk juga dalam
masa idah. Lihat: al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 5, hlm. 211. Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit.,
Juz 9, hlm. 285.
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Kewajiban nafkah ini bersifat timbal balik dan menjadi tanggung

jawab utama terhadap dan dari kerabat vertikal.504 Ayah dan ibu bertanggung

jawab pada anak mereka dan anak dari anak mereka (terus ke bawah).505

Demikian juga, anak bertanggung jawab terhadap nafkah ayah dan ibu mereka

serta kakek mereka (orangtua dari orangtua mereka), terus ke atas. Jika

kewajiban nafkah ayah terhadap keturunannya dapat dipahami secara zhahir

(jiḧaḧ al-zhâḧir), maka secara pasti (jiḧaḧ al-qath’) kewajiban ibu terhadap

keturunannya dipahami jauh lebih besar.506

Keluasan makna nasab itu sendiri (bukan hanya kerabat langsung; ayah

atau ibu) juga memberikan implikasi bahwa dalam keadaan tertentu kerabat

jauh (sesuai urutan perwalian) justru lebih berkewajiban menanggung nafkah

seseorang, bila kerabat terdekat, sekalipun ayah dan ibu, berada pada kondisi

yang tidak memungkinkan untuk memikulnya. Sebagai contoh, jika seorang

anak memiliki ayah yang hidup susah (miskin) sementara ia memiliki kakek

yang hidup lapang (kaya), nafkah anak itu dipikul oleh kakeknya.507

Terlepas dari ada atau tidaknya hubungan nasab, pada dasarnya hak

nafkah ini merupakan hak yang melekat pada anak-anak muslim.508 Karena

504 Nafkah yang belum dibayarkan dapat dituntut seperti utang. Kalau orang yang
berkewajiban menolak, dan ditemukan hartanya, maka orang yang berhak boleh mengambil senilai
nafkah yang harus ditermanya. Imâm al-Ḥaramayn, Niḧâyaḧ…, op.cit., Juz 15, hlm. 520.

505 Kalau orang tua anak telah meninggal atau tidak mempu menafkahi anak-anaknya,
maka kakeknya harus betanggung jawab terhadap nafkah anak secara ijbâr. Al-Sarakhsî, al-
Mabsûth…, op.cit., Juz 5, hlm. 228. Al-Kasânî, Badâ`i’…, op.cit., Juz 4, hlm. 36.

506 Al-Syîrâzî, al-Muhadzdzab…, op.cit., Juz 3, hlm. 158-159. Al-Nawawî, al-Majmû’…,
op.cit., Juz 18, hlm. 292.

507 Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 9, hlm. 185. Ibn Mufliḥ, al-Mubdi’…, op.cit., Juz
7, hlm. 169.

508 Dalam keadaan darurat, kalau tidak ada kerabat yang mempu memberi nafkah, maka
harta Baitulmal yang digunakan untuk menafkahi anak-anak kaum muslim. Al-Kasânî, Badâ`i’…,
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itu, jika seorang anak tidak diketahui nasabnya, maka nafkah anak itu

ditanggung seluruh umat Islam melalui Baitulmal.509 Dalam perspektif lain,

kewajiban Baitulmal ini juga bisa dikaitkan dengan haknya untuk mewarisi

orang-orang yang tidak memiliki nasab atau kerabat sebagai ahli waris.510

2. Munculnya hak saling mewarisi

Dari berbagai ayat dapat disimpulkan bahwa penyebab utama

kewarisan adalah hubungan kerabat atau yang dikaitkan dengannya, seperti

walâ`, antara orang yang meninggal dengan yang ditinggalkan. Kerabat

tersebut dibagi menjadi dua, kerabat karena hubungan rahim (nasab)511 dan

kerabat karena hubungan perkawinan. Penyebabnya, ketika mayat tidak lagi

membutuhkan hartanya, tak seorangpun yang berhak terhadap harta itu tanpa

sebab yang jelas. Ketika itu, kerabatlah orang yang paling berhak

menerimanya. Hubungan kerabat sendiri juga menjadi penyebab adanya hak

nafkah, ketika mayat masih hidup.

3. Terhalang untuk menerima zakat

Konsekwensi selanjutnya dari adanya hak nafkah dan hak kewarisan di

atas adalah orang yang memiliki hubungan nasab tidak boleh saling memberi

atau menerima zakat.512 Penyebabnya adalah pemberian zakat itu akan

op.cit., Juz 6, hlm. 199. Termasuk dalam hal ini adalah orang yang bangkrut dan ada di bawah
pengampuan (maḥjûr). Al-Nawawî, al-Majmû’…, op.cit., Juz 13, hlm. 381.

509 Termasuk nafkah anak-anak dan janda pasukan muslim yang meninggal di medan
perang. Al-Sarakhsî, al-Mabsûth…, op.cit., Juz 5, hlm. 191.

510 Al-Khiraqî, Mukhtashar…, op.cit., hlm. 111. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz
8, hlm. 355.

511 Kerabat karena nasab berhak penuh mendapat warisan hanya karena ia bernasab
kepada mayat. Dengan kata lain, ketika seseorang ditetapkan bernasab kepada seseorang, maka
mereka berhak saling mewarisi. Badr al-Dîn al-‘Aynî, al-Binâyaḧ…, op.cit., Juz 7, hlm. 287.

512 Ibn Mufliḥ, al-Mubdi’…, op.cit., Juz 7, hlm. 169.
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membuat mereka terhalangi dari hak mendapatkan nafkah. Pemberian nafkah

kepada mereka itu seolah-olah mengembalikan harta itu kepada pemiliknya.513

4. Munculnya hak perwalian

Wali yang paling utama untuk seorang perempuan adalah wali

nasabnya, khususnya ayahnya.514 Urutan wali itu sendiri menempatkan

kerabat atau orang yang memiliki hubungan nasab pada urutan nomor satu,

kemudian baru diikuti oleh orang yang memerdekakan dan terakhir adalah

penguasa atau sultan. Urutan wali kerabat sendiri adalah: Pertama, ayah atau

kakek atau kakeknya lagi terus ke atas. Kedua, saudara laki-laki kandung, atau

yang seayah. Ketiga, anak saudara kandung atau seayah. Keempat, paman

kandung atau seayah. Kelima, anak paman kandung atau seayah. Keenam,

‘ashabaḧ yang lain, kalau wali-wali yang terdahulu tidak ada. Urutan pada

wali ini sama seperti urutan pada kewarisan.515

5. Munculnya halangan saling mengawini atau maḥram

Maḥramaḧ atau maḥrumaḧ pada dasarnya berarti sesuatu tidak halal

disakiti.516 Untuk konteks hubungan manusia, khususnya lelaki perempuan, ia

berarti orang yang tidak boleh dinikahi. Walau lebih banyak dinyatakan

513 Al-Khiraqî, Mukhtashar…, op.cit., hlm. 50. Ibn Qudâmaḧ mengatakan bahwa Ibn
Munzir menyebut pendapat ini sebagai ijmâ’ dari para ahli ilmu. Ibn Qudâmaḧ, al-Mughnî…,
op.cit., Juz 4, hlm. 98.

514 Ibn Rusyd, Bidâyaḧ…, op.cit., Juz 2, hlm. 13. Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 6,
hlm. 35-36. Secara khusus sebetulnya hak wali nasab atau ayah ini tertuju kepada perempuan yang
merdeka. Sebab, seorang ayah tidak memiliki hak itu terhadap anak perempuannya yang berstatus
budak; wali nikahnya adalah tuannya. Ibn Qudâmaḧ, ibid., Juz 9, hlm. 355.

515 Al-Mâwardî, al-Ḥâwî…, op.cit., Juz 9, hlm. 97. Al-Syîrâzî, al-Muhadzdzab…, op.cit.,
Juz 2, hlm. 427. Urutan wali menurut al-Khiraqî sebagai berikut: ayah, kakek dari pihak ayah
(terus ke atas), anak laki-laki (terus ke bawah), saudara laki-laki yang menjadi ‘ashâbaḧ, anak-
anak saudara laki-laki mulai dari urutan ‘ashâbaħ yang lebih dekat sampai yang paling jauh. Al-
Khiraqî, Mukhtashar…, op.cit., hlm. 134.

516 Ibn Manzhûr, Lisân…, op.cit., Juz 12, hlm. 122.



297

sebagai hubungan laki-laki dengan perempuan, tetapi hubungan itu berlaku

timbal balik. Artinya, kalaupun yang dinyatakan sebagai maḥram adalah

perempuan, lelaki itu maḥram bagi perempuan tersebut.517

6. Munculnya halangan menjadi saksi

Orang-orang yang berhubungan nasab tidak bisa saling memberikan

kesaksian. Anak tidak bisa menjadi saksi bagi ayahnya dan

sebaliknya,terutama dalam masalah ḥudûd.518 Cacat kesaksian seperti itu

adalah adanya unsur “kepentingan” (tuḧmaḧ) antara mereka; bukan cacat pada

diri mereka. Pendapat seperti ini dianut oleh al-Ḥasan al-Bashrî, al-Sya’bî,

Zayd bin ‘Alî, al-Mu`ayyad Billâḧ, Imam Yaḥyâ, al-Tsawrî, Mâlik, ulama

Syâfi’îyaḧ dan ulama Ḥanafîyaḧ. Sementara itu, ‘Umar bin Khaththâb, Qâdhî

Syurayḥ, ‘Umar bin ‘Abd al-‘Azîz, al-‘Itraḧ, Abû Tsawr, Ibn al-Mundzir dan

Imam al-Syâfi’î (pendapat qadîm-nya) menyatakan bahwa kesaksian mereka

dapat diterima selama mereka memiliki sifat ‘adâlaḧ.519

517 Hubungan maḥram itu sendiri ditetapkan sebanyak empat belas; tujuh jenis hubungan
didasarkan atas pertimbangan nasab dan tujuh jenis hubungan lain didasarkan atas pertimbangan
sebab. Hubungan yang didasarkan atas pertimbagnan sebab adalah: ibu dan seterusnya ke atas,
anak perempuan dan keturunan perempuannya ke bawah, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah,
bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara laki-laki, dan anak perempuan saudara perempuan.
Sementara hubungan yang didasarkan pada pertimbangan nasab adalah: ibu susuan, saudara
perempuan sesusuan, ibunya istri, anak tiri dari istri yang telah digauli, istri anak laki-laki
(menantu), menggabungkan dua orang perempuan yang bersaudara, dan ibu tiri. Al-Sarakhsî, al-
Mabsûth…, op.cit., Juz 4, hlm. 198-200.

518 Al-Syaybânî, al-Ashl…, op.cit., Juz 11, hlm. 509. Al-Kasânî, al-Badâ`i’…, op.cit., Juz
6, hlm. 272. Mâlik, al-Mudawwanaḧ…, op.cit., Juz 4, hlm. 20. Al-Qâdhî ‘Abd al-Waḧḧâb,
‘Uyûn…, op.cit., hlm. 520. Al-Syâfi’î, al-Umm…, op.cit., Juz 8, hlm. 114. Abû Bakr bin
Muḥammad bin ‘Abd al-Mu`min bin Ḥarîz bin Ma’lâ al-Ḥusaynî al-Ḥushnî Taqî al-Dîn al-Syâfi’î
(w. 829 H), Kifâyaḧ al-Akhyâr fî Ḥall Ghâyaḧ al-Ikhtishâr, Pen-Taḥqîq: ‘Alî ‘Abd al-Ḥamîd
Balthajî dan Muḥammad Wahabî Sulaymân, (Damaskus: Dâr al-Khayr, 1991), Juz 2, hlm. 557. Ibn
Qudâmaḧ, al-Mughnî…, op.cit., Juz 14, hlm. 181.

519 Al-Ghazâlî, al-Wasîth…, op.cit., Juz 7, hlm. 355. Ibn Hubayraḧ Yaḥyâ bin Muḥammad
bin Hubayraḧ al-Dzuhlî al-Syaybânî Abû al-Muzhaffar ‘Awn al-Dîn (w. 560 H), Ikhtilâf al-
A`immaḧ al-‘Ulamâ`, Pen-Taḥqîq: al-Sayyid Yûsuf Aḥmad, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2002), Juz 2,
hlm. 420. Ibn Ḥazm, al-Muḥallâ, Juz 8, hlm. 506. Ibn al-Qaththân ‘Alî bin Muḥammad bin ‘Abd
al-Malik al-Kiâmî al-Himyariy al-Fâsî Abû al-Ḥasan (w. 628 H), al-Iqnâ’ fî Masâ`il al-Ijmâ’, Pen-
Taḥqîq: Ḥasan Fawzî al-Sha’îdî, (Kairo: al-Fârûq al-Ḥadîtsaḧ, 2003), Juz 2, hlm. 139. Muḥammad
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7. Gugurnya hak qishâsh

Adanya hubungan nasab membuat gugurnya hak qishâsh pada jinâyaḧ

yang dilakukan oleh salah satunya terhadap yang lain. Karenanya, ayah atau

ibu yang membunuh anaknya tidak dikenai sanksi qishâsh. Sebab orangtua

adalah penyebab bagi adanya anak. Sebaliknya, seorang anak tidak memiliki

peluang kebolehan untuk membunuh orangtuanya, meskipun orangtuanya itu

murtad atau menjadi kafir ḥarbî, atau berzina dalam keadaan muḥshan.520

8. Menjadi ukuran kafâ`aḧ atau tidaknya seseorang

Bagi sebagian ulama, persoalan nasab juga menjadi penentu kafâ`aḧ

atau tidaknya seorang laki-laki untuk menjadi suami perempuan tertentu.

Karena itu,menurut mereka seorang laki-laki ‘ajam (bukan Arab) tidak sekufu

dengan perempuan Arab, laki-laki yang bukan Quraysy tidak sekufu dengan

perempuan Quraysy, dan laki-laki yang bukan dari keturunan Hasyim tidak

sekufu dengan perempuan keturunan Hasyim.521

Al-Suyûthî menyebut bahwa nasab memunculkan dua belas hukum, yaitu

kewarisan, perwalian, pengharaman wasiat, taggungjawab diyat, kewenangan

menikahkan, kewenangan memandikan mayat, menyalatkan mayat, kewenangan

bin ‘Ali bin Muḥammad al-Syawkânî al-Yamanî al-Syâfi’î (w. 1250 H),Nayl al-Awthâr Syarḥ
Muntaqâ al-Akhbâr, Pen-Taḥqîq: ‘Ishâm al-Dîn al-Shabâbithî dan ‘Imâd al-Sayyid, (Kairo: Dâr al-
Ḥadîts, 1993), Juz 8, hlm. 336.

520 Ibn al-Sâ’âtî Muzhaffar al-Dîn Aḥmad bin ‘Alî bin Tsa’lab al-Ḥanafî (w. 694 H),
Majma’ al-Baḥrayn wa Multaqâ al-Nayrayn fî al-Fiqḧ al-Ḥanafî, Pen-Taḥqîq: Ilyâs Qablân,
(Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmîyaḧ, 2005), hlm. 612. Syaykhî Zâdeh, Majma’…, op.cit., Juz 4, hlm.
315. Al-Jamal, Ḥâsyiyaḧ…, op.cit., Juz 5, hlm. 22.

521 Syams al-Dîn Muḥammad bin Aḥmad bin ‘Alî bin ‘Abd al-Khâliq al-Manhâjî al-
Asyûthî al-Qâhirî al-Syâfi’î (w. 880 H), Jawâḧir al-‘Uqûd wa Mu’în al-Qudhâḧ wa al-
Muwaqqi’în wa al-Syuhûd, Pen-Taḥqîq: Muḥammad Ḥâmid al-Faqî, (t.tp.: Mathba’aḧ al-Sunnaḧ
al-Muḥammadîyaḧ, 1374), Cet. Ke-2, Juz 2, hlm. 10.
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terhadap harta, hak ḥadhânaḧ, hak menuntut ḥadd, gugurnya qishâsh, dan

pemberatan diyat.522

522 Al-Suyûthî, al-Asybâh…, op.cit., hlm. 267. Dua belas yang dimaksud al-Suyûthî jelas
tidak sepenuhnya sama dengan delapan di atas. Di samping itu, masih tetap ada kaitan nasab
dengan berbagai hukum lain yang dibahas ulama secara terpisah. Misalnya, perdebatan yang
cukup memakan tempat dalam berbagai kitab fikih, adalah penentuan yang berhak menjadi
pemimpin (imâm al-a’zham). Secara tekstual ada nash yang menegaskan bahwa yang berhak
menjadi imâm itu adalah keturunan Quraysy (al-a`immaḧ min quraysy), dan ini jelas merupakan
penetapan berdasar keturunan. Abû Dâwud al-Thayâlasî, Musnad…, op.cit., Juz 2, hlm. 240. Ibn
Abî Syaybaḧ, Mushannaf…, op.cit., Juz 6, hlm. 402. Aḥmad, Musnad…, op.cit., Juz 19, hlm. 318.
Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-Shaghîr…, op.cit., Juz 1, hlm. 260. Al-Thabrânî, al-Mu’jam al-
Kabîr…, op.cit., Juz 1, hlm. 252. Al-Ḥâkim, al-Mustadrak…, op.cit., Juz 4, hlm. 85. Al-Bayḧâqî,
al-Sunan al-Kubrâ…, op.cit., Juz 3, hlm. 172. Al-Bayḧâqî, Ma’rifaḧ…, op.cit., Juz 1, hlm. 206.


