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masing-masing ditulis dengan cara berikut: 

Vokal (a) panjang = ā misalnya  قال  menjadi      qāla 

Vokal (i) panjang = ī misalnya قيل menjadi     qīla 

Vokal (u) panjang = ū misalnya دون menjadi     dūna 

Khusus untuk bacaan ya‟ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, 

melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya‟ nisbat 

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya‟ setelah fathah ditulis 

dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut: 

Diftong (aw) =  و  misalnya  قول  menjadi     qawlun 
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dengan menggunakan “h” misalnya  الرسالة للمدرسة menjadi al-risālaṯ li al-

mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari 

susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t 

yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة اهلل   menjadi fī 

rahmatillāh.   

D. Kata sandang dan lafazh al-jalālah 
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Kata sandang berupa “al” (ال) di tulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal 

kalimat, sedangkan “al” dalam lafazh jalâlah yang berada di tengah-tengah 

kalimat yang disandarkan (idlafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh 

berikut ini: 

1. Al-Imam al-Bukhāriy mengatakan ... 

2. Al-Bukhāriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ... 

3. Masya‟ Allāh kāna wa mā lam yasya‟ lam yakun. 
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ABSTRAK 

Akmal Abdul Munir (2020) : Hikmat al-Tasyri’ Hukum Perkawinan Menurut Sayyid 

Sabiq dalam Kitab Fiqh al-Sunnah  

 

Disertasi ini mengkaji tentang hikmat al-tasyri’ hukum perkawinan menurut Sayyid Sabiq 

dalam kitab Fiqh al-Sunnah. Melihat banyaknya problematik dalam perkawinan, seperti 

perceraian, Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT), dan Kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT), yang di antara penyebabnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang 

hikmat al-tasyri’ yang terkadung dalam hukum perkawinan. Di antara ulama yang 

memberikan perhatian terhadap hikmat al-tasyri’ hukum perkawinan adalah Sayyid Sabiq. 

Beliau membahas tentang hikmat al-tasyri’ hukum perkawinan dengan jelas di dalam buku 

Fiqh al-Sunnah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hikmat al-tasyrī’ dalam hukum 

Islam, hikmat al-tasyrī’ hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku 

Fiqh al-Sunnah, dan memberikan analisis terhadap hikmat al-tasyrī’ hukum perkawinan yang 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah. Jenis penelitian ini adalah 

library research (penelitian kepustakaan) dan bersifat deskriptif serta melalui pendekatan 

content analysis (analisis isi buku), yaitu analisis hikmat al-tasyri’ yang diungkapkan oleh 

Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah khususnya dalam hukum perkawinan. Penulis 

menemukan bahwa hikmat al-tasyrī’ merupakan tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang 

diletakkan oleh Pembuat Syariat (Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariat untuk 

mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. Kemudian, hikmat al-tasyri’ 

hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah-nya 

adalah sebagai berikut: a. Hikmah Pernikahan, b. Hikmah perempuan yang sudah ditalak tiga 

oleh suaminya, dia tidak boleh menikah lagi dengannya kecuali telah memenuhi syarat-

syaratnya, c. Hikmah dibalik larangan menikah di antara mahram, d. Hikmah larangan 

menikahi perempuan karena sepersusuan, e. Hikmah larangan menikahi perempuan karena 

pernikahan, f. Hikmah diperbolehkan menikahi perempuan ahlul kitab, g. Hikmah 

pengharaman seorang Muslimah menikah dengan laki-laki non Muslim, h. Hikmah 

pembatasan poligami. i. Hikmah pemberlakuan poligami: j. Hikmah khutbah nikah, k. 

Hikmah disyariatkannya „iddah. Adapun hasil analisis terhadap hikmat al-tasyrī’ hukum 

perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah, yaitu: Sayyid 

Sabiq merupakan salah seorang ulama yang mempunyai perhatian besar terhadap hikmat al-

tasyrī’; Sayyid Sabiq memiliki beberapa metode dalam menjelaskan hikmat al-tasyrī’, yaitu: 

dengan memakai kata “hikmah” secara jelas dan tanpa menyebutkan kata hikmah secara jelas 

tetapi beliau  menggunakan kata-kata yang mempunyai padanan kata yang semakna dengan 

hikmah; Sayyid Sabiq mengambil referensi untuk menjelaskan hikmat al-tasyrī’ dalam 

kitabnya dari berbagai sumber; dalam beberapa bahasan, Sayyid Sabiq menjelaskan dengan 

sangat panjang dan rinci dilengkapi dengan dalil-dalil dan data-data, dan pada bagian lain 

beliau menyebutkan hikmat al-tasyrī’ tanpa disertai dalil; dan hikmat al-tasyrī’ yang 

dipaparkan oleh Sayyid Sabiq lebih terfokus pada hikmah ta’aqquli tanpa menyebutkan 

hikmah ta’abbudi. Penelitian ini sangat berguna bagi calon pengantin dan pasangan suami 

istri untuk mewujudkan tujuan hukum perkawinan dalam kehidupan keluarga, dan bagi 

ilmuan atau praktisi hukum keluarga untuk penyempurnaan hukum dan undang-undang 

perkawinan. 
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ABSTRACT 

 

Akmal Abdul Munir (2020): The wisdom of accelerating the rulings on marriage 

according to Sayyed Sabeq Through his book Fiqh Sunnah 

 

This research searches for the wisdom of legalizing rulings on marriage for 

Sayyed Sabeq through his book The Fiqh Sunnah. This is due to the many problems 

and obstacles that have been happened in marital life, such as divorce, homosexuality, 

lesbianism, intersexuality, and violence, the causes of which are the inability of 

society to properly understand the wisdom of marriage legislation, its rulings and 

purposes.  

And Sayyed Sabeq was considered one of the Muslim scholars who are very 

interested in this matter, as he was talking in this book about the wisdom of legalizing 

marriage and its rulings in a detailed, clear and accurate discussion. Therefore, it is 

necessary to know the wisdom and provisions of marriage legislation and to develop 

analyzes of them that correspond to what the author of the book wrote.  

This research is based on a Library Study and a descriptive approach by 

analyzing the datas and contens contained in the book. Of his provisions to achieve 

the interests of the servants in this world and the hereafter. As for the wisdom of 

legalizing marriage and its provisions that Mr. Sabeq talked about in this book are: (a) 

The wisdom of legalizing marriage, (b) The wisdom of prohibiting a divorced woman 

by irrevocable divorce from his first marriage unless she completed fulfills certain 

conditions. c) The wisdom of the prohibition of marriage with incestuous people, (d) 

the wisdom of prohibiting marriage because of breastfeeding, (e) the wisdom of 

prohibiting marriage just for the sake of affinity, (f) the wisdom of permitting 

marriage with the People of the Book (women of the Book), (G) The wisdom of 

prohibiting the marriage of a Muslim woman to the polytheists, (h) the wisdom of 

limiting to the four in polygamy, (i) the wisdom of polygamy, (j) the wisdom of 

marriage engagement, (k) the wisdom of legislation Kit.  

As for the findings of the researcher after analyzing the wisdom of the 

marriage legislation and its rulings written by Mr. Sabeeq, they are (1) that the Sayyed 

Sabeq has different methods of presenting the wisdom of legislation, including the 

same word “wisdom” and some using the words that correspond to the meanings of 

wisdom (2). Al-Sayed is a former in explaining the wisdom of legislation from 

various scientifically approved and trusted sources. Where he used to explain in some 

of his research on the wisdom of legislation a detailed explanation, inferred by 

adequate evidence and evidence, and in some of it he mentioned it without 

mentioning the evidence. (3) It seems that Sayyed Sabeq when mentioning the 

wisdom of legislation, used to focus on rational wisdom only, without addressing the 

devotional wisdom, in order to bring it closer and bring it down to the earth, the living 

reality.  

Perhaps this research is useful for those who want to build married life that 

includes tranquility, affection, mercy and happiness in accordance with Islamic 

teachings, hoping that researchers and workers in the field of family rulings will 

benefit from it in order to complete the processes of legislating family rulings and 

codifying them in the near future. 
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لخصم  
يع أحكام الزواج عند السيد سابقر شحكمة ت( : 0202) كمل عبد المنيرأ  

 السنةبه فقه امن خالل كت
 

يبحث ىذا البحث عن حكمة تشريع أحكام الزواج عند السيد سابق من خالل كتابو فقو السنة. 
وذلك نظرا لكثرة املشكالت والعوائق اليت حّلْت يف احلياة الزوجية كالطالق والشذوذ اجلنسية مثل اللواط 

زواج وأحكامو ومقاصده والسحاق وثنائي اجلنس والعنف اليت من أسباهبا عجز اجملتمع عن فهم حكمة تشريع ال
فهما صحيحا. وكان السيد سابق يعّد عاملا من العلماء املسلمني الذين يهتّمون هبذا الشأن اىتماما بالغا حيث  
كان يتحدث يف ىذا الكتاب عن حكمة تشريع الزواج وأحكامو حبثا مسهبا واضحا دقيقا. ولذا ال بّد من 

 الت هلا اليت تطابق ما كتبها صاحب الكتاب. معرفة حكمة تشريع الزواج وأحكامو ووضع حتلي
ويعتمد ىذا البحث على الدراسة املكتبية وتوخي املنهج الوصفي من خالل حتليل البيانات الواردة يف 
الكتاب ومضموناتـها إذ يقوم الباحث بوضع حتليالت على حكمة تشريع الزواج وأحكامها اليت قدمها السيد 

التشريع ىي الغايات واألسرار واملقاصد اليت وضعها الشارع على كل حكم سابق ، ويستخلص إىل أن حكمة 
 من أحكامو حتقيقا ملصاحل العباد يف الدنيا واألخرة. 

( حكمة aوأما حكمة تشريع الزواج وأحكامو اليت حتدث عنها السيد سابق يف كتابو ىذا ىي : )
البائن على الزواج ببعلو األول إال إذا توفّرت لديها ( حكمة حترمي املرأة املطلقة بالطالق bتشريع النكاح ، )
( e( حكمة حترمي النكاح بسبب الرضاعة ، )d( حكمة حترمي النكاح بذوي احملارم ، )cشروط معينة ، )

( حكمة إباحة الزواج من أىل الكتاب )النساء الكتابيات( ، fحكمة حترمي النكاح ألجل جمّرد املصاىرة ، )
(g حكمة حترمي زو )( ,اج املرأة املسلمة باملشركنيh( ، حكمة اإلقتصار على األربع يف التعدد )i حكمة تعدد )

 ( حكمة تشريع العدة. k( حكمة خطبة النكاح ، )jالزوجات ، )
وأما النتائج اليت توصل إليها الباحث بعد حتليل حكمة تشريع الزواج وأحكامها اليت كتبها السيد 

بق أساليب خمتلفة يف تقدمي حكمة التشريع منها بلفظ "حكمة" ذاهتا ومنها ( أن للسيد سا1سابق ، فهي )
( وقد أخذ السيد سابق يف بيان حكمة التشريع من املصادر 2باستعمال األلفاظ اليت تـُـرَاِدُف معاين احلكمة )

صيليا مستدال املختلفة املعتمدة واملوثوق هبا علميا. حيث كان يشرح يف بعض حبثو عن حكمة التشريع شرحا تف
( ويبدو أّن السيد سابق عند ذكره 3فيها باألدلة والرباىني الوافية ، ويف بعضو كان يذكرىا بدون ذكر األدلة. )

حلكمة التشريع كان يرّكز على احلكمة التعقلية فحسب دون التطرق إىل احلكمة التعبدية وذلك ألجل تقريبها 
 وتنزيلها إىل اآلرض الواقع املعيش. 

ىذا البحث نافعا ملن أراد أن يبين احلياة الزوجية تشملها السكينة واملوّدة والرمحة والسعادة طبقا ولعّل 
للتعاليم اإلسالمية راجيا أن ينتفع بو الباحثون والعاملون يف جمال أحكام األسرة من أجل استكمال عمليات 

 تشريع أحكام األسرة وتقنينها يف املستقبل القريب.
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Berdasarkan data Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung, 

menunjukkan tingkat perceraian keluarga Indonesia dari waktu ke waktu 

semakin meningkat. Pasca reformasi politik di Indonesia tahun 1998, tingkat 

perceraian keluarga Indonesia terus mengalami peningkatan. Data tahun 2016 

misalnya, angka perceraian mencapai 19,9% dari 1,8 juta peristiwa. Sementara 

data 2017, angkanya mencapai 18,8% dari 1,9 juta peristiwa.
1
 

Padahal, pernikahan merupakan peristiwa yang sangat sakral. Kesakralan 

ini berlaku untuk semua agama. Karena pernikahan ini merupakan salah satu 

bentuk perjanjian atas nama Tuhan. Tapi yang terjadi sekarang, menurut 

penuturan (mantan) Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim 

Saifuddin, justru terjadi degradasi atau penurunan makna dari pernikahan 

tersebut.
2
  

Demikian juga dengan kasus LGBT.
3
 Mereka yang terpapar penyakit 

LGBT ini merupakan perbuatan yang menyalahi kodratnya sebagai manausia 

                                                           
1
 Untuk penjelasan lebih lanjut dapat dilihat, https://www.era.id/read/lYUMBL-fakta-di-

balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia, Selasa, 07 Januari 2020 pukul 10:55 WIB. 
2
 Ibid. 

3
 LGBT singkatan dari Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender. Lesbian ialah suatu 

orientasi seks yang mana perempuan menyukai sesama jenis perempuan. Gay adalah sebutan 

untuk seorang laki-laki yang menyukai sesama laki-laki. Sementara biseksual ialah sebutan untuk 

seseorang yang dapat tertarik dengan laki-laki maupun perempuan. Lalu transgender ialah 

seseorang yang memiliki penampilan atau perilaku berkebalikan dengan jenis kelaminnya. Dalam 

https://www.era.id/read/lYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia
https://www.era.id/read/lYUMBL-fakta-di-balik-tingginya-angka-perceraian-di-indonesia
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dan sangat bertentangan dengan aturan agama Islam yang secara spesifiknya 

dari tujuan pernikahan. Perilaku menyimpang ini disebabkan oleh beberapa 

faktor di antaranya, yaitu lingkungan, keluarga, dan 

 genetik.
4
 

Selain itu, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) juga sering 

terjadi dalam keluarga tanpa terkecuali keluarga Muslim. KDRT ini merupakan  

bibit-bibit perpecahan dan perceraian dalam rumah tangga. KDRT saat ini, 

bukan juga hanya diidentikkan kepada laki-laki (suami) sebagai aktornya, 

pihak perempuan (istri) pun mengambil peran di dalamnya.  

Sementara itu, jika melihat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Dalam Undang-Undang tersebut hanya mencantumkan tujuan 

perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.
5
 Sedangkan, dengan pernikahan 

bukan hanya bahagia dan kekal menjadi tujuan. Tujuan seperti menyalurkan 

                                                                                                                                                               
kasus ini transgender tidak menginginkan adanya perubahan organ seksualnya. Seseorang yang 

menginginkan adanya perubahan organ intimnya disebut transeksual. Lihat: 

https://rmol.id/read/2018/02/06/325739/, Selasa, 07 Januari 2020 pukul 11:28 WIB. 

4
 Faktor Penyebab Terjadinya LGBT, yaitu pertama, faktor lingkungan. Faktor 

lingkungan bisa memicu terjadinya LGBT, misalnya saja karena salah pergaulan. Ketika seseorang 

berteman dengan orang yang terpapar LGBT, maka akan ada kecenderungan dia akan ikut menjadi 

terjangkit LGBT. Jadi, lingkungan dan kebiasaan menjadi faktor pemicu paling besar terjadinya 

LGBT di Indonesia. Demikian juga dengan adanya pengaruh budaya barat yang masuk ke 

Indonesia juga bisa menjadi pemicu penyimpangan perilaku ini terjadi. Kedua, faktor keluarga. 

Seorang anak mengalami kekerasan di lingkungan keluarganya, akan bisa menjadi salah satu 

faktor yang menyebabkan dia menjadi LGBT. Sebagai contoh, seorang anak perempuan yang 

mendapatkan perlakukan kasar dari ayah atau saudara laki-lakinya akan berpikir untuk membenci 

lawan jenisnya. Alhasil, dia memilih untuk hidup sebagai LGBT karena pengalaman hidup yang 

tidak mengenakkan. Ketiga, faktor genetik. LGBT terjadi karena adanya riwayat keturunan dari 

anggota keluarga sebelumnya. Dalam tubuh manusia, kromosom seorang laki-laki normal ialah 

XY dan perempuan yaitu XX. Namun, di kehidupan nyata, bisa ditemukan bahwa seorang laki-

laki memiliki kromosom XXY. Kelebihan kromosom ini bisa menyebabkan dia memiliki perilaku 

menyerupai seorang perempuan. Lihat: Ibid. 
5
 Lihat: Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, (Jakarta: 

RajaGrafindo, 2004), cet. ke-1, hlm. 203. 

https://rmol.id/read/2018/02/06/325739/
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gharizah jinsiyah (naluri seksual), tanasul (mendapatkan keturunan), 

menumbuhkan rasa tanggungjawab, dan lainnya tidak diungkapkan. Oleh 

sebab itu, sangat perlu untuk membuatkan pasal khusus untuk tujuan (hikmat 

al-tasyri‟) tersebut.    

Berdasarkan beberapa kasus-kasus di atas, seperti perceraian, LGBT, dan 

KDRT serta belum sempurnanya UU Perkawinan tentang itu, maka sangat 

urgen untuk memberikan solusi untuk membentengi diri dan keluarga dari 

perilaku tersebut. Salah satu resepnya adalah dengan memberikan pemahaman 

dan penanaman nilai-nilai hikmat al-tasyrī‟ dalam pernikahan. Karena dengan 

pemahaman yang baik tentang hikmat al-tasyrī‟, diharapkan mampu 

mewujudkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah.  

Merujuk dari fenomena di atas maka sangat penting untuk membahas dan 

mendalami hikmat al-tasyrī‟ dari ulama yang mumpuni dibidangnya. Salah 

satunya adalah Sayyid Sabiq
6
. Beliau merupakan salah seorang ulama besar 

Islam yang sangat banyak menyebutkan  انتششٌعحكمت  (hikmat al-tasyrī‟) melalui 

karya-karya besarnya, salah satunya yang terdapat dalam kitab فقه انسىت (Fiqh al-

Sunnah). Kitab ini telah dicetak ulang di percetakan negara dunia, seperti 

Mesir, Arab Saudi, Libanon, dan lainnya. Kitab ini juga sudah diterjemahkan 

ke berbagai bahasa yang ada di dunia, termasuk bahasa Indonesia, sehingga 

lebih mudah dibaca dan dipahami oleh masyarakat.
7
 

                                                           
6
 Nama lengkapnya adalah Sayyid Sabiq Muhammad at-Tihamiy. Lahir pada tahun 1915 

di desa Istanha, Distrik al-Bagur, Propinsi al-Munufiah, Mesir. Ia lahir dari pasangan keluarga 

terhormat, Sabiq Muhammad at-Tihamiy dan Husna Ali Azeb. Lihat: Abdul Aziz Dahlan (et al.), 

Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), cet. 1, hal. 1614. Biografi 

Sayyid Sabiq ini secara utuh dan lengkap akan dipaparkan pada bab II penelitian ini.  
7
 Abdul Aziz Dahlan (et al.), Ensiklopedi Hukum Islam, op.cit. 
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Kitab Fiqh al-Sunnah ini telah menjadi rujukan bagi banyak kalangan 

pelajar dan mahasiswa serta penuntut ilmu keislaman di dunia, demikian juga 

Indonesia. Hampir seluruh Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI), baik negeri 

maupun swasta yang ada di Indonesia, menjadikan Fiqh al-Sunnah sebagai 

referensi wajib pada beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan hukum 

Islam.
8
 Hal ini dikarenakan paparannya dengan bahasa yang mudah dicerna 

dan lengkap, yang mencakup berbagai aspek kehidupan yang harus dilalui oleh 

setiap muslim.
9
   

Kitab ini juga tidak mengangkat perbedaan pendapat yang terjadi di antara 

para ulama. Namun, jika dibutuhkan, maka Sayyid Sabiq akan 

mengemukakannya dengan sekilas. Dengan demikian, buku ini diharapkan 

dapat menampilkan gambaran fikih Islam yang benar. Melalui bukunya, 

Sayyid Sabiq bertekad untuk membuka pintu pemahaman umat manusia 

mengenai Allah dan rasul-Nya, mempersatukan umat Islam supaya tetap 

berpegang teguh kepada Al-Qur‟an dan Sunnah serta menghilangkan 

perbedaan pendapat dan bid‟ah fanatisme pada mazhab. Buku ini juga 

diharapkan dapat menghapus prasangka sebagian orang yang berpendapat 

bahwa pintu ijtihad telah tertutup.
10

 

Hakikatnya, seluruh syariat yang diturunkan Allah memiliki empat 

maksud utama berikut ini. Pertama, untuk mengetahui Allah dan apa saja yang 

                                                           
8
 Pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau, kitab Fiqh al-Sunnah menjadi 

referensi wajib dalam beberapa mata kuliah, seperti Fikih Ibadah, Fikih Munaqahat, Fiqih 

Mu‟amalah, dan mata kuliah yang lainnya. 
9
 Alasan ini dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam muqaddimah Kitabnya, Lihat: Sayyid 

Sabiq, Fiqh al-Sunnah Juz 1, (Beirut: Dar el-Fikr, 2008), hlm. 5.   
10

 Ibid. 
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berkenaan dengan-Nya, seperti keberadaan, ketuhanan, dan keesaan-Nya serta 

sifat-sifat-Nya yang mahasempurna. Kedua, untuk mengetahui cara beribadah 

kepada Allah, sebagai pengagungan terhadap-Nya serta pengungkapan rasa 

syukur terhadap nikmat-nikmat-Nya yang tidak terhitung jumlahnya. Ketiga, 

untuk mendorong manusia agar menyuruh melakukan yang makruf dan 

melarang berbuat mungkar, menghias diri dengan adab-adab yang utama dan 

akhlak-akhlak yang mulia, serta mengambil keutamaan-keutamaan yang dapat 

mengantarkan dirinya kepada kemuliaan dan ketinggian. Keempat, untuk 

menghentikan kezaliman orang-orang yang berbuat aniaya dengan meletakkan 

berbagai hukuman dan sanksi syariat.
11

  

Hal yang menarik untuk dikaji di dalam Fiqh al-Sunnah adalah Sayyid 

Sabiq sangat banyak menyebutkan hikmat al-tasyrī‟ dalam setiap pembahasan-

pembahasan yang diuraikannya. Hal ini menjadi nilai tambah dari buku 

tersebut dikarenakan tidak banyak ulama yang mengungkapkan hikmat al-

tasyrī‟ dalam karangannya. Contohnya bisa dilihat ketika Sayyid Sabiq 

membahas tentang hukum perkawinan
12

. 

Sayyid Sabiq mengawali hikmah perkawinan dengan dalil bahwa Islam 

menganjurkan umatnya untuk menikah karena terdapat banyak hikmah yang 

dapat dirasakan oleh yang bersangkutan, masyarakat luas, dan kehidupan 

                                                           
11

 Lihat: Ali Ahmad al-Jurjawi, Hikmat al-Tasyrī‟ wa Falsafatuhu, (Beirut: Dar al-Fikr, 

1994), juz 1, hlm. 5. 
12

 Penulis menggunakan kata “kawin” dan “nikah” dengan berbagai derivasi bahasanya. 

Kedua kata tersebut bermakna sama, akan tetapi digunakan sesuai dengan keindahan dan 

kecocokkan penggunaannya dalam tulisan ini.  
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manusia.
13

 Kemudian, beliau menguraikan beberapa hikmah yang terkandung 

di dalam anjuran menikah tersebut.  

Pertama, pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri 

seksual manusia. Pernikahan mampu menjauhkan manusia dari rasa gelisah, 

dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada 

sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Swt.
14

 Hal ini telah diungkapkan Allah 

dalam firman-Nya, 

                                   

                   

 
“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan 

pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan 

merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih 

sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda 

(kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”
15

 (QS. Ar-Rūm [30]: 21)  

 

Kemudian, Sayyid Sabiq juga mengemukakan dalil dari hadis Rasulullah 

saw., 

ِإفَّ اْلَمْرأََة تُػْقِبُل ِف ُصوَرِة َشْيطَاٍف، َوُتْدِبُر ِف ُصوَرِة َشْيطَاٍف، فَِإَذا أَْبَصَر َأَحدُُكُم        
 16. )رواه مسلم(اْمرَأًَة فَػْلَيْأِت َأْىَلُو، فَِإفَّ َذِلَك يَػُردُّ َما ِف نَػْفِسوِ 

“Sesungguhnya perempuan menghadap dalam bentuk setan, dan 

membelakangi dalam bentuk syetan (pula). Jika salah seorang dari kalian 

melihat seorang perempuan (dan tergoda), hendaklah ia mendatangi istrinya, 

karena hal tersebut dapat mencegah apa yang terdapat dalam dirinya (yakni 

gejolak syahwat).” (HR. Muslim) 

                                                           
13

 Lihat: Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 456. 
14

 Ibid. 
15

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, (Bekasi: Beras Alfath, 2018), hlm. 

406. 
16

 Muslim, Shahīh Muslim, Bab “Nadbi man Ra‟a Imra‟atan Fawaqa‟at fī Nafsihi, ilā an 

Ya‟tiya Imra‟atahu Au Jāriyatahu Fayuwaqi‟aha”, no. 1403, (Beirut: Dar  Ihya al-Turāts  al-

„Arabi, t.t), juz 2, hlm. 1021. 
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Hikmah kedua, pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan 

keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya 

nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
17

 Rasulullah saw. 

bersabda, 

 18)رواه أضبد و أبو داود(  تَػَزوَُّجوا اْلَوُدوَد اْلَوُلوَد، ِإِّني ُمَكاثٌِر اْْلَْنِبَياَء يَػْوـَ اْلِقَياَمة

“Kawinilah perempuan yang penuh kasih sayang dan dapat memberikan 

keturunan (subur, red), sesungguhnya aku akan membanggakan banyaknya diri 

kalian kepada para nabi pada hari kiamat.” (HR. Ahmad dan Abu Dawud) 

 

Keturunan yang banyak dapat memberi kemaslahatan secara umum dan 

manfaat yang dapat dirasakan secara khusus. Dengan demikian, banyak negara 

berusaha untuk memperbanyak penduduknya dengan memberikan bantuan 

sebagai motivasi kepada siapa pun yang memiliki keturunan yang banyak.
19

 

Hikmah ketiga yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq tentang hikmah 

pernikahan adalah naluri kebapakan dan keibuan akan terus berkembang dan 

semakin sempurna setelah lahirnya anak. Kemudian rasa kasih sayang akan 

semakin nampak, dengan itu akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang 

manusia.
20

 

Melihat dari tiga poin hikmah sebagai perwakilan di antara banyaknya 

hikmah yang diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah, dapat 

                                                           
17

 Lihat: Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 456. 
18

 Ahmad, Musnad Ahmad, Bab “Musnad Anas bin Malik Radhiyallahu Ta‟ala „Anhu”, 

no. 12613, (Beirut: Mu‟assasah al-Risalah, 2001), cet. ke-1, juz 20, hlm. 63, dan Abu Dawud, 

Sunan Abi Dāwud, Bab “al-Nahyu „an Tajwīji Man Lam Yalid min al-Nisā‟”, no. 2050, (Beirut: 

al-Maktabah al-„Ashriyyah, t.th.), juz 2, hlm. 220. 
19

 Lihat: Sayyid Sabiq, op.cit., hlm. 456. 
20

 Ibid., hlm. 457. 
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diambil kesimpulan sementara bahwa Sayyid Sabiq memiliki fokus dan kajian-

kajian yang mendalam dalam hikmat al-tasyrī‟ dalam syariat-syariat Islam 

khususnya dalam kitab Fiqh al-Sunnah. Beliau juga menjelaskan hikmat al-

tasyrī‟ bersumberkan Al-Qur‟an dan Hadis sebagai dalil naqli, yang 

dicantumkan pada hikmat al-tasyrī‟ pertama dan kedua. Namun, jika beliau 

tidak menemukannya dari sumber-sumber tersebut maka akan diungkapkannya 

dengan dalil aqli, hal ini bisa dilihat pada hikmat al-tasyrī‟ yang ketiga.  

Berdasarkan latar belakang pemikiran di atas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih dalam terhadap hikmat al-tasyrī‟ hukum 

perkawinan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah.  

 

B. Permasalahan  

1. Identifikasi Masalah 

       Al-Qur‟an merupakan pedoman paling utama dalam memahami ajaran 

Islam. Pemahaman terhadap ayat-ayat Al-Qur‟an sangat membutuhkan 

keseriusan dengan kajian yang mendalam, holistik, dan komprehensif. 

Setelah dilakukan penelurusan lebih lanjut dan mendalam terhadap kitab 

Fiqh al-Sunnah, maka didapat rumusan, metode, dan kajian komprehensif 

oleh Sayyid Sabiq ketika menjelaskan hikmat al-tasyrī‟ dalam kitabnya 

terkhusus dalam hukum perkawinan (انزواج).  

2. Batasan Masalah dan Rumusan Masalah 

       Penulis merasa perlu membatasi persoalan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini agar menjadi lebih fokus, mendalam, dan komprehensif. 
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Secara konsisten penulis mengungkap hikmat al-tasyrī‟ yang dituliskan 

oleh Sayyid Sabiq dengan Fiqh al-Sunnah-nya untuk menjelaskan hukum 

perkawinan (انزواج). 

       Sebagai rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana konsep hikmat al-tasyrī‟ dalam hukum Islam? 

b. Bagaimana hikmat al-tasyrī‟ hukum perkawinan yang dikemukakan 

oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah? 

c. Bagaimana analisis terhadap hikmat al-tasyrī‟ hukum perkawinan yang 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah?  

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       Setiap penelitian memiliki tujuan yang ingin dicapai, maka tujuan yang 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hikmat al-tasyrī‟ dalam hukum Islam. 

2. Untuk mengetahui hikmat al-tasyrī‟ hukum perkawinan yang 

dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah. 

3. Untuk mengetahui analisis terhadap hikmat al-tasyrī‟ hukum perkawinan 

yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah. 

Adapun  hasil  penelitian  ini  diharapkan  akan  memberikan  manfaat 

kepada  semua  pihak,  baik  kalangan  akademisi  maupun  umat  Islam  pada 

umumnya.  Secara  spesifik  hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  

bermanfaat dalam hal-hal berikut: 
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1. Untuk syarat mendapatkan gelar Doktor Hukum Islam (Dr.) pada 

program studi Hukum Keluarga Program Pascasarjana Universitas Islam 

Negeri (UIN) Suska Riau. 

2. Untuk sumbangsih pemikiran dalam keilmuan akademis terkhusus untuk 

menambah literatur pustaka UIN Suska Riau agar bisa dimanfaatkan oleh 

peneliti selanjutnya.  

3. Sebagai kontribusi untuk meningkatkan kembali minat kaum muslimin 

dalam mengembangkan keilmuan Islam khususnya di bidang hukum 

keluarga. 

4. Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas penulis dalam bidang 

penelitian. 

5. Untuk bahan pengembangan dan penyempurnaan UU hukum perkawinan 

bagi pakar dan praktisi hukum keluarga. 

6. Untuk tambahan ilmu dan pengamalan bagi pasangan pengantin dan 

keluarga Muslim agar bisa terwujudnya keluarga sakinah mawaddah 

warahmah. 

 

D. Tinjauan Kepustakaan 

       Penelitian tentang analisa pemikiran Sayyid Sabiq mengenai hikmat al-

tasyri‟ hukum perkawinan dalam buku Fiqh al-Sunnah, belum ditemukan 

secara khusus membahas tentang topik tersebut. Namun, ada beberapa tulisan 

yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Di antaranya adalah: 
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1. Karya Erman dengan judul disertasinya: Penafsiran Sayyid Sabiq terhadap 

Ayat-Ayat Hukum dalam kitab Fiqh al-Sunnah (Studi terhadap Ayat 

Hukum Ahwal al-Syakhshiyyah). Disertasi ini merupakan karya 

Mahasiswa Prodi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri 

Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 2014. Disertasi tersebut lebih 

memfokuskan pada penafsiran Sayyid Sabiq terhadap ayat-ayat hukum 

dalam kitab Fiqh al-Sunnah, sedangkan penelitian ini mengupas pemikiran 

Sayyid Sabiq mengenai hikmat al-tasyri‟ hukum perkawinan dalam buku 

Fiqh al-Sunnah. 

2. Karya Nurhadi dengan judul disertasinya: Konsep Hikmat Al-Tasyri‟ 

sebagai Asas Ekonomi dan Keuangan Bisnis Islam dalam Kitab Hikmat al-

Tasri‟ Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi (1866-1961 M). 

Disertasi ini merupakan karya Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan 

tahun 2018. Disertasi tersebut menggali konsep hikmat al-tasyri‟ Al-

Jurjawiy, alasan hikmat al-tasyri‟ dijadikan sebagai asas ekonomi dan 

relevansinya dengan tipologi ekonomi keuangan bisnis Islam kontemporer. 

Sedangkan penelitian ini menganalisa pemikiran Sayyid Sabiq mengenai 

hikmat al-tasyri‟ hukum perkawinan dalam Fiqh al-Sunnah-nya. 

3. Karya Arisman dengan judul disertasinya: Maqaashid al-Syari‟ah tentang 

Nikah dalam Kitab Hikmat al-Tasri‟ Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad 

Al-Jurjawi (1866-1961 M). Disertasi ini merupakan karya Mahasiswa 

Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Pascasarjana Universitas 
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Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau lulusan tahun 2018. Disertasi ini 

secara khsusus mengkaji aspek moral dalam pernikahan. Kemudian dari 

sisi operasionalnya bukan sekedar menemukan maqaqshid nikah dalam 

Hikmat al-Tasri‟ Wa Falsafatuhu Karya Ali Ahmad Al-Jurjawi, tetapi 

dalam penelitiannya juga menelaah dan mengambil poin-poin penting 

maqaashid al-syari‟ah dengan mengkorelasikan dengan maqaashid nikah 

yang ada dalam kitab tersebut. Adapun perbedaan yang mendasar dari 

penelitian ini adalah penulis menganalisis pemikiran Sayyid Sabiq 

mengenai hikmat al-tasyri‟ hukum perkawinan dalam Fiqh al-Sunnah-nya. 

 

E. Konsep Operasional 

       Konsep operasional ini bertujuan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam 

memahami penelitian ini. Oleh sebab itu, perlu dijelaskan beberapa konsep 

dalam tulisan ini. 

1. Hikmat al-Tasyrī‟ 

       Konsep hikmat al-tasyri‟ yang disampaikan oleh Ali Ahmad al-Jurjāwiy 

adalah sesungguhnya semua syariat samawi diturunkan hanyalah untuk 

empat tujuan dan maksud, yaitu untuk mengenal Allah Swt. dengan cara 

mengesakan-Nya, memuliakan-Nya, dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat 

kesempurnaan, sifat wajib, sifat mustahil, dan sifat yang jaiz bagi-Nya; 

mengetahui kaifiat ibadah kepada Allah Swt. yang bertujuan memuliakan-

Nya dan mensyukuri nikmat-Nya; dan memotivasi manusia agar beramar 

ma‟ruf nahiy munkar (menyuruh berbuat baik dan melarang kemungkaran), 
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serta ber-akhlaq al-karimah, seperti menolong orang yang lemah, 

melindungi tetangga, menjaga amanah, kesabaran, dan sebagainya; serta 

bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui 

batas dengan membuat hukum-hukum yang ditetapkan dalam muamalat. 

Tanpa menciderai aturan mereka dalam masyarakat dengan perbedaan 

keamanan untuk membuat sanksi-sanksi hukum.
21

 

       Jadi yang dimaksud dengan hikmat al-tasyrī‟ dalam tulisan ini adalah 

tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh Pembuat Syariat 

(Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-hukum syariat untuk mewujudkan 

kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat. 

2. Hukum Perkawinan 

Menurut Muhammad Amin Summa, ruang lingkup hukum keluarga 

atau lebih tepatnya hukum keluarga Islam meliputi tiga rumpun subsistem 

hukum yaitu: perkawinan, perwalian, kewarisan.
22

  

Kemudian, yang menjadi fokus salam tulisan ini adalah hukum 

perkawinan yang dikenal dengan fiqih munakahat merupakan hukum atau 

fiqih yang mengatur permasalahan tentang perkawinan dan segala sesuatu 

yang berhubungan dengannya, baik secara langsung seperti masalah rukun 

dan syarat-syarat sah perkawinan ataupun tidak secara langsung seperti 

permasalahan talak, rujuk, dan lain-lain.
23

  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi fokus dalam 

hukum perkawinan adalah pernikahan dengan segala kaitannya, talak, 

                                                           
21

 Lihat: Ali Ahmad al-Jurjāwiy, Hikmat al-Tasyri‟ wa Falsafatuhu, op.cit., hlm. 5. 
22

 Lihat: Muhammad Amin Summa, op.cit., hlm. 26. 
23

 Ibid., hlm. 29. 
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khulu‟, „iddah, dan hadhanah (pengasuhan anak). Dengan demikian, 

pembahasan-pembahasan tersebut yang akan diteliti hikmat al-tasyri‟-nya 

dalam hukum perkawinan. 

3. Fiqh al-Sunnah 

Kitab Fiqh al-Sunnah yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kitab 

yang ditulis oleh Sayyid Sabiq. Kitab ini sudah tersebar di seluruh dunia, 

sekaligus sudah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Menurut penuturan 

Syeikh Yusuf al-Qaradhawi (salah seorang murid Sayyid Sabiq), kitab Fiqh 

al-Sunnah ini disusun selama lebih kurang 20 tahun.
24

   

Kitab Fiqh al-Sunnah yang di dalamnya memuat sekitar tiga ribu 

hadis itu hingga kini masih mendapat sambutan yang luar biasa dari umat 

Islam. Bahkan, mendapat pengakuan dari seluruh ulama dunia sebagai karya 

terbaik dalam zaman modern ini.
25

 

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

       Jenis penelitian ini adalah penelitian perpustakaan (library 

research). Penelitian ini dikenal juga dengan riset non reaktif.
26

 

Penelitian perpustakaan ini memiliki perbedaan dengan penelitian 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 Lihat: http://pujangga-lampung.blogspot.com/2010/04 sayyid-sabiq-ulama-fikih-yang-

ulung.html. Diakses: 20 Agustus 2014. 
26

 Lihat: Iskandar, Metodologi Penelitian Kualitatif: Aplikasi untuk Penelitian 

Pendidikan, Hukum, Ekonomi & Manajemen, Sosial, Humaniora, Politik, Agama dan Filsafat, 

(Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), hlm. 64. 

http://pujangga-lampung.blogspot.com/2010/04%20sayyid-sabiq-ulama-fikih-yang-ulung.html
http://pujangga-lampung.blogspot.com/2010/04%20sayyid-sabiq-ulama-fikih-yang-ulung.html
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lapangan (field research). Perbedaaannya subtansial terletak pada; 

judul, masalah penelitian, kerangka berfikir, objek/subjeknya (latar), 

metodologi, analisis data hingga bentuk sistematika laporan. Namun 

yang menjadi persamaannya terletak pada aspek sumber yaitu 

seutuhnya dari perpustakaan atau dokumentatif.
27

          

       Dengan demikian, penelitian perpustakaan (library research) 

adalah suatu jenis penelitian yang membatasi kegiatannya hanya pada 

bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen saja tanpa 

memerlukan penelitian lapangan (field research).
28

 

Hal yang mendasari untuk pemilihan jenis penelitian kepustakaan 

ini adalah karena pertanyaan penelitian yang diajukan oleh penulis 

hanya dapat dijawab melalui penelitian kepustakaan. Selain itu, 

penelitian kepustakaan dapat digunakan sebagai penelitian pendahuluan 

untuk dapat memahami secara lebih mendalam berbagai penomena baru 

yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat. 

b. Sifat Penelitian 

       Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif,  yang bertujuan untuk 

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, 

atau kelompok tertentu, atau gejala, atau untuk menentukan ada 

tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala yang lainnya 

dalam masyarakat. Penelitian ini terkadang berawal dari hipotesis, 

tetapi juga tidak bertolak dari hipotesis, dapat membentuk teori-teori 

                                                           
27

 Ibid. 
28

 Ibid. 
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baru atau memperkuat teori yang sudah ada, dan dapat menggunakan 

data kualitatif atau kuantitatif.
29

   

2. Sumber Data 

       Sumber data dalam penelitian merupakan subjek dari mana data dapat 

diperoleh. Sumber data penelitian ini didapatkan dari pustaka, maksudnya 

jenis data yang diperoleh dari buku-buku atau karya ilmiah yang ada 

relevensinya dengan permasalahan dari judul di atas, sumber data tersebut 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 

a. Sumber Data Primer 

       Data  primer  adalah  data  yang  diperoleh dari sumber pertama 

melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang dapat berupa 

interview, observasi maupun penggunaan instrumen pengukuran   yang   

khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Data primer diambil 

langsung dari subyek penelitian. Sumber data primer dalam penelitian 

ini yakni menggunakan buku karya Sayyid Sabiq yang berjudul Fiqh 

al-Sunnah.   

b. Sumber Data Sekunder 

       Adapun yang menjadi data sekunder dalam penelitian ini adalah 

buku-buku atau pun tulisan-tulisan orang lain yang memiliki keterkaitan 

dengan pembahasan yang dikaji oleh penulis. Pengelompokkan data 

sekunder tersebut penulis lakukan sebagai berikut: 

                                                           
29

 Faisar Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam, 

(Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), cet. ke-1, hlm. 16. 
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1) Semua literatur atau bahan kepustakaan tentang Sayyid Sabiq, 

terutama yang berkaitan dengan fiqih dan hikmat al-tasyri‟. 

2) Kitab-kitab tafsir, ulum Al-Qur‟an, dan hadis. 

3) Karya para ulama tentang hikmat al-tasyri‟. 

4) Kitab-kitab fiqih dan ushul al-fiqh. 

5) Literatur lainnya, seperti sejarah Islam, ilmu bahasa, kamus, mu‟jam, 

dan lainnya. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

       Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik 

pengumpulan data dokumenter, yaitu pengumpulan data dari sumber-

sumber tertulis atau dokumen yang ditemukan dari berbagai literatur dan 

kepustakaan yang berkaitan dengan konten penelitian. 

4. Teknik Analisa Data 

       Penerapan analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa isi 

(content analysis), yaitu kajian tentang hikmat al-tasyri‟ yang 

diungkapkan oleh Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh al-Sunnah khususnya 

dalam hukum perkawinan (انزواج). 

5. Langkah-Langkah Penelitian 

       Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi bahasan-bahasan dalam Fiqh al-Sunnah khususnya 

tentang hukum perkawinan (الزواج), yang menerangkan secara jelas 

kata hikmah yang terkandung di dalamnya. 
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b. Mengidentifikasi bahasan-bahasan dalam Fiqih al-Sunnah khususnya 

tentang hukum perkawinan (الزواج), yang tidak menerangkan kata 

hikmah yang terkandung di dalamnya. 

c. Berusaha untuk menggali dan menemukan hikmah-hikmah yang 

terkandung melalui paparan tersirat di dalam Fiqh al-Sunnah tersebut. 

d. Menganalisa metode Sayyid Sabiq dalam menjelaskan hikmat al-

tasyri‟ dalam kitab Fiqh al-Sunnah khususnya hukum perkawinan. 

e. Menarik kesimpulan dari setiap data yang telah terkumpul dan 

menganalisis secara mendalam dan menyeluruh. 

f. Melakukan penyusunan laporan penelitian secara utuh dan 

komprehensif. 

 

G. Sistematika Penelitian 

       Sebagai rasionalisasi dari sistematika penelitian disertasi ini, maka dalam 

penulisan ini penulis membagi ke dalam beberapa bab yang saling berkaitan.  

Selanjutnya  bab-bab  tersebut dibagi  lagi  ke  dalam  beberapa sub-bab yang 

lebih kecil. Adapun sistematika penelitian dalam disertasi ini adalah sebagai 

berikut:  

       Bab satu merupakan bab yang membahas tentang pendahuluan, terdiri dari 

latar belakang masalah, permasalahan, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan 

kepustakaan, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian. 
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Bab dua merupakan bab yang membahas tentang konsep hikmat al-tasyri‟ 

dan hukum perkawinan, terdiri dari konsep hikmat al-tasyri‟  dan hukum 

perkawinan. 

Bab tiga merupakan bab yang membahas tentang biografi Sayyid Sabiq 

dan profil kitab Fiqh al-Sunnah, terdiri dari biografi Sayyid Sabiq dan profil 

kitab Fiqh al-Sunnah. 

Bab empat merupakan bab yang membahas tentang hikmat al-tasyri‟ 

hukum perkawinan dalam kitab Fiqh al-Sunnah, terdiri dari hikmat al-tasyri‟ 

hukum perkawinan dalam kitab Fiqh al-Sunnah dan analisis terhadap hikmat 

al-tasyri‟ hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq dalam 

kitab Fiqh al-Sunnah.  

Bab kelima merupakan bab yang membahas tentang penutup, terdiri dari 

kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

KONSEP HIKMAT AL-TASYRI’ DAN HUKUM PERKAWINAN 

 

A. Konsep Hikmat al-Tasyrī‟ 

4. Definisi Hikmat al-Tasyrī‟ 

       Hikmat al-tasyrī‟ terdiri dari dua kata, yaitu hikmat dan al-tasyrī‟. 

Kata hikmat (al-hikmah) disebutkan sebanyak 20 kali dalam Al-Qur‟an, 

tidak termasuk sintaksisnya, seperti hakim.
30

 Kata hakim yang seakar kata 

dengan hikmat telah menjadi sifat Allah. Dengan kata hikmat, Allah 

menyifati diri-Nya sebanyak 97 kali. 

Secara bahasa, kata hikmah berasal dari kata حكم  (hakama) yang 

artinya adil, dan kata hikmah didefenisikan sebagai; 

 

. احِلْكَمةُ          ِعَباَرٌة َعْن َمْعرَِفِة أَْفَضِل اَْلشياء بِأَْفَضِل اْلُعُلوـِ
 

“Hikmah adalah suatu ungkapan tentang pengetahuan terhadap 

sesuatu yang paling utama dengan menggunakan metodologi pengetahuan 

yang paling utama”.
31

 

 

       Secara luas, kata hikmah mempunyai beberapa arti. Pertama, 

kebijaksanaan dari Allah. Kedua, sakti atau kesaktian (kekuatan ghaib). 

Ketiga, arti atau makna yang dalam. Keempat, manfaat.
32

 

                                                           
30

 Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), cet. ke-1, hlm. 

35. 
31

 Muhammad bin Mukrim bin Ali Abu al-Fadhl Jamaluddin Ibn Manzhur al-Anshari, 

Lisān al-Arab, (Beirut: Dār Shadir, 1414 H), cet. ke-3,  juz 12, hlm. 140. 
32

 Juhaya S. Praja, Filsafat Hukum Islam, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas, 1995), 

hlm. 2. 



 
 

21 
 

Sedangkan secara terminologi yang dikemukakan oleh ulama Ushūl 

al-Fiqh, hikmah adalah suatu motivasi dalam pensyariatan hukum dalam 

rangka mencapai suatu kemaslahatan atau menolak suatu kemafsadatan.
33

 

Dengan makna lain, hikmah adalah sesuatu yang muncul akibat adanya 

hukum yang berupa kemaslahatan, baik berbentuk manfaat atau penolakan 

terhadap kemudaratan.
34

 

Makna hikmah dalam Al-Qur‟an yang tersebar di sekitar dua puluh 

tempat, secara ringkas, mengandung tiga pengertian.
35

 Pertama, hikmah 

dalam arti al-istibshar fi al-umur, yakni penelitian terhadap segala sesuatu 

secara cermat dan mendalam dengan menggunakan akal dan penalaran. 

Hikmah ini dapat dijumpai dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah [2]: 269. 

 

                                  

         

 
“Dia memberikan hikmah kepada siapa yang Dia kehendaki. 

Barangsiapa diberi hikmah, sesungguhnya dia telah diberi kebaikan yang 

banyak. Dan tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-

orang yang mempunyai akal sehat.”
36

 

 

       Kedua, hikmah yang bermakna “memahami rahasia-rahasia hukum 

dan maksudnya”. Makna hikmah ini dapat ditemukan dalam Al-Qur‟an 

surah Âli „Imrān [3]: 164. 

                                                           
33

 Tim Redaksi, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta: Intermasa, 2006), hlm. 550. 
34

 Nasrun Haroen, Ushūl al-Fiqh, (Jakarta: Logos, 1996), cet. ke-1, hlm. 79. 
35

 Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah, op.cit., hlm. 39-40. 
36

 Kementerian Agama Republik Indonesia, op.cit., hlm. 45.  
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“Sungguh, Allah telah memberi karunia kepada orang-orang beriman 

ketika (Allah) mengutus seorang Rasul (Muhammad) di tengah-tengah 

mereka dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka 

ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada 

mereka Kitab (Al-Qur‟an) dan Hikmah (Sunah), meskipun sebelumnya, 

mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.”
37

 
 

Ketiga, hikmah berarti kenabian atau nubuwwah. Hikmah ketiga ini 

dapat dilihat dalam surah Ṣād [38]: 18-19 dan surah An-Nisā‟ [4]: 54. 

                                      

     
 

“18. Sungguh, Kamilah yang menundukkan gunung-gunung untuk 

bertasbih bersama dia (Daud) pada waktu petang dan pagi, 19. dan (Kami 

tundukkan pula) burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masing 

sangat taat (kepada Allah).”
38

 
   

                                   

                      

 
“Ataukah mereka dengki kepada manusia (Muhammad) karena 

karunia yang telah diberikan Allah kepadanya? Sungguh, Kami telah 

memberikan Kitab dan Hikmah kepada keluarga Ibrahim, dan Kami telah 

memberikan kepada mereka kerajaan (kekuasaan) yang besar.”
39

  

 

 

Berdasarkan ayat-ayat yang berbicara tentang hikmah di atas, maka 

ada beberapa hal yang bisa disimpulkan, antara lain: 

                                                           
37

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 71. 
38

 Ibid., hlm. 454. 
39

 Ibid., hlm. 87. 
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a. Al-Kitab adalah ayat-ayat Allah yang tersurat, sementara al-hikmah 

adalah ayat-ayat Allah yang tersirat tetapi merupakan hakikat dari yang 

tersurat tersebut.
40

 

b. Al-Kitab dan hikmah untuk dijadikan pelajaran dalam meraih derajat 

yang tinggi di sisi Allah, yaitu takwa.
41

 

c. Orang yang mengetahui kitab dan hikmah akan mempunyai karunia 

dan kekuasaan yang besar.
42

 

d. Kata kitab dalam ayat-ayat di atas adalah firman Allah yang diiringi 

kemampuan (akal) untuk menangkap hakikat dari firman tersebut, 

yaitu hikmah yang tersembunyi dalam tasyri‟.
43

 

e. Ayat-ayat di atas memberi isyarat bahwa hikmah adalah anugerah 

Allah yang diberikannya kepada hamba-hamba pilihan.
44

 

Lebih lanjut, Alaidin Koto menjelaskan bahwa makna hikmah juga 

dapat diperoleh melalui penggunaan akal dalam memahami dan 

mendalami ayat-ayat Al-Qur‟an. Hanya orang yang mau menggunakan 

akalnya yang akan dapat mengambil pelajaran yang sebenarnya dari Al-

Qur‟an. Jadi, berdasarkan konteks ini, hikmah akan diperoleh melalui 

usaha yang sungguh-sungguh, seperti yang dilakukan oleh Lukmanul 

Hakim yang rajin berzikir, merenung dan beribadah kepada Allah.
45

   

                                                           
40

 Lihat: Alaidin Koto, Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2014), cet. ke-1, hlm. 12. 
41

 Ibid. 
42

 Ibid. 
43

 Ibid. 
44

 Ibid. 
45

 Ibid. 
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       Ibnu Hayyan, pengarang tafsir al-Bahr al-Muhith, menuliskan dua 

puluh sembilan pendapat tentang makna hikmah. Makna-makna tersebut 

antara lain kebenaran dalam bentuk kata dan tindakan, memperbaiki 

agama dan dunia, dan mengosongkan jiwa untuk menyiapkan diri 

menerima ilham. Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha 

(murid Muhammad Abduh), menafsirkan hikmah yang terdapat dalam 

surah Al-Baqarah ayat 269, dengan makna, “hikmah berarti akal yang 

cerdas”. Sedangkan Ibnu Abbas menafsirkannya sebagai pengetahuan 

tentang segala isi Alquran, baik pengetahuan yang merupakan petunjuk-

petunjuk Allah maupun hukum-hukum yang disertai dengan „illat dan 

hikmahnya.
46

 

Menurut Al-Jurjāniy, hikmah adalah  

احلكمة: علم يبحث فيو عن حقائق اْلشياء على ما ىي عليو ِف الوجود        
 47.بقدر الطاقة البشرية، فهي علم نظري غَت آيل

 

“Ilmu yang mempelajari tentang hakikat sesuatu seperti yang ada 

padanya dalam wujud –realitanya- dengan kadar kemampuan manusia, 

merupakan ilmu teoritis bukan ilmu alat.” 

 

Menurut Imām Nawāwiy dalam Syarah Muslim-nya,  

                                                           
46

 Lihat: Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah, op.cit., hlm. 38-39. Lihat juga karya Ibnu 

Hayyan, Al-Bahr al-Muhith, juz III; 320, Tafsir Ibnu Katsir juz III, 486; Al-Qurthubi, Al-Jami‟ li 

Ahkam Al-Qur‟an, XIV, 183; Tafsir al-Razi, IV, 74; Muhammmad bin Idris al-Syafi‟i, Al-Risalah, 

hlm. 252).   
47

 Lihat: Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjāniy, al-Ta‟rīfāt, (Beirut: Darul Kutub 

Ilmiyah, 1983), juz 1, hlm. 91.  
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َعَلى اْلَمْعرَِفِة بِاللَِّو  احلِْْكَمَة ِعَباَرٌة َعِن اْلِعْلِم اْلُمتَِّصِف بِاْْلَْحَكاـِ اْلُمْشَتِملِ        
تَػَباَرَؾ َوتَػَعاََل اْلَمْصُحوِب بِنَػَفاِذ اْلَبِصَتَِة َوتَػْهِذيِب النػَّْفِس َورَبِْقيِق احلَْقي َواْلَعَمِل ِبِو 

 48.َوالصَّدي َعِن اتػيَباِع اذْلََوى َواْلَباِطلِ 
 

“Hikmah adalah sebuah ungkapan yang menunjukkan pada 

pengetahuan yang kokoh, yang mencakup (dapat menghantarkan menuju) 

ma‟rīfah (pengenalan) kepada Allah Swt., berasal dari pandangan mata 

batin yang suci, jiwa yang terdidik, usaha mengungkap kebenaran dan  

mengamalkannya serta menolak mengikuti hawa nafsu dan kebatilan.” 

  

Adapun, Alaidin Koto dalam bukunya Hikmah di Balik Perintah dan 

Larangan Allah, mendefenisikan hikmah sebagai suatu rahasia 

tersembunyi dari si pembuat syariat (Allah), yang ditangkap oleh manusia 

melalui ilham yang dianugerahkan Allah ke dalam jiwa manusia ketika 

yang bersangkutan bersih dari gangguan-gangguan hawa nafsu.
49

 

Para fuqaha (pakar hukum Islam) dan ahli ushul fiqh (metodologi 

hukum Islam) menggunakan istilah hikmah dalam pengertian „illat hukum. 

Menurut mereka, hikmah adalah „illat atau alasan-alasan hukum yang 

ditetapkan berdasarkan akal yang sesuai dengan hukum dasar.
50

 

Sedangkan, kata tasyri‟ seakar dengan kata syariat. Ia adalah masdar 

dari fi‟il tsulātsi mazīd satu huruf setimbang  تفعٍم  dengan arti membuat 

atau menetapkan syariat. Jika syariat dikatakan hukum atau tata aturan 

                                                           
48

 Lihat: Abu Zakariya Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawāwiy, Al-Minhāj fī Syarhi 

Shahīh Muslim, (Beirut: Dar Ihya‟ al-Turats al-„Arabiy, 1392), juz 2, hlm. 33. 
49

 Lihat: Alaidin Koto, Hikmah di Balik Perintah dan Larangan Allah, op.cit., hlm. 6. 
50

 Lihat dalam, Juhaya S. Praja, Tafsir Hikmah, op.cit., hlm. 37. 
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yang ditetapkan Allah yang menyangkut tindak tanduk manusia, maka 

tasyri‟ dalam hal ini adalah penetapan hukum dan tata aturan tersebut.
51

  

Tasyri‟ dapat juga didefenisikan sebagai pembentukan dan penetapan 

perundang-undangan yang mengatur hukum perbuatan orang-orang 

mukallaf dan hal-hal yang terjadi tentang berbagai keputusan serta 

peristiwa yang terjadi di kalangan mereka. Tasyri‟ terdiri dari dua macam, 

yaitu tasyri‟ al-Ilahiy dan tasyri‟ al-wadh‟iy.
52

 

Adapun konsep hikmat al-tasyri‟ yang disampaikan oleh Ali Ahmad 

al-Jurjāwiy adalah sesungguhnya semua syariat samawi diturunkan 

hanyalah untuk empat tujuan dan maksud, sebagai berikut: 

a. Mengenal Allah Swt. dengan cara mengesakan-Nya, memuliakan-Nya, 

dan mensifati-Nya dengan sifat-sifat kesempurnaan, sifat wajib, sifat 

mustahil, dan sifat yang jaiz bagi-Nya. 

b. Mengetahui kaifiat ibadah kepada Allah Swt. yang bertujuan 

memuliakan-Nya dan mensyukuri nikmat-Nya. 

c. Memotivasi manusia agar beramar ma‟ruf nahiy munkar (menyuruh 

berbuat baik dan melarang kemungkaran), serta ber-akhlaq al-karimah, 

                                                           
51

 Lihat Zaini Dahlan et al., Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), cet. ke-

2, hlm. 13. 
52

 Tasyri‟ al-Ilahy adalah penetapan perundang-undangan atau hukum yang bersumber 

dari Allah dengan perantaraan para Rasul dan kitab-kitab-Nya. Artinya, perundang-undangan atau 

hukum ini ditetapkan Allah Swt. dengan dasar ayat-ayat Al-Qur‟an yang selanjutnya disampaikan 

oleh para Rasul kepada umat. Inilah yang disebut dengan perundang-undangan atau hukum Islam 

asli dan murni (tasyri‟ Ilahi mahdha). Sedangkan tasyri‟ al-wadh‟iy adalah penetapan perundang-

undangan atau hukum yang bersumber dari kekuatan pemikiran atau ijtihad manusia baik secara 

individu atau kolektif. Maksudnya, perundang-undangan atau hukum ini ditetapkan oleh para 

imam mujtahid, baik dari kalangan sahabat, tabi‟in, dan imam mujtahid dengan jalan 

mengistimbatkan dari nas tasyri‟ Ilahiy, semangat atau jiwa-jiwa nas tersebut, pengertiannya serta 

sumber-sumber yang ditunjuki olehnya.  Lihat Abdul Wahab Khallaf, Sejarah Pembentukan dan 

Perkembangan Hukum Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), cet. ke-2, hlm. 1-2. 
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seperti menolong orang yang lemah, melindungi tetangga, menjaga 

amanah, kesabaran, dan sebagainya. 

d. Bertujuan untuk menghentikan kezaliman orang-orang yang melampaui 

batas dengan membuat hukum-hukum yang ditetapkan dalam 

muamalat. Tanpa menciderai aturan mereka dalam masyarakat dengan 

perbedaan keamanan untuk membuat sanksi-sanksi hukum.
53

 

Dengan demikian, secara sederhana hikmat al-tasyrī‟ dapat diartikan 

sebagai hikmah (tujuan dan rahasia) ditetapkannya sebuah syariat atau 

hukum. Sedangkan penulis mendefinisikan hikmat al-tasyrī‟ sebagai, 

حكمة التشريع ىو الغايات واْلسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم        

 من أحكامو لتحقيق مصاحل العبادة ِف الدنيا واْلخرة.
Hikmat al-tasyrī‟ adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang 

diletakkan oleh Pembuat Syariat (Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-

hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di 

akhirat. 

 

5. Bahasan yang Berhubungan dengan Hikmat al-Tasyrī‟ 

       Adapun pembahasan yang memiliki keterkaitan erat dengan hikmat al-

tasyrī‟, adalah sebagai berikut: 

a. Al-„Illat 

1) Defenisi Al-„Illat 
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 Lihat: Ali Ahmad al-Jurjāwiy, Hikmat al-Tasyri‟ wa Falsafatuhu, op.cit., hlm. 5. 
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       Al-„Illat menurut bahasa berarti sesuatu yang bisa mengubah 

keadaan, misalnya penyakit disebut „illat karena sifatnya mengubah 

kondisi seseorang yang terkena penyakit tersebut.
54

 Dengan 

terserang suatu penyakit maka keadaan seseorang yang kuat akan 

menjadi lemah. Penyakit juga bisa mengubah fisik dan psikis 

seseorang. 

Sedangkan menurut istilah yang dikemukakan oleh Wahbah al-

Zuhaili, „illat merupakan suatu sifat yang konkret dan dapat 

dipastikan keberadaannya pada setiap pelakunya dan menurut 

sifatnya sejalan dengan tujuan pembentukan suatu hukum yaitu 

mewujudkan kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan 

menolak kemudaratan dari umat manusia. Misalnya, ijab dan kabul 

dalam permasalahan jual beli adalah „illat yang disepakatinya jual 

beli. Keduanya itu, yaitu ijab dan kabul adalah dua sifat konkret 

yang menggambarkan adanya rela sama rela, dapat dipastikan 

keberadaannya serta tidak berbeda pelaksanaannya antara seorang 

pelaku dengan pelaku yang lain dan sesuai dengan tujuan syariat di 

mana dengan adanya ijab dan kabul akan dirasakan kemaslahatannya 

yaitu perpindahan hak milik kepada si pembeli dan menikmati 

harganya bagi pihak penjual.
55

   

                                                           
54

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2009), cet. ke-3, hlm.135. 
55

 Ibid. 
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Al-„Illat („illat) merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan 

dari qiyas.
56

 Karena qiyas sebagai sumber hukum yang keempat 

dapat berfungsi apabila terpenuhi empat unsur, yaitu ashal, furu‟, 

hukm ashal, dan „illat. Keempat unsur ini pada dasarnya mempunyai 

peran penting dalam menggunakan qiyas sebagai sumber hukum, 

akan tetapi dari keempat unsur tersebut, „illat dipandang paling 

dominan.
57

 Hal ini sebagaimana kaidah yang dikutip oleh 

Muhammad Abu Zahrah, yaitu: 

58احلكم يدور مع علة وجودا وعداما       
   

“Hukum tersebut tergantung kepada ada dan tidak adanya „illat”. 

       Berdasarkan kaidah ini diketahui bahwa hukum itu tergantung 

kepada ada atau tidak adanya „illat. Jika ada „illat maka ada hukum, 

sebaliknya jika „illat tidak ada maka hukum tersebut juga tidak ada. 

Hal ini dikarenakan bahwa „illat hukum biasa dipahami sebagai 

suatu sifat yang diduga kuat (mazhinnah) yang merupakan dasar 

pijakan hukum, sementara hukum yang didasarkan pada sifat 

tersebut bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak 

kemudaratan. Adapun hikmah adalah kemaslahatan itu sendiri, yang 

                                                           
56

 Lihat: Dedi Supriadi, Ushul Fiqh Perbandingan, (Bandung: Pustaka Setia, 2013), cet. 

ke-1, hlm. 167. Menurut Satria Effendi M. Zein, „illat merupakan rukun dari qiyas yang menjadi 

inti bagi praktek dari qiyas tersebut, karena berdasarkan „illat itulah hukum-hukum yang terdapat 

dalam Alquran dan Sunnah dapat dikembangkan, lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., 

hlm.135.  
57

 Lihat: Dedi Supriadi, Ushul Fiqh Perbandingan, op.cit., hlm. 167. 
58

 Ibid. Lihat: Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Fiqh, (Kairo: Dar al-Fikr al-„Arabi, 

1978), hlm. 247.  
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merupakan tujuan pokok pensyariatan hukum, berupan mewujudkan 

kemaslahatan dan menolak kemudaratan.
59

 

2) Syarat-Syarat Al-„Illat 

       Untuk sahnya suatu „illat sebagai landasan qiyas, sebagaimana 

disimpulkan oleh para ulama Ushul Fiqh, „illat memerlukan 

beberapa persyaratan, antara lain yang terpenting adalah
60

 sebagai 

berikut: 

a) „Illat harus berupa sesuatu yang ada kesesuaiannya dengan tujuan 

pembentukan suatu hukum (washfan munāsiban).
61

  

Artinya, kuat dugaan bahwa hukum itu terwujud karena adanya 

„illat itu bukan karena sesuatu yang lain. Dugaan kuat tersebut itu 

timbul sebagai hasil dari penelitian tentang hubungan sesuatu 

yang dianggap „illat itu dengan kemaslahatan manusia. Sebagai 

contoh sifat iskar (memabukkan) adalah relevan bagi 

pengharaman khamar, karena dengan mengharamkannya berarti 

menolak kemudaratan bagi manusia. Oleh sebab itu, tidak sah 

dijadikan „illat sifat yang tidak relevan dengan pembentukan 

suatu hukum. misalnya, sifat cair bagi minuman keras (khamar) 

tidak cocok untuk dijadikan „illat atau alasan bagi diharamkannya 

                                                           
59

 Ibid. 
60

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm.135. 
61

 Ibid. Lihat juga: Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, (Kuwait: Dar al-Qolam, 

2004), cet. ke-15,  hlm. 69.  
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khamar, karena tidak ada hubungannya (keadaan cair) dengan 

upaya meraih kemanfaatan disaksikan keberadaannya.
62

   

b) „Illat harus bersifat jelas (washfan zāhiran).
63

 

Dengan demikian, sesuatu yang tersembunyi atau samar-samar 

tidak sah dijadikan „illat karena tidak dapat dideteksi 

keberadaannya. Misalnya, perasaan ridha meskipun menentukan 

sah atau tidaknya suatu perikatan, namun perasaan ridha saja, 

karena sifatnya tersembunyi tidak dapat dijadikan „illat bagi 

sahnya suatu perikatan. Oleh sebab itu, perlu dicarikan suatu 

bentuk ke-ridha-an seseorang dalam sebuah transaksi. Maka, ijab 

dan kabul menjadi tanda adanya ke-ridha-an dari kedua belah 

pihak antara si penjual dan si pembeli.
64

   

c) „Illat itu harus berupa sesuatu yang bisa dipastikan bentuk, jarak, 

atau kadar timbangannya jika berupa barang yang ditimbang 

sehingga tidak jauh berbeda pelaksanaannya antara seorang 

pelaku dengan pelaku yang lain (washfan mundhabithan).
65

 

Sebagai contoh adalah tindakan pembunuhan adalah sifat yang 

dapat dipastikan yaitu menghilangkan nyawa seseorang, dan 

hakikat pembunuhan tersebut tidak berbeda antara yang satu 

dengan yang lain. Oleh karena itu, ia secara sah bisa dijadikan 
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 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm.135-136. 
63

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm.136. Lihat juga: Abdul Wahhab 

Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 68. 
64

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm.136. 
65

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, loc.cit. Lihat juga: Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul 

Fiqh, op.cit,  hlm. 69. 
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„illat bagi terhalangnya mendapatkan harta warisan bilamana 

yang membunuh tersebut merupakan anak dari yang terbunuh 

atau ahli waris dari yang terbunuh. Dan atas dasar itu secara sah 

bisa di-qiyas-kan kepada wasiat, yaitu bila seorang penerima 

wasiat membunuh pihak yang berwasiat, maka pembunuh tidak 

lagi berhak terhadap harta yang diwasiatkan untuknya, hal ini di-

qiyas-kan terhadap masalah warisan tadi.
66

 

3) Cara Mengetahui Al-„Illat 

       Menurut penelitian ulama Ushul Fiqh, ada beberapa cara yang 

digunakan untuk mengetahui keberadaan „illat, baik pada suatu ayat 

atau hadis Rasulullah,
67

 yaitu: 

a) Melalui dalil-dalil Alquran atau hadis baik secara tegas atau pun 

tidak. 

       Contoh „illat yang disebutkan secara tegas dapat dilihat 

dalam Al-Qur‟an surah Al-Ḥasyr [59]: 7, 

                                 

                            

                          

         

 

“Harta rampasan fai‟ yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya 

(yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk 

Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang 

miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu 
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 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm.136-137. 
67

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm.137-140. 
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jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. 

Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa 

yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah 

kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”
68

 
 

       Ayat di atas secara tegas menyebutkan bahwa „illat (alasan) 

mengapa harta rampasan perang itu harus dibagi-bagi terhadap 

kelompok-kelompok yang disebutkan adalah agar harta tersebut 

tidak tersebar hanya kepada orang-orang yang kaya saja. 

Terhadapnya di-qiyas-kan setiap pembagian harta kekayaan harus 

merata, dan tidak boleh harta hanya menumpuk di tangan orang-

orang kaya saja. 

       Sedangkan contoh „illat yang tidak disebutkan secara tegas 

berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur‟an surah Al-Baqarah [2]: 

222,   

                            

                           

                
  

“Dan mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang 

haid. Katakanlah, "Itu adalah sesuatu yang kotor". Karena itu 

jauhilah istri pada waktu haid; dan jangan kamu dekati mereka 

sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka 

campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan 

Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang-orang yang 

taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.”
69
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 546. 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 35. 
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       Redaksi ayat tersebut mengandung makna bahwa yang 

menjadi „illat bagi haramnya mendekati istri adalah karena 

keadaan haidnya, dan „illat halal mendekatinya adalah suci, dan 

sebagai kesimpulannya tidak disampaikan secara langsung 

ditunjukkan dari ayat tersebut, namun disampaikan secara tersirat 

di dalamnya. 

b) Mengetahui „illat dengan ijma‟. 

Contohnya adalah kesepakatan para ulama Fiqh bahwa keadaan 

kecil seseorang menjadi „illat bagi perlu ada pembimbing untuk 

mengendalikan harta anak tersebut hingga dia dewasa. Di-qiyas-

kan kepadanya, seperti yang dikemukakan oleh Wahbah al-

Zuhaili, hak mewalikan anak perempuan kecil dalam masalah 

pernikahan. 

c) Mengetahui „illat dengan jalan ijtihad dan hasilnya dikenal dengan 

„illat mustanbathah („illat yang dihasilkan dengan jalan ijtihad). 

Di antara cara-cara berijtihad  untuk menemukan „illat adalah 

dengan al-sibru wa al-taqsim. Al-sibru maksudnya menyeleksi 

beberapa sifat, mana di antaranya yang lebih cocok untuk 

dijadikan „illat bagi suatu rumusan hukum. Sedangkan al-taqsim 

maksudnya menarik dan mengumpulkan berbagai bentuk sifat 

yang dikandung oleh suatu rumusan hukum syara‟, yang 

kemudian diseleksi dengan cara al-sibru tersebut. Contohnya, 

bahwa keharaman khamar ditetapkan berdasarkan ayat Al-Qur‟an. 
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Kemudian seorang mujtahid mencari „illat mengapa khamar 

diharamkan, dengan mengumpulkan (al-taqsim) berbagai sifat 

yang terdapat di dalamnya, seperti keadaan cair, keadaannya 

terbuat dari anggur, keadaannya berwarna merah, dan keadaannya 

memabukkan. Setelah beberapa sifat tersebut ditemukan lalu 

diadakan pengujian atau penyeleksian sifat, mana di antaranya 

yang cocok sebagai „illat dari keharaman khamar, sehingga 

akhirnya disimpulkan bahwa yang layak menjadi „illat hukumnya 

adalah keadaan memabukkan, bukan keadaannya yang cair, 

berwarna merah, dan bukan pula karena khamar terbuat dari 

anggur.   

b. Al-Sabab 

1) Defenisi Al-Sabab 

       Al-Sabab di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah 

sebab.
70

 Menurut bahasa, sebab merupakan sesuatu yang bisa 

menyampaikan seseorang kepada sesuatu yang lain.
71

 Ada pun 

dalam kamus fikih dijelaskan bahwa sebab adalah: 

 72ما يلـز من عدمو  العدـ و من وجوده الوجود       

“Sesuatu yang mesti karena ketiadaannya tidak ada sesuatu dan 

karena adanya maka ada sesuatu”. 

                                                           
70

 Sebab merupakan hal yang menjadikan timbulnya sesuatu; lantaran; karena; (asal) 

mula. Lihat: Tim Penyusun Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2001), cet. ke-1, hlm. 1006. 
71

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 62. 
72

 Lihat: Sa‟di Abu Habib, al-Qāmūs al-Fiqhī Lughatan wa Istilāhan, (Damaskus: Dar al-

Fikr, 1988), cet. ke-2, hlm. 163. 
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       Menurut istilah Ushul Fiqh, seperti yang diungkapkan oleh 

Abdul Karim Zaidan, sebab adalah: 

ما جعلو الشرع معرفا حلكم شرعي , حبيث يوجد ىذا احلكم عند        
 وجوده وينعدـ عند عدمو

 
“Yaitu sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda bagi 

adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak 

adanya hukum”.
73

 

 

Sebagai contoh dari sebab tersebut adalah tindakan perzinaan 

menjadi sebab (alasan) bagi wajib dilaksanakan hukuman atas 

pelakunya, keadaan gila menjadi sebab (alasan) bagi keharusan ada 

pembimbingnya, dan tindakan perampokan sebagai sebab bagi 

kewajiban mengembalikan benda yang dirampok kepada 

pemiliknya.
74

 

2) Pembagian al-Sabab 

Para ulama Ushul Fiqh membagi sebab kepada dua macam
75

, yaitu: 

a) Sebab yang bukan merupakan perbuatan mukallaf dan berada di 

luar kemampuannya.
76

 

Namun, sebab itu mempunyai hubungan dengan hukum taklifi, 

karena syariat telah menjadikannya sebagai alasan bagi adanya 

suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang mukallaf. 

Sebagai contoh tergelincirnya matahari menjadi sebab (alasan) 

                                                           
73

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 62. 
74

 Ibid. 
75

 Ibid. 
76

 Ibid. 
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bagi masuknya waktu shalat zuhur, masuknya bulan Ramadhan 

menjadi sebab (alasan) bagi kewajiban melakukan puasa 

Ramadhan, dan keadaan darurat menjadi sebab dibolehkan 

seseorang memakan sesuatu yang diharamkan.
77

 

b) Sebab yang merupakan perbuatan mukallaf dan dalam batas 

kemampuannya.
78

 

Sebagai contoh adalah perjalanan (safar) menjadi sebab 

dibolehkannya berbuka puasa di siang hari pada bulan 

Ramadhan, pembunuhan yang disengaja menjadi sebab bagi 

dikenakannya hukuman qisas bagi pelakunya, dan akad 

transaksi jual beli menjadi sebab berpindahnya hak milik dari 

penjual kepada pembeli. Sebab yang merupakan perbuatan 

mukallaf ini berlaku padanya ketentuan-ketentuan hukum taklifi. 

Oleh sebab itu, di antaranya ada yang diperintahkan untuk 

dilakukan, seperti perintah melakukan akad nikah ketika 

khawatir akan terjadi perzinaan, ada juga yang dilarang seperti 

larangan berzina yang merupakan sebab bagi ancaman 

hukuman, dan ada pula yang mubah, seperti bolehnya 

melakukan akad jual beli sebagai sebab bagi perpindahan hak 

milik dari si penjual kepada si pembeli.
79

 

3) Perbedaan al-Sabab, „Illat dan hikmah 

                                                           
77

 Ibid., hlm. 62-63. 
78

 Ibid., hlm. 63.  
79

 Ibid. 
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       Abdul Karim Zaidan sebagaimana yang dikutip oleh Satria 

Efendi M. Zein menjelaskan perbedaan dan persamaan antara al-

sabab dan „illat. Sesuatu yang dijadikan oleh syariat sebagai tanda 

bagi adanya hukum terdiri dari dua bentuk. Bentuk pertama, antara 

tanda (sebab) dengan sesuatu yang ditandai (musabbab) 

mempunyai hubungan logis, dalam pengertian bisa ditelusuri oleh 

akal pikiran hubungan antar keduanya, dan bentuk kedua, 

hubungan di antara keduanya tidak bisa ditelusuri dengan akal 

pikiran.
80

 

Bentuk pertama di atas, di samping disebut sebagai sebab juga 

disebut sebagai „illat, sedangkan bentuk kedua hanya bisa disebut 

sebagai sebab. Contoh bentuk pertama, perjalanan merupakan 

sebab dan juga „illat bagi bolehnya berbuka puasa di siang hari 

bulan Ramadhan, dan keadaan memabukkan menjadi sebab atau 

„illat bagi haramnya meminum khamar. Sedangkan contoh bentuk 

kedua, yaitu sebab yang bukan „illat seperti terbenamnya matahari 

menjadi sebab bagi wajibnya melaksanakan shalat magrib dan 

terbit fajar menjadi sebab bagi masuk waktu shalat subuh.
81

 

Pada sebab semacam ini, Allah menjadikan terbenam matahari 

sebagai tanda bagi masuknya waktu shalat magrib dan terbit fajar 

menjadi tanda bagi masuknya waktu shalat subuh, tanpa ada 

                                                           
80

 Ibid. 
81

 Ibid., hlm. 63-64. 
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hubungan logis antara peristiwa terbenam matahari dan terbit fajar 

itu dengan kewajiban melaksanakan shalat.
82

 

Perbedaan antara sebab, „illat, dan hikmah adalah hikmah tidak 

mempengaruhi hukum dan bersifat motivasi, sedangkan „illat dan 

sebab mempengaruhi hukum, adanya menunjukkan adanya hukum 

dan tiadanya menunjukkan ketiadaan hukum.
83

 Namun, hikmah 

diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan dalam 

memutuskan suatu hukum.     

c. Maqāshid al-Syarī‟ah 

       Untuk mengantarkan kepada pemahaman umum tentang Maqāshid 

al-Syarī‟ah, maka perlu menjabarkan tentang hal-hal pokoknya. 

1) Definisi Maqāshid al-Syarī‟ah 

       Secara etimologi (bahasa), maqāshid al-syarī‟ah adalah jamak 

dari kata maqshid, yang berarti arah atau tempat yang dituju.
84

  

Sedangkan dalam istilah, maqāshid al-syarī‟ah berarti tujuan 

Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. 

Tujuan tersebut dapat ditelusuri dalam ayat-ayat Al-Qur‟an dan 

Sunnah Rasulullah saw. sebagai alasan logis bagi rumusan suatu 

hukum yang berorientasi kepada kemaslahatan umat manusia.
85
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 Ibid., hlm. 64. 
83

 Sabariyah, Kerangka Berfikir Ali Ahmad Al-Jurjawi dalam Menetapkan Hikmah 

Tasyri‟ pada Kitab Hikmatu Tasyri‟ wa Falsafatuhu, Tesis tidak diterbitkan (Program 

Pascasarjana Konsentrasi al-Ahwal al-Syakhshiyyah UIN Suska Riau), hlm. 90. 
84

 Lihat: Syauqi Dhaif, dkk, al-Mu‟jam al-Wasith, (Kairo: Maktabah al-Syuruq al-

Dawliyah, 2004), hlm. 738. 
85

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 233. 
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Istilah maqāshid al-syarī‟ah dalam sejarahnya dipopulerkan 

oleh Abu Ishak al-Syāthibi (w. 790 H) –walaupun istilah maqāshid 

secara eksplisit lahir di tangan al-Hakim al-Tirmizi (w. 320)
86

-. Al-

Syāthibi dalam karyanya Muwaffaqat juz II mengungkapkan: 

ىذه الشريعة وضعت لتحقيق مقاصده الشارع قياـ مصاحل ِف        
87الدين الدنيا معا.

  

 

“Sesungguhnya syariat itu diturunkan untuk merealisasikan 

maksud Allah Swt. dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan 

dunia secara bersama-sama.” 

 

Adapun defenisi maqāshid al-syarī‟ah oleh ulama-ulama 

kontemporer dan paling masyhur serta refresentatif adalah sebagai 

berikut: 

Ibnu Asyur (w. 1973 M), beliau membagi maqāshid al-

syarī‟ah menjadi dua: „āmmah (umum) dan khāshshah (khusus). 

Dan masing-masing memiliki defenisinya. 

Maqāshid al-syarī‟ah „ammah: 

ادلعاِّن واحلكم ادللحوظة للشارع ِف صبيع أحواؿ التشريع أو        
معظمها حبيث ال زبتص مالحظتها بالكوف ِف نوع خاص من أحكاـ 

 88.الشريعة
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 Lihat: Ahmad al-Raisuni, Muhādharat fi Maqāshid al-Syar‟iyah, cet. ke-1, hlm. 60. 
87

 Lihat: Al-Syāthibi, Muwaffaqat, juz II, hlm. 221. 
88

 Lihat: Muhammad ath-Thahir bin al-Asyur, Maqāshid al-Syarī‟ah al-Islāmiyyah, 

(Kairo: Dar al-Salam, 2006), cet. ke-1, hlm. 55. 
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“Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan Tuhan 

dalam semua ketentuan syariat, atau sebagian besarnya sekiranya 

tak terkhusus dalam satu macam hukum syariah.” 

 

Defenisi di atas merupakan arti maqāshid al-syarī‟ah secara 

umum (maqāshid al-syarī‟ah „āmmah). Dalam bukunya, beliau 

Ibnu „Asyur memberikan contoh dengan menjaga ketertiban umum, 

menggapai kemaslahatan, menolak dampak negatif, menegakkan 

keadilan dan lainnya. Kemudian, dalam kitab yang sama, beliau 

juga memberikan definisi maqāshid al-syarī‟ah khāshshah yaitu: 

دة للشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة أو الكيفيات ادلقصو        
 .89حلفظ مصاحلهم العامة ِف تصرفاهتم اخلاصة

“Cara-cara yang dimaksudkan oleh Tuhan (Pembuat Syariat) 

untuk mewujudkan tujuan-tujuan manusia yang bermanfaat, atau 

untuk memelihara kemaslahatan umum mereka dalam tindakan-

tindakan mereka yang khusus”. 

 

Melihat defenisi khusus tersebut, maqāshid al-syarī‟ah itu 

mencakup dalam hal seperti tujuan mendirikan rumah tangga yang 

harmonis dalam syariat nikah, menghindari dampak konflik 

pasangan suami istri yang berkelanjutan dalam syariat talak dan 

lain-lainnya.   

 „Allal al-Fasi (w. 1394/1974 M), beliau mendefenisikan 

maqāshid al-syarī‟ah, 
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 Lihat: Muhammad „Amud Shofy, Gerbong Pemikiran... hlm. 6. 
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ادلراد دبقاصد الشريعة: الغاية منها واْلسرار اليت وضعها الشارع        
 90.عند كل حكم من أحكامو

“Maqāshid al-syarī‟ah adalah tujuan syariah (menunjukkan 

maqāshid „āmmah), dan rahasia-rahasia yang diletakkan Tuhan 

pada setiap hukum dari hukum-hukum syariah (menunjukkan 

maqāshid khāshshah)”. 

 

Defenisi yang ditawarkan oleh al-Fasi ini menggabungkan arti 

maqāshid „āmmah dan maqāshid khāshshah yang ditawarkan Ibnu 

„Asyur di atas. Selanjutnya, beliau juga membeberkan secara nyata 

cakupan dari maqāshid „āmmah dengan penjelasan sebagai berikut: 

“Tujuan umum pemberlakuan syariat adalah memakmurkan 

kehidupan di bumi, menjaga ketertiban di dalamnya, 

senantiasa menjaga stabilitas kemaslahatan alam dengan 

tanggung jawab manusia menciptakan lingkungan yang sehat, 

berlaku adil, dan berbagai tindakan yang dapat bermanfaat 

bagi lapisan seluruh penghuni bumi.”
91

 

 

Ahmad al-Raisuni (lahir 1953 M), beliau mendefinisikan, 

مقاصد الشريعة ىي الغايات اليت وضعت الشريعة ْلجل ربقيقها        
 92.دلصلحة العباد

 

“Maqāshid al-syarī‟ah adalah tujuan-tujuan dimana syariah 

diturunkan untuknya demi kemaslahatan para hamba.” 

 

Sedangkan Wahbah al-Zuhaily (w. 2015 M) dalam karyanya 

yang masyhur, Ushul al-Fiqh al-Islami memberikan defenisi 

maqāshid al-syarī‟ah sebagai berikut: 

                                                           
90

 Lihat: „Allal al-Fasi, Maqāshid al-Syarī‟ah al-Islāmiyah wa Makārimuha, (Mesir: Dar 

al-Gharb al-Islami, 1993), cet. ke-5, hlm. 7.  
91

 Ibid. 
92

 Lihat: Nuruddin al-Khadimi, „Ilm Maqāshid al-Syarī‟ah, (Riyadh: Maktabah al-

Ubaikan, 2001), cet. ke-1, hlm. 15. 
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الغايات واْلىداؼ والنتائج وادلعاِّن اليت أتت هبا الشريعة الغراء،        
ربقيقها وإجيادىا والوصوؿ إليها  وأثبتتها اْلحكاـ الشرعية، وسعت إَل

 93.ِف كل زماف ومكاف

 
“Tujuan-tujuan, hasil-hasil dan makna-makna yang dibawa 

oleh syariat yang mulia, dan ditetapkan oleh hukum syariat dan 

berusaha untuk melaksanakannya dan mewujudkannya serta 

sampai kepadanya di setiap waktu dan tempat”.   

 

2) Pembagian Maqāshid al-Syarī‟ah 

       Syariat yang diturunkan Allah Swt. bertujuan untuk 

memberikan kemaslahatan umat manusia secara umum. Setiap 

yang diperintahkan ada manfaat yang akan diperoleh oleh manusia 

itu sendiri. Begitu juga ketika ada larangan terhadap sesuatu yang 

secara nyata akan berdampak negatif bagi pelakunya. 

Abu Ishaq al-Syatibi dalam kitabnya al-Muwafaqat fi Ushul al-

Syari‟ah melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat 

Al-Qur‟an dan Sunnah Rasulullah bahwa hukum-hukum 

disyariatkan Allah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, 

baik di dunia maupun di akhirat kelak.  

Berdasarkan kekuatan maslahatnya, maqāshid al-Syarī‟ah 

menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan 

dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat.
94
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 Lihat: Wahbah al-Zuhaili, Ushul al-Fiqh al-Islami Jilid 2, (Damsyik: Dar al-Fikr, 

1996), hlm. 1017.  
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a) Kebutuhan Dharuriyat 

       Kebutuhan dharuriyat, yaitu segala hal yang menjadi sendi 

eksistensi kehidupan manusia yang harus ada demi 

kemaslahatan mereka.
95

 Atau dengan bahasa sederhana 

kebutuhan dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada 

atau dikenal juga dengan kebutuhan primer. Bila tingkat 

kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat 

manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.
96

 

Menurut al-Syatibi ada lima hal yang termasuk yang dalam 

kategori ini, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan 

atau keturunan, dan harta. Tujuan diturunkan syariat adalah 

untuk memelihara lima pondasi utama ini. Maka tidak heran jika 

setiap ayat yang diturunkan untuk memelihara lima hal 

tersebut.
97

 Kelima hal tersebut, menurut al-Ghazali yang 

menjadi inti pokok dari apa yang dimaksud dengan maslahat. 

Dengan kata lain, maslahat itu adalah segala bentuk perbuatan 

yang mengacu kepada terpeliharanya lima kebutuhan paling 

mendasar bagi manusia tersebut.
98
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 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 233. Lihat juga: Alaidin Koto, 

Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), cet. ke-5, hlm. 115. 
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 Lihat: Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar, op.cit., hlm. 116. 
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 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 234. 
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 Ibid.. 
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 Lihat: Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar, op.cit., hlm. 116. 

Lebih lanjut lihat: Imam al-Ghazali, al-Mustashfa fi Ilm al-Ushul I, (Beirut: Dar al-Kitab al-
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Sebagai contoh, firman Allah Swt. dalam memerintahkan 

jihad: 

                              

            

 

“Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada fitnah, dan 

agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti, maka 

tidak ada (lagi) permusuhan, kecuali terhadap orang-orang  

zalim.”
99

 (QS. Al-Baqarah [2]: 193) 

 

Berdasarkan ayat di atas maka dapat dilihat tujuan dari jihad 

tersebut adalah untuk berdakwah dalam menyebarkan Agama 

Islam sekaligus untuk menjaga Agama Islam dari berbagai 

bentuk ancaman yang datang. Sangat jelas bahwa jihad bukan 

bertujuan untuk membunuh orang lain tanpa alasan yang jelas. 

Karena ketika tidak ada lagi permusuhan maka tidak ada 

perintah untuk memusuhi mereka juga. Jihad ditujukan kepada 

orang-orang yang zalim. 

Untuk memelihara kelima hal pokok di atas, dapat dilihat 

penerapannya dalam kehidupan sehari-sehari, contohnya dalam 

memelihara agama Allah Swt. mewajibkan manusia untuk 

melaksanakan rukun Islam, seperti syahadat, shalat, puasa, 

zakat, dan haji, serta bentuk-bentuk yang lainnya.  

Kemudian untuk memelihara jiwa, Allah Swt. melarang 

manusia untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang akan 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 30. 
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merusak jiwa tersebut, seperti membunuh diri sendiri atau 

membunuh orang lain, pemberlakuan qishash, dan lainnya. 

Untuk memelihara akal Allah Swt. mempunyai aturan yang 

harus diindahkan oleh umatnya, seperti larangan meminum 

khamar, larangan mengkonsumsi narkoba dan zat-zat adiktif 

lainnya. 

Adapun untuk menjaga keturunan Allah Swt. melarang 

manusia untuk berzina dan perbuatan yang sejenis dengannya. 

Dan untuk menjaga harta Allah Swt. juga melarang manusia 

untuk mencuri, korupsi, dan segala bentuk lainnya. 

Sebenarnya, sebuah perintah Allah Swt. juga bisa mencakup 

kelima landasan pokok yang harus dipelihara tersebut. Seperti 

halnya menikah. Dengan menikah akan menjaga agama karena 

mereka yang menikah akan menyempurnakan separuh 

agamanya. Kemudian, dengan menikah akan memelihara jiwa 

karena dengan menikah akan lahir rasa saling menjaga dan 

melindungi satu sama lainnya serta memperpanjang usia. 

Dengan menikah akal juga akan terpelihara dari pikiran-

pikiran yang berbau pornografi dan pornoaksi, maka menikah 

akan menjadikan pasangan suami atau istri memiliki kesehatan 

psikis yang lebih baik dibandingkan dengan yang belum 

menikah. 
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Menikah juga akan memelihara keturunan. Hal ini jelas 

bahwa menikah akan melahirkan keturunan. Selain itu dengan 

menikah akan diketahui silsilah atau nasab seorang anak.  

Kemudian yang terakhir, dengan menikah akan memelihara 

harta. Sudah menjadi hal yang umum diketahui bahwa dengan 

menikah maka akan menjadi kaya karena setelah menikah akan 

timbul rasa tanggungjawab untuk mencari harta dan juga 

membelanjakan harta sesuai kebutuhannya. Tidak jarang dilihat 

bahwa orang yang belum menikah akan hidup berpoya-poya 

karena mereka belum memiliki kewajiban serta belum ada 

manajemen keuangan yang jelas.   

b) Kebutuhan Hajiyat 

       Kebutuhan hajiyat adalah segala sesuatu yang sangat 

dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan 

menolak segala halangan. Dengan demikian, ketiadaan aspek 

hajiyat ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan 

manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan 

kesulitan dan kesukaran saja.
100

 Atau juga dikenal dengan istilah 

kebutuhan sekunder.
101

 

Syariat Islam bertujuan juga untuk memenuhi kebutuhan 

hajiyat ini. Karena syariat Islam menghilangkan segala bentuk 

kesulitan tersebut. Adanya hukum rukshah (keringanan) seperti 
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 Lihat: Alaidin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh: Sebuah Pengantar, op.cit., hlm. 117. 
101

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 235. 
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yang dijelaskan Abdul Wahhab Khallaf adalah sebagai bukti 

kepedulian syariat Islam terhadap kebutuhan ini.
102

 

Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk 

menghilangkan kesulitan, meringankan beban taklif, dan 

memudahkan urusan mereka. Dengan maksud ini, maka Islam 

menetapkan sejumlah ketentuan dalam beberapa bidang, seperti 

ibadah, mu‟amalah, dan „uqubat (pidana).
103

 Hal ini dapat 

dilihat berdasarkan paparan contoh keringanan berikut ini. 

Keringanan (rukhshah) yang terdapat dalam bidang ibadah, 

misalnya adanya ketentuan jama‟ dan qasar dalam shalat bagi 

orang yang bepergian. Adanya kebolehan tidak berpuasa bagi 

musafir, orang yang sakit, orang tua yang tidak sanggup lagi 

berpuasa, dan perempuan yang memiliki uzur (haid/hamil   

/melahirkan/menyusui) dengan menggantinya di hari lain atau 

membayar fidyah. 

   Pada bidang mu‟amalat, Islam membolehkan jual beli 

pesanan (istishna‟) dan jual beli salam (jual beli di mana barang 

yang dibeli tidak langsung ketika pembayaran dilakukan, 

melainkan kemudiannya, sebab barang yang dibeli itu tidak 

berada di tempat ketika transaksi dilakukan). Begitu juga 

dibolehkan seorang suami menalak istrinya apabila rumah  

tangga mereka benar-benar tidak akan mungkin disatukan 
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kembali. Kemudian, dibolehkannya sistem bagi hasil antara 

petani yang tidak memiliki sawah ladang dengan si pemilik 

sawah ladang adalah salah satu bentuk lain dari apa yang disebut 

sebagai al-umur al-hajiat tersebut.
104

 

Kemudian, dalam lapangan „uqubat (pidana), Islam 

mensyariatkan hukuman diyat (denda) bagi pembunuhan tidak 

sengaja, dan menangguhkan hukuman potong tangan atas 

seseorang yang mencuri karena terdesak untuk menyelamatkan 

jiwanya dari kelaparan. Suatu kesempitan menimbulkan 

keringanan dalam syariat Islam adalah ditarik dari petunjuk-

petunjuk ayat Alquran juga.
105

 Sebagaimana dalam surah al-

Maidah [5]: 6,  

...                    ...  

“... Allah tidak ingin menyulitkan kamu ...”
106

 

Dan, surah Al-Ḥajj [22]: 78, 

...                        ... 

“... dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama 

...”
107
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c) Kebutuhan Tahsiniyat 

       Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila 

tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari lima 

pokok di atas dan tidak pula menimbulkan kesulitan. Tingkat 

kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap, sebagaimana yang 

diungkapkan oleh al-Syatibi, hal-hal yang merupakan kepatutan 

menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak 

dipandang mata, dan berhias dengan keindahan yang sesuai 

dengan tuntutan norma dan akhlak.
108

 

Kebutuhan tahsiniyat dalam bahasa lain disampaikan bahwa 

tindakan atau sifat-sifat yang pada prinsipnya berhubungan 

dengan al-Mukarim al-Akhlaq, serta pemeliharaan tindakan-

tindakan utama dalam bidang ibadah, adat, dan mu‟amalat. 

Dengan demikian, bilamana aspek ini tidak terwujud, maka 

kehidupan manusia tidak akan terancam kekacauan, seperti jika 

aspek dharuriyat tidak terwujud dan juga tidak akan membawa 

kesusahan seperti tidak terpenuhinya aspek hajiyat. Namun, 

ketiadaan aspek ini akan menimbulkan suatu kondisi yang 

kurang harmonis dalam pandangan akal sehat dan adat 

kebiasaan, menyalahi kepatutan, dan menurunkan martabat 
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pribadi dan masyarakat.
109

 Hal-hal yang tergolong kepada aspek 

tahsiniyat dapat dilihat dari contoh berikut ini: 

Pada bidang ibadah, kebutuhan tahsiniyat seperti yang 

diungkapkan oleh Abdul Wahhab Khallaf memberikan contoh, 

seperti disyariatkan bersuci baik dari najis atau dari hadas, baik 

pada badan atau pada tempat dan lingkungan. Islam juga 

menganjurkan berhias ketika hendak ke masjid dan 

memperbanyak amalan sunnah.
110

 

Kemudian, pada bidang mu‟amalat Islam melarang boros, 

kikir, menaikkan harga, monopoli, dan lain-lain. Sedangkan 

dalam bidang „uqubat Islam mengharamkan membunuh anak-

anak dalam peperangan dan kaum wanita, melarang melakukan 

muslah (menyiksa mayat dalam peperangan).
111

 

3) Peranan Maqāshid al-Syarī‟ah dalam Pengembangan Hukum 

       Pengetahuan tentang maqāshid al-syarī‟ah, sebagaimana yang 

ditegaskan oleh Abd. al-Wahhab Khallaf, adalah hal yang sangat 

penting dijadikan sebagai alat bantu untuk memahami redaksi Al-

Qur‟an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan 

dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum 
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terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur‟an dan Sunnah 

secara kajian kebahasaan.
112

 

Metode istinbat, seperti qiyas, istihsan, dan maslahah 

mursalah merupakan metode-metode pengembangan hukum Islam 

yang didasarkan  atas maqāshid al-syarī‟ah. Sebagai contoh, qiyas, 

baru bisa dilaksanakan jika dapat ditemukan maqāshid al-syarī‟ah-

nya yang merupakan alasan logis („illat) dari suatu hukum. 

Contohnya, kasus diharamkannya minuman khamar (QS. Al-

Mā‟idah [5]: 90). Berdasarkan hasil penelitian ulama ditemukan 

bahwa maqāshid al-syarī‟ah dari diharamkannya khamar adalah 

karena sifat memabukkannya yang merusak akal pikiran. Dengan 

demikian, sebagai alasan logis („illat) dari keharaman khamar 

adalah sifat memabukkannya, sedangkan khamar itu sendiri 

hanyalah salah satu contoh dari yang memabukkan.
113

 

Dengan metode analogi (qiyas) ini, maka dapat diketahui 

bahwa setiap yang memabukkan adalah haram. Maka dengan 

mengetahui „illat hukum dalam suatu ayat atau hadis bisa 

diberlakukan qiyas (analogi). Artinya, qiyas hanya bisa dilakukan 

bilamana ada ayat atau hadis yang secara khusus dapat dijadikan 

tempat untuk meng-qiyas-kannya yang dikenal juga dengan al-

maqis „alaih (tempat meng-qiyas-kan).
114
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Kemudian, metode istihsan. Istihsan, menurut bahasa adalah 

menyebut sesuatu itu baik. Adapun menurut pakar ushul fiqh, 

istihsan merupakan berpalingnya seorang mujtahid dari tuntutan 

qiyas jalli (jelas) kepada tuntutan qiyas khafi (tersembunyi) atau 

dari hukum kulli (hukum umum) kepada hukum istisna‟i (hukum 

pengecualian) karena adanya petunjuk dalil yang menguatkan 

perpalingan itu.
115

 

Istihsan ini terbagi menjadi dua, yaitu ihtishan qiyasi dan 

istihsan istisna‟i.
116

 Contoh istihsan qiyasi, yaitu menurut 

kesimpulan qiyas jalli, hak pengairan yang berada di atas tanah 

pertanian yang diwaqafkan, tidak dianggap ikut diwaqafkan kecuali 

jika ditegaskan dalam ikrar wakaf, disamakan (di-qiyas-kan) 

dengan praktik jual beli karena sama-sama menghilangkan milik. 

Dalam jual beli, hak pengairan yang berada di atas sebidang tanah 

yang dijual tidak dianggap termasuk kepada yang dijual kecuali 

jika ditegaskan dalam akad jual beli. Namun berdasarkan istihsan 

yang berorientasi kepada kemaslahatan, hak untuk mengairi itu 

termasuk ke dalam tanah wakaf meskipun tidak ditegaskan pada 

waktu berikrar wakaf, karena di-qiyas-kan kepada sewa menyewa 

dengan persamaan „illat sama-sama untuk diambil manfaatnya. 

Dilihat dari segi manfaatnya, qiyas yang disebut terakhir ini lebih 
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kuat pengaruh hukumnya karena sejalan dengan tujuan 

disyariatkannya wakaf, yaitu untuk diambil manfaatnya.
117

   

Contoh lain istihsan adalah bai‟ ma‟dum (jual beli yang 

barangnya tidak ada) tidak sah, tetapi praktik ijarah (sewa 

menyewa) diperbolehkan secara istihsan, karena ia merupakan jual 

beli manfaat sesuatu yang disewakan. Manfaat ini sifatnya ma‟dum 

(belum ada), karena tidak ada ketika akad ijarah. Qiyas 

membatalkan akad seperti ini, akan tetapi diperbolehkan secara 

istihsan berdasarkan nash Al-Qur‟an, sunnah, dan tradisi yang 

sudah menjadi ijma‟. Dengan demikian, beralih dari qiyas menuju 

dalil yang lebih kuat.
118

 

Contoh lain dari istihsan adalah istishna‟, yaitu melakukan 

akad dengan produsen untuk dibuatkan selendang atau perabot lain 

misalnya, dengan barang yang tidak ada pada saat akad. Akad 

seperti ini juga diperbolehkan secara istihsan, karena sudah 

menjadi tradisi semua umat.
119

 

Kemudian, untuk maslahah mursalah yang bisa ditinjau dari 

tiga segi yaitu: pertama, melihat maslahah yang terdapat pada 

kasus yang dipersoalkan. Seperti pembuatan akte nikah sebagai 

pelengkap administrasi akad nikah di masa sekarang. Akte nikah 

tersebut mempunyai kemaslahatan. Akan tetapi, kemaslahatan 

                                                           
117

 Lihat: Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, op.cit., hlm. 143-144. 
118

 Muhammad Yusuf Musa, Pengantar Studi Fikih Islam, terj. Muhammad Misbah, 

(Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014), cet ke-1, hlm. 204.  
119

 Ibid. 



 
 

55 
 

tersebut tidak didasarkan pada dalil yang menunjukkan pentingnya 

pembuatan akte nikah tersebut. kemaslahatan ditinjau dari sisi ini 

disebut maslahah mursalah (maslahah yang terlepas dari dalil 

khusus), tetapi sejalan dengan petunjuk-petunjuk umum syariat 

Islam.
120

 

Kedua, melihat sifat yang sesuai dengan tujuan syara‟ (al-

washf al-munasib) yang mengharuskan adanya suatu ketentuan 

hukum agar tercipta suatu kemaslahatan. Misalnya surat akte nikah 

tersebut mengandung sifat yang sesuai dengan tujuan syara‟, antara 

lain untuk menjaga status keturunan. Akan tetapi, sifat kesesuaian 

ini tidak ditunjukkan oleh dalil khusus. Oleh karena itu, dari sisi ini 

ia disebut al-munasib al-mursal (kesesuain dengan tujuan syara‟ 

yang terlepas dari dalil syara‟ yang khusus).
121

 

Dan yang ketiga, melihat proses penetapan hukum terhadap 

suatu masalah yang ditunjukkan oleh dalil khusus. Dalam hal ini 

adalah penetapan suatu kasus bahwa hal itu diakui sah oleh salah 

satu bagian tujuan syara‟. Proses seperti ini disebut istishlah 

(menggali dan menetapkan suatu maslahah).
122

  

Demikian contoh peranan maqāshid al-syarī‟ah dalam 

pengembangan hukum. Seiring perkembangan zaman dan situasi 

yang berbeda-beda, maka maqāshid al-syarī‟ah ini akan selalu 
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digunakan dalam mengatasi problematika dan dilematik kehidupan 

zaman sekarang.     

6. Urgensi Mempelajari Hikmat al-Tasyrī‟ 

       Mempelajari dan memahami hikmat al-tasyrī‟ sangat penting untuk 

menyelesaikan problematik kehidupan masyarakat sekarang ini. Di antara 

urgensi mempelajari hikmat al-tasyrī‟ adalah sebagai berikut: 

a. Hikmat al-tasyri‟ diharapkan menjadi ruh dalam pembuatan hukum 

       Segala bentuk hukum yang ada harus mampu menjadi solusi dan 

efek jera dalam kasus yang terjadi. Karena selama ini tidak semua 

bentuk hukuman yang sudah berlaku menjadikan pelakunya berubah ke 

arah yang lebih baik. Bahkan terkadang tidak jarang dilihat dan 

diketahui orang yang baru keluar dalam penjara tertangkap lagi 

dikarenakan kasus kejahatan yang diperbuatnya. 

       Hal di atas menandakan bahwa tidak berhasilnya efek jera dari 

sebuah hukuman. Oleh sebab itu, sangat diperlukan meninjau kembali 

hukuman-hukuman yang sudah berlangsung. Mengingat ini jauh dari 

maksud dari tujuan dari pelaksanaan hukum tersebut. 

       Sebagai contoh hukuman penjara bagi pelaku pencurian yang ada 

di Indonesia. Tidak sedikit pencuri yang keluar dari penjara akan 

mengulang kembali perbuatan yang sama setelah lepas dari masa 

tahanannya. Bahkan sangat miris juga “pencuri yang berdasi” atau 

koruptor tanpa sedikitpun malu melambaikan tangannya kepada awak 

media ketika sudah ditetapkan sebagai tersangka.      



 
 

57 
 

b. Memotivasi manusia dalam beramal 

       Sudah menjadi fitrah manusia bahwa dalam melakukan suatu amal 

memerlukan motivasi agar ada semangat lebih dalam pelaksanaannya. 

Dengan mengetahui hikmah dalam sebuah syariat maka manusia akan 

termotivasi dalam mengerjakan perintah Allah Swt. tersebut. 

       Demikian juga dalam hal sebuah larangan, manusia yang 

memahaminya akan berusaha sekuat tenaga untuk meninggalkan atau 

pun menjauhinya. Walaupun terkadang ada juga manusia yang 

mengindahkan larangan tersebut, tetapi akan merasakan 

ketidaknyamanan dalam melakukan larangan tersebut.     

c. Untuk kesempurnaan pelaksanaan syariat Islam 

       Urgensi ini merupakan lanjutan dari point sebelumnya, akan tetapi 

yang membedakan dengan point ini adalah tentang kesempurnaan 

pelaksanaan syariat tersebut, sedangkan pada point motivasi merupakan 

langkah awal dari pelaksanaan ibadah tersebut.   

Agama Islam memfungsikan akal untuk menggali dan 

merenungkan hikmat al-tasyri‟ supaya syariat itu bisa dilaksanakan 

dengan sebaik mungkin,
123

 karena dengan demikian akan menjadi 

acuan dari manusia untuk pelaksanaan ibadah.   

Ketika seorang manusia memiliki ilmu dalam pelaksanaan syariat 

tentu memiliki nilai lebih di mata Allah Swt. dibandingkan dengan 
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orang-orang yang hanya beribadah semata tanpa ilmu dan landasan 

yang kuat. 

 

B. Hukum Perkawinan 

1. Pengertian Kawin (Nikah) 

       Kata kawin (nikah) yang dinyatakan oleh Abdurrahman al-Jaziri, 

dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna), yaitu makna lughawi 

(etimologis), makna ushuli (syar‟i), dan makna fiqhi (hukum).
124

 

Pembahasan selanjutnya akan menjabarkan tentang masing-masing aspek 

pengertian (makna) tersebut. Khususnya makna dari sudut pandang 

lughawi (etimologis) dan fiqhi (hukum). Sedangkan dari sudut pandang 

ushuli (syar‟i), akan difokuskan pada hal-hal yang berkaitan erat dengan 

pendekatan filsafat hukum, contohnya tentang hikmah kebolehan 

poligami dan rahasia dalam pembagian harta warisan.
125

 

Kata nikah ( انىكاح )  secara bahasa berarti انضم (menggabungkan atau 

mengumpulkan), انىطء (hubungan badan suami istri), dan انعقذ (akad 

nikah).
126

 

 

Sedangkan dalam Al-Qur‟an dan Hadis, perkawinan disebut dengan 

al-nikaah ) انىكاح ( dan al-zawaaj atau al-ziwaaj atau al-ziijah (  –انزواج 

انزٌجه -انزواج  ). Secara harfiah, al-nikaah berarti al-wath‟u ( انىطء   ), al-
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dhammu ( انضم ), dan al-jam‟u ( انجمع ). Al-wath‟u berasal dari kata 

wathi‟a – yatha‟u – wath‟an ( وطأ  –ٌطأ  –وطأ   ), artinya berjalan di atas, 

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

bersetubuh atau bersenggama.
127

 Al-dhammu diambil dari akar kata 

dhamma-yadhummu-dhamman ( ضما  –ٌضم  –ضم   ), secara harfiah 

memiliki arti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, 

menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk, dan 

menjumlahkan. Juga diartikan bersikap lunak dan ramah.
128

 Sedangkan 

al-jam‟u yang berasal dari akar kata jama‟a-yajma‟u-jam‟an ( ٌجمع  –جمع 

جمعا  – ), berarti mengumpulkan, menghimpun, menyatukan, 

menggabungkan, menjumlahkan, dan menyusun.
129

 Itulah sebabnya 

mengapa bersetubuh atau bersenggama dalam istilah fikih disebut dengan 

al-jima‟, dikarenakan mengingat persetubuhan secara langsung 

mengisyaratkan semua aktivitas yang terkandung dalam makna-makna 

harfiah dari kata al-jam‟u.
130

 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga 

(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang 

Maha Esa.
131

 Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu 
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akad yang sangat kuat atau mitsaaqon gholiizhan untuk menaati perintah 

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.
132

 

Kata kawin dalam Bahasa Indonesia, seperti yang terdapat dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, kawin diartikan dengan 

(1) v membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; 

menikah; (2) v melakukan hubungan kelamin; berkelamin (untuk hewan); 

(3) v cak bersetubuh; (4) n perkawinan.
133

 Adapun kata nikah diartikan 

dengan (n) ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan 

ketentuan hukum dan ajaran agama.
134

 

Adapun, kawin dalam bahasa Melayu (terutama di Malaysia dan 

Brunei Darussalam), digunakan istilah kahwin. Kahwin adalah perikatan 

yang sah antara lelaki dengan perempuan menjadi suami istri, nikah. Ber-

kahwin maksudnya sudah mempunyai istri (suami).
135

  

2. Ruang Lingkup Hukum Perkawinan 

       Sebelum lebih jauh membahas tentang ruang lingkup hukum 

perkawinan, perlu untuk mengetahui ruang lingkup hukum keluarga yang 

menjadi sumber awal hukum perkawinan tersebut. Hal ini bertujuan 

untuk mengantarkan pada pembahasan yang akan diuraikan dalam 
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hukum perkawinan dan mengetahui ruang lingkup hukum perkawinan 

serta  memperjelas bagian-bagian yang akan dibahas dalam tulisan ini.  

Menurut Muhammad Amin Summa, ruang lingkup hukum keluarga 

atau lebih tepatnya hukum keluarga Islam meliputi tiga rumpun 

subsistem hukum yaitu: perkawinan, perwalian, kewarisan.
136

 Selain 

terdapat persamaan antara hukum keluarga Islam dengan bukan hukum 

keluarga Islam, terdapat beberapa perbedaan yang mendasarinya. 

Dalam hukum perkawinan, contohnya, terdapat perbedaan 

fundamental antara hukum keluarga Islam dengan bukan hukum keluarga 

Islam. Katakanlah hukum perdata Barat. Dalam hukum keluarga Islam 

memandang bahwa perkawinan merupakan sebuah perbuatan yang 

bernilai ibadah (mendatangkan pahala dan kemaslahatan yang banyak) 

dan muamalah (perdata); sedangkan hukum perdata Barat memandang 

perkawinan semata-mata dari hubungan keperdataan yang tidak ada 

sangkut pautnya dengan ritual keagamaan (ibadah).
137

 

Perbedaan yang lainnya adalah soal persyaratan dari pernikahan 

tersebut. Sebut saja, mahar (mas kawin). Dalam hukum keluarga Islam, 

mahar menjadi salah satu prasyarat sah pernikahan. Sementara sistem 

hukum keluarga yang lain tidak mengenal mahar (mas kawin) atau tidak 

menjadi prasyarat sahnya pernikahan. Demikian juga dengan wali 

nikah.
138

 Masih banyak hal-hal yang khusus lainnya yang menjadi syarat 

sah atau hal yang berkaitan dengan pernikahan dalam hukum keluarga 

                                                           
136

 Lihat: Muhammad Amin Summa, op.cit., hlm. 26. 
137

 Ibid., hlm. 23. 
138

 Ibid. 
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Islam tetapi tidak dibahas atau menjadi syarat dari hukum keluarga yang 

bukan Islam. 

Perbedaan yang sangat mendasar dalam hukum keluarga Islam 

dibandingkan dengan hukum keluarga lainnya adalah menyangkut 

sumber dari hukum tersebut. Dalam hukum keluarga Islam diketahui 

bahwa sumber hukumnya berasal dari Allah Swt., baik melalui Al-

Qur‟an maupun Sunnah. Sedangkan hukum keluarga yang lain, semata-

mata hanya berdasarkan pemikiran atau rekayasa kebudayaan manusia.
139

 

Berdasarkan perbedaan tersebut tentu akan menghasilkan produk hukum 

yang berbeda. Perbedaan yang akan mempengaruhi cara pandang, cara 

pelaksanaan, dan hikmah dibalik pemberlakuan perkawinan tersebut. 

Kemudian, sebagai fokus bahasan ini adalah hukum perkawinan 

yang dikenal dengan fiqih munakahat merupakan hukum atau fiqih yang 

mengatur permasalahan tentang perkawinan dan segala sesuatu yang 

berhubungan dengannya, baik secara langsung seperti masalah rukun dan 

syarat-syarat sah perkawinan ataupun tidak secara langsung seperti 

permasalahan talak, rujuk, dan lain-lain.
140

  

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang menjadi pembahasan 

dalam hukum perkawinan adalah pernikahan dengan segala kaitannya, 

talak, khulu‟, „iddah, dan hadhanah (pengasuhan anak). Dengan 

demikian, pembahasan-pembahasan tersebut yang akan diteliti hikmat al-

tasyri‟-nya dalam hukum perkawinan. 
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140

  Ibid., hlm. 29. 
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3. Pernikahan Sebagai Solusi dari Pelaku LGBT 

       Kebutuhan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya memaksa 

setiap orang untuk meminta bantuan kepada yang lain. Tidak dapat 

dipungkiri, kebutuhan setiap orang lebih banyak daripada potensi dan 

waktu yang ada pada dirinya. Dengan begitu, suka atau tidak, manusia 

tidak akan bisa mengelak dari saling bekerjasama. Makin banyak 

kebutuhan dan makin sedikit kemampuan seorang manusia, makin besar 

kadar ketergantungannya terhadap orang lain. Demikian juga hendaknya 

manusia terhadap Allah Swt., karena jiwanya berada dalam gengaman-

Nya dan kekuasaan-Nya.
141

 Sebagaimana firman Allah Swt., 

                                          

“Wahai manusia! Kamulah yang memerlukan Allah; dan Allah 

Dialah Yang Mahakaya (tidak memerlukan sesuatu), Maha Terpuji.”
142

 

(QS. Fāṭir [35]: 15) 

 

       Ayat lain juga memerintahkan manusia untuk menjadi makhluk 

sosial yang saling mengenal satu sama lain, walaupun berbeda suku atau 

bangsa. 

                                        

                     

  
“Wahai manusia! Sungguh, Kami menciptakan kamu dari seorang 

laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu 

berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. 

                                                           
141

 Lihat: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-

Qur‟an dan Sains, (Jakarta: Widya Cahaya, 2015), cet. ke-1, hlm. 114. 
142

 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 436. 
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Sungguh, yang paling mulia di antara kamu disisi Allah ialah orang yang 

paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahateliti.”
143

 (QS. 

Al-Ḥujurāt [49]: 13) 

 

       Sebagai makhluk sosial, manusia harus sadar akan kedudukannya di 

antara makhluk Tuhan yang lainnya. Mereka harus mengetahui susunan 

unsur yang menjadikannya makhluk sempurna dibandingkan lainnya, 

yaitu unsur duniawi dan unsur ilahiyah. Bila unsur pertama hilang, maka 

dia tergolong ke dalam kelompok malaikat. Sebaliknya, jika unsur 

keduanya hilang, maka kelompok hewan.
144

 

       Ketika bersosialisasi, tidak jarang ditemukan banyak penyimpangan 

yang membahayakan kehidupan manusia itu sendiri.
145

 Penyakit sosial 

yang banyak terjangkit adalah LGBT (Lesbian Gay Biseksual 

Transgender).
146

 Padahal Allah Swt. telah melarang perbuatan keji 

tersebut. Sebagaimana dilihat dalam Al-Qur‟an, 

                                     

                            

         

“80. Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada 

kaumnya, "Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah 

dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). 81. Sungguh, 

kamu telah melampiaskan syahwatmu kepada sesama lelaki bukan 

kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”
147

 

(QS. Al-A‟rāf [7]: 80-81) 
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 Ibid., hlm. 517. 
144

 Lihat: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-

Qur‟an dan Sains, op.cit., hlm. 115. 
145

 Ibid. 
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 Penjelasan ringkas tentang LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender) bisa dilihat 

pada halaman 1 dan 2 dalam footnote-nya. 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 160. 
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       Firman Allah Swt. dalam ayat lain, 

 

                                        

           

 
“165. Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia 

(berbuat homoseks), 166. dan kamu tinggalkan (perempuan) yang 

diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istri kamu? Kamu (memang) orang-

orang yang melampaui batas.”
148

 (QS. Asy-Syu‟arā‟ [26]: 165-166) 
 

Praktik homoseksual yang sangat dilaknat Tuhan diekspresikan 

dalam banyak ayat merujuk pada prilaku kaum Nabi Lut as. Islam 

dengan tegas melarang hubungan seksual di luar ikatan pernikahan antara 

pria dan wanita. Banyak pria dan wanita beralasan bahwa praktik 

homoseks yang mereka lakukan didorong oleh kelainan seksual yang 

mereka idap sejak kecil, dan mereka tidak punya pilihan lain. Meski 

alasan ini dilihat dari sisi psikologis bisa diterima, namun agama tidak 

memberi celah sedikit pun untuk melegalkan praktik ini. Walaupun 

demikian, kelainan perilaku seksual ini tidak memiliki alasan apa pun 

yang membenarkannya melakukan praktik homoseksual tersebut.
149

 

Beberapa negara memang ada yang melegalkan perkawinan 

sejenis.
150

 Namun, hakikat sebenarnya mereka bukanlah menikah, karena 
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 Ibid., hlm. 374. 
149

 Lihat: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-

Qur‟an dan Sains, op.cit., hlm. 114. 

150
 Pernikahan sesama jenis dilegalkan di 23 negara ini, yaitu: 1. Belanda, 2001. Belanda 

merupakan negara pertama di dunia yang melegalkan pernikahan sejenis. 2. Belgia, 2003. Langkah 

Belanda segera di ikuti oleh Belgia. Pada 1 Juni 2003 UU ini resmi disahkan. Lebih 

mengejutkannya lagi di 2011, Elio de Rupo terpilih menjadi Perdana Menteri Belgia pertama yang 

mengakui dirinya sebagai penyuka sesama jenis. 3. Spanyol, 2005. Negeri Matador mengesahkan 

pernikahan sesama jenis pada 3 Juli 2005. 4. Kanada, 2005. Selang 2 pekan dari Spanyol, langkah 

yang sama diambil Kanada. Tepatnya 20 Juli 2005 Kanda menjadi negara ke-4 yang mengesahkan 
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menikah itu bertujuan untuk menghasilkan keturunan.
151

 Tidak akan 

mungkin terjadi pembuahan atau hamil hubungan yang dilakukan oleh 

laki-laki sesama laki-laki atau pun perempuan sesama perempuan. Hal ini 

sebagaimana yang sudah dinyatakan oleh Allah Swt., 

                                                                                                                                                               
pernikahan sesama jenis. 5. Afsel, 2006. Afsel merupakan negara di Benua Afrika pertama yang 

mengesahkan pernikahan sejenis. Pengesahan tersebut ditandatangani oleh Wapres Phumzile-

Mlambo Ngcuka pada 30 Juni. Penandatangan oleh Wapres ini disebabkan Presiden Afsel saat itu 

Thabo Mbeki tengah menghadiri KTT Uni Afrika. 6. Norwegia, 2009. Sejak 1 Januari 2009 

Norwegia jadi negara pertama di wilayah Skandinavia yang mengesahkan UU tersebut. 7. Swedia, 

2009. Mereka resmi mengizinkan pernikahan sejenis pada 1 Mei 2009. 8. Portugal, 2010. 5 Juni 

2010 Portugal jadi negara ke-8 yang membolehkan pernikahan sejenis. 9. Islandia, 2010. Sejak 27 

Juni 2010, Islandia mengikuti jejak 8 negara dunia lain yang memperbolehkan pernikahan sejenis 

dilakukan secara legal. Tidak hanya itu, setelah UU tersebut legal PM Islandia Jóhanna 

Sigurðardóttir dan pasangan sejenis Jónína Leósdóttir langsung meresmikan pernikahan mereka. 

Johanna pun menjadi Pemimpin negara dunia pertama yang berasal dari kaum sejenis. 10. 

Argentina, 2010. Argentina adalah negara Amerika Selatan yang melegalisasi pernikahan sejenis 

tepatnya pada 22 Juli 2010. 11. Denmark, 2012. Tepatnya 15 Juni 2012 pernikahan yang 

bertetangan dengan ajaran semua agama di dunia itu disahkan di Denmark. 12. Brazil, 2013. 14 

Mei 2013, Brazil resmi membolehkan pernikahan sejenis. Keputusan ini sangat kontroversial. 

Sebab, dari jajak pendapat yang digelar lembaga research Pew Research Center 48 persen warga 

Brasil menolak pengesahan UU itu. 13. Inggris, 2013. Pada Juli 2013 Inggris resmi mengesahkan 

pernikahan sejenis. Namun, Inggris tidak bisa dihitung sebagai negara yang sepenuhnya 

menerapkan hukum yang legal atas pernikahan sejenis. Sebab, sampai saat ini salah satu negara 

bagian dari Kerajaan Inggris, Irlandia Utara menolak menerapkan UU pernikahan sejenis. 14. 

Prancis, 2013. Prancis sepakat melegalkan pernikahan sesama jenis pada 24 April 2013. 15. 

Selandia Baru, 2013. Selandia Baru secara resmi melegalkan pernikahan sesama jenis di tanggal 

18 April 2013. 16. Uruguay, 2013. Pernikahan sejenis jadi hal yang legal pada 5 Agustus 2013. 17. 

Skotlandia, 2014. Skotklandia mengesahkan pernikahan sejenis pada 5 Februari 2014. 

18.Luxemburg, 2015. Pernikahan sejenis legal di Luxembrug pada 1 Januari 2015. Bahkan PM 

mereka saat ini Xavier Bettel mengakui bahwa dirinya adalah penyuka sesama jenis. 19. Finlandia, 

2015. Finlandia pun mengikuti jejak negara tetangganya pada 20 Febuari 2015. 20. Slovenia, 

2015. Sejak 2006, Slovenia sudah mengakui pernikahan sejenis. Namun, penerapannya tertunda 

sampai Maret 2015. 21. Irlandia, 2015. Irlandia menjadi negara pertama di dunia yang melegalkan 

pernikahan sejenis melalui referendum. Gereja Katolik Irlandia sebenarnya juga berusaha keras 

mengampanyekan pilihan menolak terhadap pernikahan sejenis. Namun, ajakan ini hanya 

mendapat dukungan dari warga lanjut usia dan penduduk pedesaan. 22. Meksiko, 2015. Meksiko 

tidak bisa dimasukan ke dalam negara yang mengesahkan pernikahan sejenis sepenuhnya. Hal ini 

karena UU ini hanya berlaku di Mexico City. Sementara wilayah lain seperti Yucatan menolak 

pengesahan ini. 23. Amerika Serikat, 2015. Amerika Serikat jadi negara ke 21 yang mengesahkan 

UU pernihakan sejenis di seluruh negara bagiannya. UU Kontroversial ini lahir setelah Mahkamah 

Agung AS memenangkan gugatan Jim Obergefell. Putusan ini pun disambut baik Presiden Obama. 

Dia menyebut Semua warga AS, harus memiliki kesempatan yang sama di bawah hukum yang 

berlaku. Lihat: Andreas Gerry Tuwo, https://www.liputan6.com/global/read/2260668/pernikahan-

sesama-jenis-dilegalkan-di-23-negara-ini, 27 Jun 2015, Di akses pada hari Senin, 20 April 2020 

pukul 13:13 WIB. 

151
 Lihat: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-

Qur‟an dan Sains, op.cit., hlm. 114. 
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“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis 

kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, 

serta memberimu rezki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada 

yang batil dan mengingkari nikmat Allah,"
152

 (QS. An-Naḥl [16]: 72) 
 

Perilaku seperti sangat tidak sehat dan cenderung menimbulkan 

berbagai varian penyakit baru. AIDS dan herpes merupakan dua penyakit 

yang disinyalir dari perilaku tersebut. Keduanya belum pernah ditemukan 

pada generasi sebelumnya. Namun, saat ini penyakit itu telah menyebar 

sedemikian rupa hampir di seluruh negara. Benar, apa yang telah 

disampaikan oleh Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa ketika 

manusia melakukan praktik seksual yang abnormal, maka saat itu pula 

akan muncul penyakit baru yang belum ditemukan sebelumnya, dan 

menyebar di antara manusia.
153

  

AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome) adalah penyakit yang 

ditimbulkan oleh virus yang melemahkan daya tahan tubuh, HIV. 

Penderita AIDS ini pada umumnya tidak dapat bertahan hidup lama 

karena ketidakmampuan tubuhnya untuk menolak agen penyakit lain 

yang menyerang. Virus ini ditularkan melalui cairan tubuh, seperti cairan 

organ seksual, darah, dan sejenisnya. Penularan melalui hubungan 

seksual mencapai 90 %, di samping penularan dengan cara lain, seperti 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 274. 
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 Lihat: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-

Qur‟an dan Sains, op.cit., hlm. 116. 
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transfusi darah dan pemakaian jarum suntik yang tidak steril. Sedangkan 

penularan dari ibu ke janis tidak sampai 10 %.
154

  

Demikian parah akibat yang didapat dari perilaku terlaknat tersebut. 

Padahal Allah telah memberikan solusi dari penyakit tersebut, antara lain 

dengan: 

a. Menikah bagi yang sudah kemauan dan kemampuan 

Menikah merupakan solusi terbaik bagi yang sudah memiliki mereka 

yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan. Karena dengan 

menikah Allah Swt. menghalalkan apa yang selama ini diharamkan 

untuknya. Dengan menikah akan terjaga diri dari perilaku-perilaku 

zina atau yang mendekatinya disebabkan ada yang berpahala untuk 

menyalurkan di tempat yang disyariatkan agama. Menikah 

menjadikan jiwa tenang dan senang. Menikah membuka pintu rezki 

karena Allah Swt. titipkan rezki pasangan dan anak-anaknya melalui 

suami.   

b. Menganjurkan pria dan wanita untuk mengontrol nafsu seksual, 

salah satunya dengan menjaga diri dari pandangan yang 

menimbulkan syahwat dan meningkatkan nafsu seksual di luar 

koridor Islam.
155

 

Sebagaimana firman Allah Swt., 
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 Ibid. 
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 Ibid., hlm. 117. 
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       “Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, agar mereka 

menjaga pandanganya, dan memelihara kemaluannya; yang 

demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha 

Mengetahui apa yang mereka perbuat.”
156

 (QS. An-Nūr [24]: 30) 
 

c. Menganjurkan kaum wanita untuk berpakaian wajar dan tidak 

memperlihatkan lekuk tubuhnya di hadapan umum.
157

 

       Hal ini telah disampaikan oleh Allah Swt., 

                                 

                            

                      

               

                              

                            

                          

 
“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, agar 

mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan 

janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang 

(biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung 

ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), 

kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami 

mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, 

atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-

laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 353. 
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 Lihat: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur‟an, Penciptaan Manusia dalam Perspektif Al-

Qur‟an dan Sains, op.cit., hlm. 117. 
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perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka 

miliki, atau para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai 

keinginan (terhadap perempua), atau anak-anak yang belum 

mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka 

menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka 

sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai 

orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung.”
158

 (QS. An-Nūr 

[24]: 31) 

 

       Asbabun Nuzul dari ayat ini adalah suatu riwayat yang 

dikemukakan oleh Asma‟ binti Murtsid pemilik kebun kurma, sering 

dikunjungi wanita-wanita yang bermain-main di kebunnya tanpa 

berkain panjang sehingga kelihatan gelang-gelang kakinya, sekaligus 

dada dan sanggul-sanggul mereka. Maka Asma‟ berkata: “ Alangkah 

buruknya (pemandangan) ini”. Kemudian turunlah ayat ini (QS. An-

Nūr [24]: 31) sampai “‟aurātin-nisā‟” berkenaan dengan peristiwa 

tersebut yang memerintahkan kaum Mu‟minat untuk menutup aurat 

mereka. (Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Muqatil yang 

bersumber dari Jabir bin Abdillah).
159

 

       Sambungan dari asbabun nuzul ayat ini, dikemukakan bahwa 

seorang wanita membuat dua kantong perak yang diisi untaian batu-

batu mutu manikam sebagai perhiasan kakinya. Apabila ia melewati 

sekelompok orang, ia memukul-mukulkan kakinya ke tanah 

sehingga dua gelang kakinya bersuara karena beradu. Maka turunlah 

lanjutan ayat ini (QS. An-Nūr [24]: 31, dimulai dari “walā yaḍribna 

bi‟arjulihinna” hingga akhir ayat) yang melarang wanita 
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 Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Karīm, op.cit., hlm. 353. 
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 Lihat: Qamaruddin Shaleh, dkk. Asbabun Nuzul; Latar Belakang Historis Turunnya 

Ayat-Ayat Al-Qur‟an, (Bandung: Diponegoro, 1990), cet. ke-12, hlm. 356. 
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menggerak-gerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan 

perhatian laki-laki.
160

  

d. Melarang semua aktivitas yang meransang
161

, seperti pornografi, 

tarian, musik, dan kegiatan lain yang merangsang gairah seksual.
162

  

Sebagaimana firman Allah Swt., 

                             

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu 

perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”
163

 (QS. Al-Isrā‟ [17]: 

32) 

 

       Mendekati zina disini dilarang dengan tegas oleh Allah Swt. apa 

lagi berzina. Karena apabila sudah mendekati maka sangat besar 

kemungkinan dari melakukan perbuatan zina tersebut. Dorongan 

godaan setan akan semakin kuat untuk melakukannya. Selain itu, 

kesadaran untuk mengingat Allah akan semakin berkurang seiring 

dengan semakin dekatnya manusia untuk berbuat zina tersebut. 

Kesadaran tersebut akan muncul kembali jika masih memiliki 

iman, tatkala telah selesai dari berbuat maksiat tersebut. Catatan 

amal buruk telah ditulis, sebagai pelaku zina. Penyesalan demi 

penyesalan akan datang. Akan tetapi, ibarat pepatah mengatakan, 
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 Dalam sumber disebutkan melarang semua aktivitas provokatif, Lihat: Lajnah 
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“Nasi sudah menjadi bubur”. Suatu maksiat yang tidak bisa disesali 

lagi. 

Oleh sebab itu, sebelum penyesalan atau pun kenangan pahit 

menyelimuti jiwa, Allah Swt. sudah mengingatkan agar jangan 

mendekati zina. Karena dengan mendekati, akan timbul keinginan 

untuk berzina. Dengan mendekatinya, akan membuka peluang besar 

untuk berzina. Maka jauhi segala sesuatu yang menjadi pemicu dari 

berbuat zina tersebut. Mencegah itu jauh lebih baik daripada 

mengobati dan menyesali.   

4. Hukum Melakukan Perkawinan 

       Seperti yang diketahui secara umum, hukum Islam mengenal lima 

kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan al-ahkam al-

khamsah (hukum yang lima), yaitu: wajib (harus), 

sunnah/mustahab/tathawwu‟ (anjuran/dorongan, sebaiknya dilakukan), 

ibahah/mubah (kebolehan), karahah/makruh (kurang/tidak disukai, 

sebaiknya ditinggalkan), dan haram (larangan keras).
164

 Berdasarkan al-

ahkam al-khamsah (lima kategori hukum) tersebut, maka hukum 

perkawinan dapat dibedakan ke dalam lima hal tersebut. 

1) Wajib 

       Hukum wajib untuk menikah ini berlaku bagi orang yang sudah 

siap untuk menikah dan dia khawatir jika tidak menikah, maka dia 

akan terjebak pada perzinaan, maka pernikahan baginya adalah wajib. 
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Karena menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan (zina, red) 

hukumnya adalah wajib, sedangkan untuk mencegah perbuatan 

tersebut hanya bisa dilakukan dengan jalan menikah. Oleh sebab itu, 

hukum menikah adalah wajib.
165

 

       Imam Qurtubi berkata, “Tidak ada perbedaan pendapat di antara 

para ulama atas kewajiban menikah bagi orang yang mampu dan dia 

takut jika membujang (tidak menikah), hal tersebut akan 

membahayakan pada dirinya dan agamanya. Akan tetapi, jika dia 

tidak mampu untuk memberi nafkah kepada istrinya, Allah swt. 

memberi keluasan kepadanya.
166

 Allah Swt. berfirman, 

                              ... 

“Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah 

menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan 

kepada mereka dengan karunia-Nya ...”
167

 (QS. An-Nūr [24]: 33) 

 

Di samping itu, bagi orang yang belum siap dan mampu untuk 

menikah, maka hendaklah dia banyak berpuasa.
168

 Sebagaimana hadis 

Rasulullah saw. 

َثٍِت         ثَػَنا اْْلَْعَمُش قَاَؿ َحدَّ ثَػَنا َأِب َحدَّ ثَػَنا ُعَمُر ْبُن َحْفٍص َحدَّ َحدَّ
ِإبْػرَاِىيُم َعْن َعْلَقَمَة قَاَؿ ُكْنُت َمَع َعْبِد اللَِّو فَػَلِقَيُو ُعْثَماُف دبًٌِت فَػَقاَؿ يَا أَبَا َعْبِد 

اَؿ ُعْثَماُف َىْل َلَك يَا أَبَا َعْبِد الرَّضْبَِن ِف الرَّضْبَِن ِإفَّ يل إِلَْيَك َحاَجًة َفَخَلَوا فَػقَ 
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َأْف نُػَزويَجَك ِبْكرًا ُتذَكيُرَؾ َما ُكْنَت تَػْعَهُد فَػَلمَّا رََأى َعْبُد اللَِّو َأْف لَْيَس َلُو َحاَجٌة 
أََما لَِئْن قُػْلَت  ِإََل َىَذا َأَشاَر ِإيَلَّ فَػَقاَؿ يَا َعْلَقَمُة فَانْػتَػَهْيُت إِلَْيِو َوُىَو يَػُقوؿُ 

َذِلَك َلَقْد قَاَؿ لََنا النَِّبُّ َصلَّى اللَُّو َعَلْيِو َوَسلََّم يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمْن اْسَتطَاَع 
)رواه   ِمْنُكْم اْلَباَءَة فَػْلَيتَػَزوَّْج َوَمْن َلَْ َيْسَتِطْع فَػَعَلْيِو بِالصَّْوـِ فَِإنَُّو َلُو ِوَجاءٌ 

 169البخاري(

Telah menceritakan kepada kami Umar bin Hafsh Telah 

menceritakan kepada kami bapakku Telah menceritakan kepada kami 

Al A'masy ia berkata; Telah menceritakan kepadaku Ibrahim dari 

'Alqamah ia berkata; Aku berada bersama Abdullah, lalu ia pun 

ditemui oleh Utsman di Mina. Utsman berkata, "Wahai Abu 

Abdurrahman, sesungguhnya aku memiliki hajat padamu." Maka 

keduanya berbicara empat mata. Utsman bertanya, "Apakah kamu 

wahai Abu Abdurrahman kami nikahkan dengan seorang gadis yang 

akan mengingatkanmu apa yang kamu lakukan?" Maka ketika 

Abdullah melihat bahwa ia tidak berhasrat akan hal ini, ia pun 

memberi isyarat padaku seraya berkata, "Wahai 'Alqamah." Maka 

aku pun segera menuju ke arahnya. Ia berkata, "Kalau Anda berkata 

seperti itu, maka sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 

telah bersabda kepada kita: 'Wahai sekalian pemuda, siapa di antara 

kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaklah ia 

menikah, dan barangsiapa yang belum mampu, hendaklah ia 

berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejolaknya.'" 

(HR. Bukhari) 

2) Sunnah 

       Hukum pernikahan menjadi sunnah, apabila seseorang yang 

memungkinkan dan mampu untuk menikah, tetapi dia masih mampu 

untuk menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan jika tidak 

menikah. Walaupun demikian, menikah tetap dianjurkan dan menjadi 

lebih utama daripada melakukan berbagai macam ibadah yang 
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lainnya. Karena hidup membujang dan enggan menikah tidak ada 

dalam ajaran Islam.
170

 

Baihaki meriwayatkan dari Abu Umamah ra. bahwa Rasulullah 

saw. telah bersabda,  

اْْلَُمَم يَػْوـَ اْلِقَياَمِة، َواَل َتُكونُوا َكَرْىَبانِيَِّة تَػَزوَُّجوا فَِإِّني ُمَكاثٌِر ِبُكُم 
 171)رواه البيهقي(  النََّصاَرى
 

“Menikahlah, sesungguhnya aku membanggakan kalian kepada 

umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah 

kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (hidup membujang, 

red)”. (HR. Al-Baihaqi)  

 

Kemudian Umar ra. pernah berkata kepada Abu Zawaid, “Dua hal 

yang menghalangimu melangsungkan pernikahan; kelemahan dan 

kemaksiatan”. Sedangkan Ibnu Abbas ra. juga telah berkata, “Ibadah 

yang dilakukan oleh seseorang yang belum menikah tidak akan 

sempurna sampai dia menikah”.
172

 

3) Mubah 

Hukum menikah menjadi mubah jika faktor-faktor yang 

mengharuskan ataupun yang menghalanginya tidak ada pada diri 

seseorang tersebut.
173

 

4) Makruh 

Hukum ini berlaku jika seseorang yang tidak bisa memberi nafkah 

baik lahir atau batin, tetapi perempuan yang akan dinikahinya mau 
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menerima kondisinya, karena dia tergolong orang yang kaya dan 

syahwatnya tidak begitu besar, maka menikah baginya makruh. 

Bahkan, jika suami tidak mampu memberi nafkah lahir ataupun batin 

karena melakukan ketaatan atau adanya halangan, seperti sedang 

menuntut ilmu pengetahuan, maka hukum makruhnya bertambah 

kuat.
174

 

5) Haram 

        Hukum haram menikah ini berlaku bagi seseorang yang sudah 

dipastikan tidak akan mampu memberi nafkah kepada istri (dan 

keluarganya) baik secara lahir ataupun batin.
175

 

Seperti yang dikatakan Qurtubi tentang seseorang yang 

mengetahui secara pasti bahwa dirinya tidak akan mampu untuk 

memberi nafkah kepada istrinya, membayar mahar, dan menjalankan 

semua tanggung jawab setelah akad nikah, maka diharamkan baginya 

untuk melangsungkan pernikahan hingga dia benar-benar merasa 

mampu. Hukum pernikahan seperti ini juga berlaku bagi orang-orang 

yang dapat menghalanginya untuk bersenggama, seperti gila, kusta, 

dan penyakit kelamin. Suatu kewajiban bagi penderita penyakit 

tersebut untuk menyampaikan kepada calon istrinya, sebagaimana 

wajibnya seorang pedagang untuk menyampaikan cacat dari 

dagangannya kepada calon pembeli.
176
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Lanjutnya, jika suami atau istri mendapati aib pada 

pasangannya, dia berhak untuk membatalkan pernikahan. Jika suami 

mendapati aib pada istrinya, dia berhak untuk membatalkan 

pernikahan dan meminta kembali mahar yang sudah diberikan. Dalam 

salah satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah saw. pernah menikahi 

perempuan dari Bani Bayyadhah, beliau mendapatinya berpenyakit 

kusta, maka beliau mengembalikan perempuan tersebut (membatalkan 

pernikahan, red) dan bersabda, “Kalian telah menipuku”.
177

 

Berkenaan dengan seseorang yang lemah syahwat, jika si istri 

menerima kekurangannya dan menikah lantas bercerai karena 

kekurangan tersebut, mengenai hal ini ada perbedaan pendapat riwayat 

dari Malik. Satu pendapat mengatakan bahwa perempuan tersebut 

berhak sepenuhnya atas mahar yang dia dapat. Akan tetapi dalam 

kesempatan lain, mengatakan bahwa perempuan tersebut hanya 

berhak setengah dari keseluruhan mahar.
178

 

5. Larangan Membujang bagi Orang yang Mampu Menikah 

        Islam berpendirian bahwa tidak ada pelepasan kendali gharizah 

seksual untuk dilepaskan tanpa batas dan tanpa ikatan. Untuk itu, maka 

diharamkan zina dan seluruh yang membawa kepada perbuatan zina 

tersebut. Sebaliknya, Islam juga melarang setiap perasaan yang 

bertentangan dengan gharizah ini. Maka dianjurkanlah menikah dan 
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larangan untuk hidup membujang serta kebiri. Karena, seorang Muslim 

tidak boleh menentang perkawinan dengan alasan bahwa hidup 

membujang itu untuk berbakti kepada Allah Swt., padahal dia mampu 

untuk menikah atau dengan dalil agar mampu seratus persen 

mencurahkan hidupnya untuk beribadah dan memutuskan hubungan 

dengan duniawinya.
179

 

Sayyid Sabiq memaparkan dalil tentang larangan membujang ini 

dengan memaparkan hadis yang diriwayatkan dari Sa‟ad bin Abu 

Waqqash ra. bahwa Rasulullah saw. melarang Utsman bin Mazh‟un 

untuk hidup membujang.
180

 

َردَّ َرُسوُؿ اللَِّو َصلَّى اهلُل َعَلْيِو َوَسلََّم َعَلى ُعْثَماَف ْبِن َمْظُعوٍف التََّبتَُّل، َوَلْو 
َنا  181)رواه البخاري(  أَِذَف َلُو اَلْخَتَصيػْ

“Rasulullah saw. menolak Usman bin Maz‟un membujang, 

seandainya Nabi saw. mengizinkannya maka kami akan minta dikebiri”. 

(HR. Bukhari) 

 
        Maksudnya adalah jikalau Rasulullah saw. membolehkan hidup 

membujang, tentu para sahabat akan mengibiri diri mereka. Karena jika 

Rasulullah mengizinkan hidup membujang, maka para sahabat beliau 

akan melaksanakannya hingga mengarah pada praktek kebiri.
182

 

Bahkan Sayyid Sabiq menjelaskan lebih lanjut tentang hukum 

mendahulukan pernikahan daripada haji. Beliau menjelaskan bahwa jika 
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seseorang merasa perlu untuk menikah dan dikhawatirkan akan 

terjerumus pada perzinaan, maka dia diwajibkan untuk mendahulukan 

pernikahan daripada menunaikan ibadah haji. Tetapi, jika tidak ada 

kekhawatiran akan terjebak akan terjebak pada perzinaan, maka ibadah 

haji lebih utama didahulukan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah fardu 

kifayah, seperti menuntut ilmu dan jihad, maka lebih diutamakan 

pelaksanaannya daripada pernikahan jika orang yang bersangkutan tidak 

dikhawatirkan akan terjerumus pada pernikahan.
183

  

6. Poligami 

        Pembahasan tentang poligami akan diuraikan dalam beberapa point 

sebagai berikut: 

a. Syariat Poligami 

        Orang-orang Kristen dan Orientalis menjadikan tema poligami 

ini seakan merupakan salah satu syiar Islam yang wajib atau minimal 

sunah untuk dilaksanakan. Sebenarnya, hal ini tidak benar alias 

penyesatan, karena dalam praktiknya, seorang Muslim menikahi 

seorang istri untuk penenteram dan penhibur hati, pendidik dalam 

rumah tangga, dan tempat untuk mencurahkan isi hati agar tercipta 

keluarga sakinah mawaddah warahmah, yang menjadi sendi-sendi 

kehidupan suami istri menurut Al-Qur‟an.
184

 

Allah Swt. berfirman, 
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“Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), 

maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau 

empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, 

maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang 

kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat 

zalim.”
185

 (QS. An-Nisā‟ [4]: 3) 

 

        Al-Bukhari meriwayatkan dari „Aisyah bahwa ada seorang laki-

laki yang memiliki tanggungan wanita yatim, lalu dinikahinya, 

sedangkan wanita itu memiliki sebuah pohon kurma yang berbuah. 

Laki-laki itu menahannya (tidak mau menceraikannya dan tidak 

senang jika dinikahi oleh orang lain), sedangkan wanita itu tidak 

mendapatkan sesuatu pun dari laki-laki tersebut, maka turunlah ayat 

ini: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil” Hisyam 

bin Yusuf (salah seorang rawi) mengira bahwa ia (az-Zubair) 

mengatakan, “Wanita itu menjadi sekutu bagi laki-laki itu dalam 

pohon kurma tersebut, dan juga dalam harta si laki-laki yang 

lainnya.
186

 

        Kemudian, al-Bukhari meriwayatkan dari „Urwah bin az-Zubair 

bahwa ia bertanya kepada „Aisyah r.anha. tentang firman Allah Swt.: 
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“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap 

perempuan yang yatim (bila kamu mengawininya).” Aisyah 

menjawab: “Wahai anak saudariku, anak yatim perempuan yang 

dimaksud adalah wanita yatim yang berada dalam pemeliharaan 

kafil-nya (orang yang ditunjuk untuk mengurus dan merawatnya-red) 

yang bergabung atau menjadi sekutu dalam hartanya. Sedangkan si 

kafil tersebut menyukai harta dan kecantikannya. Lalu ia ingin 

mengawininya tanpa berbuat adil dalam maharnya, hingga 

memberikan mahar yang sama dengan mahar yang diberikan oleh 

orang lain kepadanya (jika orang lain menikahinya). Maka jika 

demikian, mereka dilarang untuk menikahinya, kecuali mereka dapat 

berbuat adil kepada wanita-wanita tersebut dan memberikan yang 

terbaik untuk mereka. (Sebagai gantinya) mereka diperintahkan 

untuk menikahi wanita-wanita yang mereka sukai selain mereka.” 

„Urwah mengatakan bahwa „Aisyah r.anha. berkata: “Sesungguhnya 

para sahabat meminta fatwa kepada Rasulullah saw. setelah turun 

ayat ini, maka Allah Swt. menurunkan firman-Nya: “Dan mereka 

meminta fatwa kepadamu tentang para wanita.” (QS. An-Nisā‟ [4]: 

127).”
187

  

        „Aisyah berkata: “Firman Allah Swt. dalam ayat yang lain: 

“Sedangkan kamu ingin menikahi mereka.” (QS. An-Nisā‟ [4]: 127). 

(Sebab) kebencian salah seorang kalian kepada wanita yatim (yang 
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ada pada pemeliharaannya) ketika mereka memiliki sedikit harta dan 

kurang cantik, maka mereka dilarang untuk menikahi wanita yang 

motivasinya karena harta dan kecantikannya. Dan mereka 

diperintahkan untuk berbuat adil. Larangan ini disebabkan kebencian 

mereka kepada wanita-wanita yang hanya memiliki sedikit harta dan 

wajah yang kurang cantik.”
188

 

Selanjutnya, firman Allah Swt., “dua, tiga, atau empat.” 

Artinya (jika kalian enggan menikahi yatim yang ada dalam 

pemeliharaanmu-red), maka nikahilah wanita-wanita lain yang 

disukai, selain wanita yatim tersebut. Jika kalian suka silahkan dua, 

jika suka silahkan tiga, dan jika suka silahkan empat.
189

 Hal ini 

sesuai dengan firman Allah Swt., 

  ...                             ... 

“... yang menjadikan malaikat sebagai utusan-utusan (untuk 

mengurus berbagai macam urusan) yang mempunyai sayap, masing-

masing (ada yang) dua, tiga dan empat ...”
190

 (QS. Fāṭir [35]: 1) 

 

        Maksudnya adalah di antara malaikat tersebut ada yang 

memiliki dua sayap, tiga, dan empat. Hal ini tidak berarti 

meniadakan adanya malaikat yang (memiliki jumlah sayap) selain 

dari itu, karena terdapat dalil yang menunjukkannya. Hal ini berbeda 

dengan pembatasan empat wanita bagi laki-laki pada ayat ini, 
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sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu „Abbas r.huma. dan jumhur 

ulama, karena kedudukannya adalah posisi pemberian kenikmatan 

dan kebolehan. Seandainya dibolehkan menggabung lebih dari 

empat wanita, niscaya Allah Swt. akan menyebutkannya.
191

 

Imam Ahmad meriwayatkan dari Salim, dari ayahnya bahwa 

Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam. Saat itu ia memiliki 

sepuluh istri. Maka, Nabi Muhammad saw. bersabda: “Pilihlah 

empat orang di antara mereka.”
192

  

Riwayat di atas menjadi dalil bahwa kalaulah boleh 

menggabungkan lebih dari empat orang istri, tentu Rasulullah saw. 

telah mengizinkan ia (Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi) memiliki 

sepuluh orang istri. Dan seluruh istrinya tersebut telah masuk Islam 

bersamanya. Dan ketika Rasulullah saw. memerintahkan untuk 

memilih empat istri dari sepuluh istrinya dengan menceraikan 

selebihnya, maka hal ini menjadi dalil tentang larangan untuk 

menggabungkan lebih dari empat orang istri, apa pun alasannya. Dan 

jika hal tersebut dilarang ketika kondisi telah terjadi (sedang dalam 

ikatan suami istri), maka melakukannya sebelum terlanjur, tentu 

lebih diharamkan lagi.
193

  

Lanjutan potongan ayat di atas, “Dan jika kamu takut tidak 

akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja, atau budak-

budak yang kamu miliki.” Maksudnya adalah nikahilah satu istri saja 
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apabila kamu takut memiliki banyak istri dan tidak mampu berbuat 

adil kepada mereka, sebagaimana firman Allah Swt. “dan kamu 

sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), 

walaupun kamu sangat menginginkannya.” (QS. An-Nisa‟, 4: 

129)
194

 

Maka siapa yang takut berbuat demikian, cukuplah satu istri 

saja atau budak-budak wanita. Karena, pembagian giliran pada 

budak-budak wanita tidak wajib, meskipun dianjurkan. Siapa yang 

melakukan pembagian giliran, maka itu baik, dan siapa yang tidak 

melakukannya tidaklah mengapa.
195

  

Selanjutnya, “Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada 

tidak berbuat aniaya.” Artinya, janganlah kalian berbuat aniaya. 

Dari Ibnu Abi Hatim juga berkata: “Diriwayatkan dari Ibnu „Abbas, 

„Aisyah, Mujahid, „Ikrimah, al-Hasan al-Bashri, Abu Malik, Abu 

Razin, Ibrahim an-Nakha‟i, Asy-Sya‟bi, Adh-Dhahhak, „Atha‟ al-

Khurasani, Qatadah, as-Suddi, Muqatil bin Hayyan, mereka 

mengatakan bahwa maknanya adalah janganlah kalian condong 

(kepada salah seorang dari mereka).”
196

 

Sayyid Sabiq secara ringkas menjelaskan makna dari ayat di 

atas sebagai berikut: Sesungguhnya khitab (orang yang dimaksud) 

dalam ayat ini ditujukan oleh Allah Swt. kepada orang yang 

mengasuh anak yatim. Seolah-olah Allah Swt. menyampaikan, 
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“Apabila terdapat perempuan yatim dalam asuhan salah seorang di 

antara kalian atau dalam kekuasaannya, dan apabila dia takut tidak 

akan dapat memberi mahar yang selayaknya dia dapatkan, maka 

dianjurkan baginya untuk membatalkan keinginannya menikahi 

perempuan yatim yang diasuhnya karena masih banyak perempuan 

yang lain. Allah Swt. tidak pernah mempersulit hamba-hamba-Nya; 

Dia menghalalkan bagi seorang laki-laki untuk menikahi satu sampai 

empat orang perempuan. Akan tetapi, apabila laki-laki tersebut takut 

terjerumus pada perbuatan dosa (tidak dapat berlaku adil), maka 

hendaklah dia menikahi satu perempuan saja atau menikahi budak 

yang dimilikinya.”
197

 

b. Poligami pada masa silam dan pada masa Islam 

        Sebagian orang berpandangan bahwa seolah-olah Islamlah yang 

pertama mensyariatkan poligami tersebut. Ini merupakan suatu 

kebodohan dan kepura-puraan tidak tahu tentang sejarah. 

Sesungguhnya banyak umat dan agama-agama sebelum Islam yang 

membolehkan menikah dengan lebih dari satu wanita, bahkan 

mencapai berpuluh-puluh orang atau lebih, tanpa ada persyaratan dan 

ikatan apa pun.
198

 

Berdasarkan sebuah penelitian yang ditulis oleh al-Ustadz 

Khalid al-Athfi, mantan ketua al-Jami‟ah asy-Syar‟iyyah li al-

„Amilina bi al-Kitabi as-Sunnah al-Muhammadiyah di Jiza, yang 
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dikutip kembali oleh Ahmad Sarwat, dalam bukunya Seri Fiqih 

Kehidupan (8): Pernikahan, beliau menguraikan tentang pernikahan 

para nabi dan rasul yang bukan hanya menikah akan tetapi juga 

mempunyai istri lebih dari satu.
199

 Berikut ini adalah hasil 

penelitiannya: 

1) Nabi Adam as. 

       Nabi Adam as. adalah manusia pertama yang diciptakan 

Allah Swt, sekaligus beliau adalah nabi yang pertama, yang 

diakui oleh semua agama samawi, Yahudi, Nasrani, dan Islam. 

Nabi Adam as. selalu digambarkan berdampingan dengan seorang 

istri, yaitu Hawwa.
200

 

                                 

                 
   

“Dan Kami berfirman, "Wahai Adam! Tinggallah engkau dan  

isterimu di dalam surga, dan makanlah dengan nikmat (berbagai 

makanan) yang ada di sana sesukamu. (Tetapi) janganlah kamu 

dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang 

zalim!”
201

 (QS. Al-Baqarah [2]: 35)  
 

2) Nabi Ibrahim as. menikah 3 kali 

Nabi Ibrahim as. pertama kali menikah dengan Sarah, karena 

tidak (belum) mempunyai anak, maka beliau menikah dengan 

Hajar, yang dengannya Nabi Ibrahim as. mendapatkan keturunan 

yang bernama Nabi Ismail as. Kemudian Sarah hamil dan 
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melahirkan Nabi Ishaq as. Sedangkan istri ketiga Nabi Ibrahim 

adalah Qutsurah (قثىسة), darinya tidak disebutkan apakah Nabi 

Ibrahim mempunyai keturunan atau tidak.
202

 

3) Nabi Ya‟qub as. menikah 5 kali 

Nabi Ya‟qub as. adalah anak dari Nabi Ishaq as., cucu dari Nabi 

Ibrahim as. yang berjulukan Israil. Sebutan Bani Israil 

dinisbahkan kepada anak-anak beliau yang konon berjumlah 12 

orang, hasil dari pernikahan dengan 5 istri beliau. Di antara anak-

anak beliau adalah Nabi Yusuf as. dan Bunyamin.
203

 

4) Nabi Musa as. menikah 4 kali 

Nabi yang paling dibanggakan oleh Bani Israil atau Yahudi 

adalah Nabi Musa as. Beliau menikah 4 kali, salah satunya 

bernama Shafura (Zaphora), putri Nabi Syu‟aib as.
204

 

                                    

                         

              

   
       “Dia (Syeikh Madyan) berkata, “Sesungguhnya aku 

bermaksud ingin menikahkan engkau dengan salah seorang dari 

kedua anak perempuanku ini, dengan ketentuan bahwa engkau 

bekerja padaku selama delapan tahun dan jika engkau 

sempurnakan sepuluh tahun maka itu adalah (suatu kebaikan) 

darimu, dan aku tidak bermaksud memberatkan engkau. Insya 

Allah engaku akan mendapatiku termasuk orang yang baik.”
205

 

(QS. Al-Qaṣaṣ [28]: 27) 
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5) Nabi Daud as. menikah 9 kali 

Nabi Daud as. merupakan salah seorang nabi dari kalangan Bani 

Israil yang memiliki kerajaan yang amat besar. Beliau disebutkan 

menikah 9 kali.
206

 

6) Nabi Sulaiman as. menikah 1000 kali 

Nabi Sulaiman as. memiliki istri sebanyak 1.000 orang. Pendapat 

lain menyebutkan bahwa istri beliau 300 orang dan 700 budak 

wanita. Sebuah atsar menyebutkan bahwa beliau menggilir 90 

istrinya dalam semalam dan beliau berkata: “Aku akan menggilir 

istriku hingga dalam satu malam sehingga mereka masing-masing 

hamil dan melahirkan prajurit yang berperang di jalan Allah.”
207

  

7) Nabi Isa as. 

       Sudah menjadi anggapan umum bagi pemeluk Kristiani 

bahwa Nabi Isa as. tidak menikah. Sehingga ketika ada novel 

yang menyebutkan bahwa beliau pernah menikah dengan Maria 

Magdalena, pihak gereja pun protes atas pencemaran itu.
208

 

Lantas, bagaimana fakta yang sebenarnya? 

Informasi tentang Nabi Isa as. apakah membujang atau 

menikah tidak ditemukan dalam Alquran. Namun, secara umum 

dapat diketahui bahwa semua nabi memiliki istri dan juga 
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keturunan. Bahkan, Nabi Adam as. sekalipun nabi yang pertama, 

juga mempunyai istri.
209

 

Sedangkan persepsi yang menyatakan Nabi Isa as. tidak 

menikah dan tidak mempunyai anak, perlu dicurigai 

kebenarannya. Karena informasi ini berasal dari Ahli Kitab yang 

tidak bisa diterima periwayatannya. Dan terbukti selama beberapa 

ratus tahun agama yang dibawa itu sempat dikuasai oleh kalangan 

pendeta yang mengajarkan anti pernikahan. Maka, boleh jadi para 

pendeta tersebut menjadi orang-orang yang bertanggung jawab 

atas informasi yang keliru tentang Nabi Isa as. dengan 

menjadikan kehidupan beliau sebagai legitimasi dari 

pembujangan para pendeta.
210

  

Walau pun ada pendapat yang mengatakan bahwa Nabi Isa 

as. tidak menikah dikarenakan ada alasan khusus, maka harus ada 

dalil yang qath‟i menyatakan hal tersebut berdasarkan jalur 

periwayatan yang shahih, baik Alquran atau Sunnah yang bisa 

diterima. Selama tidak ada dalil yang menyatakan tidak 

menikahnya Nabi Isa as. maka asumsi tersebut tertolak 

berdasarkan keumuman dalil ayat di atas.
211

 

Bahkan dalam Injil Matius disebutkan bahwa Nabi Isa as. 

menikahi 5 orang wanita. Prof. Dr. Barbara Tiring, pakar 

theology dari University of Australia yang telah melakukan 
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penelitian terhadap „Naskah Laut Mati‟ selama lebih dari 20 tahun 

dan menghubungkannya dengan ayat-ayat Injil. Sehingga dia 

berkesimpulan yang cukup kontroversial bagi umumnya pemeluk 

agama Kristen saat ini, bahwa Nabi Isa bukan hanya beristri tetapi 

poligami.
212

  

8) Nabi Muhammad saw. 

Berbeda dengan sejarah Nabi Isa as yang lebih banyak sisi 

gelapnya daripada sisi terangnya, pernikahan Rasulullah saw. 

dengan beberapa wanita cukup jelas dalam sejarah.
213

 Para wanita 

yang dinikahi oleh Rasulullah saw. adalah
214

 Khadijah binti 

Khuwailid, Saudah binti Zam‟ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah 

binti Umar bin al-Khattab, Zainab binti Khuzaimah, Ummu 

Salamah binti Abu Umayyah, Zainab binti Jahsyi, Juwairiyah 

binti al-Harits, Ramlah binti Abu Sufyan, Shafiyyah binti Huyay 

bin Akhtab, Maimunah binti al-Harits, Mariah al-Qibthiyah 

(budak wanita hadiah dari Muqauqis pembesar Mesir dan 

mempunyai darinya, yang bernama Ibrahim namun meninggal 

saat masih kecil).
215

  

 

  

                                                           
212

 Untuk penjelasan lebih lanjut silahkan lihat: Ibid., hlm. 222-223. 
213

 Ibid., hlm. 224. 
214

 Urutan pernikahan beliau diurut berdasarkan nama yang ditulis, misalnya Khadijah 

binti Khuwailid, Saudah binti Zam‟ah, dst. Maka istri pertama yang dinikahi oleh Rasulullah saw. 

adalah Khadijah binti Khuwailid, sedangkan Saudah binti Zam‟ah adalah istri keduanya. Demikian 

seterusnya. 
215

 Ibid., hlm. 224-227. 



 
 

91 
 

c.  Kesalahan dalam praktek poligami 

       Hal yang tidak bisa diingkari bahwa ada di antara oknum umat 

Islam yang salah dalam melaksanakan keringanan hukum 

berpoligami sebagaimana yang disyariatkan Allah, dan juga 

kesalahan dalam menggunakan rukshah tentang bolehnya talak. 

Sebenarnya yang salah bukan hukum Islam, akan tetapi pada manusia 

itu sendiri disebabkan karena kekurangpahamannya terhadap ajaran 

agama atau karena keburukan akhlaknya.
216

  

Sebagian mereka yang berpoligami tetapi tidak mempunyai 

kemauan untuk bersikap adil sebagaimana yang disyariatkan dan 

disyaratkan dalam poligami. Ada juga yang berpoligami tetapi tidak 

mempunyai kemampuan yang cukup untuk menafkahi istri-istri dan 

anak-anaknya sebagai bentuk dari tanggung jawabnya. Dan juga 

mereka yang mampu memberi nafkah tetapi tidak mampu untuk 

menjaga diri.
217

 

Hal yang juga sering terjadi bagi mereka yang berpoligami 

adalah ketidakcocokan antara istri yang satu dengan istri yang 

lainnya. Demikian juga dengan anak yang satu ibu dengan anak yang 

berbeda ibu lainnya. Ini terjadi disebabkan ketidakcakapan seorang 

suami atau ayah tersebut dalam  membina hubungan yang harmonis 

dalam keluarga besarnya. Perbedaan dalam perhatian pada sebagian 
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istri atau anak dibandingkan dengan yang lainnya juga mempunyai 

peran terhadap permasalahan dalam poligami ini. 

d.  Satu argumen dari kaum antipoligami dan jawabannya    

       Kaum yang antipoligami telah berhasil menjalankan misinya di 

sebagian negara Arab dan Islam, sehingga muncul produk undang-

undang yang mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Swt., 

yaitu poligami, yang mengikuti undang-undang Barat.
218

 Dengan 

berbagai strategi dan cara mereka melancarkan misinya ini. Bahkan 

saking parahnya, mereka berusaha menyebarkan propaganda dengan 

mengatasnamakan Islam dengan dalil-dalil baik dari ayat-ayat Al-

Qur‟an atau pun dalil lainnya, sehingga mereka berhasil 

memutarbalikkan makna dari makna yang sebenarnya. 

       Alasan lain yang dikemukakan bahwa di antara hak seorang 

pemerintah adalah melarang sebagian hal yang dibolehkan demi 

maslahat dan menghindarkan mafsadat. Bahkan ada juga yang berani 

mengemukakan dalil Al-Qur‟an atas pendapatnya. Mereka 

mengatakan bahwa sesungguhnya Al-Qur‟an mensyaratkan bagi 

orang yang akan poligami untuk memastikan bahwa dirinya harus 

mampu berbuat adil di antara istri-istrinya. Sehingga bagi siapa yang 

tidak mampu untuk berlaku adil maka cukup satu istri saja, sesuai 
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dengan firman Allah Swt., “Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku 

adil, maka (kawinilah) seorang saja...” (QS. An-Nisā‟ [4]: 3)
219

   

 Demikian syarat yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang 

akan poligami, yaitu adil. Sebagai penguat alasan tersebut, mereka 

juga menyampaikan bahwa adil tersebut tidak akan mungkin bisa 

dipenuhi dan tidak akan mungkin bisa dilakukan.
220

 Mereka mengutip 

firman Allah Swt., “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di 

antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, 

karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu 

cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”
221

 

(QS. An-Nisā‟ [4]: 129) 

Berdasarkan dalil-dalil tersebut mereka yang antipoligami 

menyimpulkan bahwa ayat yang yang terakhir (QS. An-Nisā‟ [4]: 

129) ini menafikan apa yang sudah ditetapkan oleh ayat yang pertama 

(QS. An-Nisa, 4: 3).
222

 Benarkah kesimpulannya demikian? 

Jawabannya tentu saja tidak. Tentu kesimpulan yang sangat keliru 

dan jauh dari tujuan maksud syariat Islam tersebut.  

Untuk menjawab argumen atau pun dalih (alasan yang dibuat-

buat) dari kaum yang anti dengan poligami tersebut, maka perlu 

dijawab dengan dalil-dalil yang tepat. Berikut bantahan-bantahan 

Syaikh Dr. Yusuf Qaradhawi terhadap dalih tersebut: 
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1) Syariat melarang apa saja yang mengandung mafsadat 

       Pendapat yang mengatakan bahwa poligami menimbulkan 

kerusakan dalam rumah tangga dan masyarakat merupakan 

pendapat yang salah. Syariat Islam tidak akan mungkin 

menghalalkan sesuatu yang mengandung bahaya untuk manusia, 

sebagaimana tidak akan mungkin mengharamkan sesuatu yang 

berguna untuk manusia. Karena ini sudah menjadi ketetapan 

dalam nash bahwa syariat Islam itu tidak menghalalkan kecuali 

yang baik dan bermanfaat, dan tidak mengharamkan kecuali yang 

kotor dan berbahaya. Inilah yang digambarkan oleh Allah Swt. 

dengan kata-kata yang mantap dan singkat ketika menyebutkan 

sifat Rasulullah saw.
223

 Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt., 

    ...                               

                             ... 

 

       “...yang menyuruh mereka mengerjakan yang makruf dan 

mencegah dari yang mungkar, dan menghalalkan segala yang baik 

bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, 

dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada 

pada mereka...”
224

 (QS. Al-A‟rāf [7]: 157) 

 

Inilah yang dijaga oleh syariat dalam masalah poligami ini. 

Sesungguhnya Islam telah menimbang antara faktor kemaslahatan 

dan kemafsadatan, antara manfaat dan bahaya. Sehingga 
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kebolehan untuk poligami bagi orang yang membutuhkan dengan 

syarat, pelakunya mampu memelihara keadilan dan takut berbuat 

penyelewengan serta kecendrungan yang tidak sehat.
225

 Sesuai 

dengan firman Allah Swt., “... Jika kamu tidak bisa berbuat adil 

maka (nikahilah) satu istri...”(QS. An-Nisā‟ [4]: 3) 

Apabila kemaslahatan istri pertama tidak menginginkan ada 

yang menyainginya dan merasa akan ada petaka yang akan 

menimpa jika ada istri yang kedua, maka merupakan 

kemaslahatan suami untuk menikah lagi agar tercegah dari 

perbuatan haram atau untuk mendapatkan keturunan atau karena 

yang lain. Demikian juga, merupakan kemaslahatan bagi istri 

kedua bahwa ia mempunyai suami (dikarenakan sedikitnya 

jumlah laki-laki dibanding perempuan atau suaminya meninggal 

dunia) mempunyai naungan hidup dan hidup dalam 

tanggungannya, daripada hidup sendiri atau menjanda.
226

 

Juga menjadi kemaslahatan dalam masyarakat jika mereka 

memelihara kaum laki-lakinya dan menutup aurat anak-anak 

perempuannya, karena dengan pernikahan baik laki-laki atau pun 

perempuan saling bertanggung jawab terhadap diri, pasangan, dan 

anak-anaknya. Hal ini tentu solusi terbaik dibanding dengan free 

sex gaya Barat yang antipoligami model Islam, tetapi 

membolehkan kencan yang hakikatnya adalah poligami amoral 
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dan tidak manusiawi karena masing-masing hanya memuaskan 

nafsu semata, jika melahirkan seorang dari hubungan tersebut 

tidak ada yang bertanggung jawab untuk merawat dan tanpa ada 

keluarga yang menyayanginya serta tanpa ada nasab yang ia 

banggakan.
227

 Manakah yang lebih baik?  

Padahal Islam sudah mengatur bahwa istri pertama juga 

dilindungi hak-haknya oleh syariat dalam persamaan hak antara 

dia dan istri-istrinya yang lain. Baik dalam masalah nafkah, 

tempat tinggal, pakaian, dan menginap. Inilah keadilan yang 

disyaratkan oleh poligami.
228

 

Benar bahwa ada sebagian suami yang tidak memperhatikan 

masalah keadilan yang telah diwajibkan atas mereka. Akan tetapi, 

kesalahan oknum dalam pelaksanaan suatu syariat yang telah 

ditetapkan Allah Swt. bukan berarti pembatalan prinsip (hukum) 

dasarnya. Karena jika prinsip ini tidak diterima dengan alasan 

seperti itu maka syariat Islam akan terhapus secara keseluruhan. 

Untuk itu, dibuatlah rambu-rambu yang harus dipegang teguh 

pelakunya.
229

 

2) Bukan wewenang pemerintah untuk melarang hal-hal yang 

diperbolehkan oleh Allah Swt. 

       Pemerintah tidak mempunyai hak dan wewenang untuk 

melarang yang dibolehkan akan tetapi hanya membatasi sebagian 
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hal yang mubah karena kemaslahatan sesuai situasi dan kondisi. 

Sebab, larangan secara mutlak dan selamanya itu mirip dengan 

„mengharamkan‟ yang menjadi hak dan wewenang mutlak Allah 

Swt. Inilah yang diingkari oleh Allah Swt. dari Ahli Kitab, yaitu 

“... mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib 

mereka sebagai Tuhan mereka.” (QS. At-Taubah [9]: 31). Dan 

hadis menafsirkan ayat ini dengan mengatakan, “Sesungguhnya 

para rahib itu telah menghalalkan dan mengharamkan sesuatu atas 

kaum Ahli Kitab, dan kaum itu mengikuti mereka.
230

 

Pembatasan terhadap yang mubah itu misalnya, larangan 

menyembelih hewan pada hari-hari tertentu yang bertujuan untuk 

mengurangi mengkonsumsi daging hewan tersebut sebagaimana 

pernah terjadi di masa Umar ra., larangan para jenderal atau 

diplomat menikah dengan wanita asing supaya tidak 

terbongkarnya rahasia negara melalui wanita tersebut kepada 

negara lain, dan larangan menikahi wanita Ahli Kitab apabila 

dikhawatirkan membahayakan para gadis Muslimah di 

masyarakat minoritas Islam yang relatif kecil dan terbatas 

penduduknya.
231

 

  Adapun melarang secara mutlak sesuatu yang dihalalkan 

Allah Swt., yang telah diizinkan secara nyata baik melalui Al-

Qur‟an maupun Sunnah dan dikuatkan oleh kesepakatan umat, 
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seperti talak dan poligami maka hal itu tidak termasuk 

pembatasan hal mubah seperti contoh-contoh di atas.
232

 

3) Makna sebenarnya tentang ayat, “kamu tidak akan mampu 

berbuat adil di antara istrimu” 

       Adapun berdalil dengan ayat 129 surah an-Nisa, seperti yang 

mereka sebutkan di atas, merupakan pengambilan dalil yang tidak 

tepat dan ditolak serta menyelewengkan makna ayat yang 

sebenarnya. Hal ini termasuk menuduh Nabi Muhammad saw. 

dan para sahabat-nya tidak memahami Al-Qur‟an. Jika pun tidak 

demikian, berarti mereka memahami tetapi sengaja 

menentangnya.
233

 

Pada hakikatnya, ayat yang mereka jadikan dalil untuk 

menolak poligami inilah yang akhirnya membantah mereka 

sendiri, jika saja mereka mau merenungkannya. Sebab, Allah Swt. 

mengizinkan poligami dengan syarat harus yakin dapat berbuat 

adil. Kemudian Allah Swt. menjelaskan keadilan yang dituntut 

dalam surah yang sama.
234

 Sebagaimana firman Allah Swt., 

“Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-

istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena 

itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), 

sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung...”
235

 (QS. An-

Nisā‟ [4]: 129) 
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Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa makna ayat ini adalah 

sesungguhnya adil yang mutlak dan sempurna para istri itu tidak 

bisa dilakukan oleh manusia, sesuai dengan tabiatnya. Sebab, adil 

yang sempurna itu adalah menuntut sikap yang sama dalam 

segala sesuatu, hingga masalah kecenderungan hati dan keinginan 

seks, yang tidak akan mungkin ada pada manusia. Kecenderungan 

hati pasti lebih mencintai salah satunya lebih dari yang lain dan 

cenderung kepada yang satu melebihi dari yang lainnya. Karena 

hati itu di tangan Allah Swt. dan senantiasa berubah-ubah sesuai 

dengan kehendak-Nya.
236

 

Oleh sebab itu, Rasulullah saw. berdoa setelah menggilir 

istri-istrinya dalam masalah urusan zahir seperti nafkah, pakaian, 

dan menginap, seraya beliau berdoa,  

ِلُك، َواَل أَْمِلُك. اللَُّهمَّ َىَذا َقْسِمي، ِفيَما أَْمِلُك َفاَل تَػُلْمٍِت، ِفيَما سبَْ 
 237قَاَؿ أَبُو َداُوَد: يَػْعٍِت اْلَقْلب

 
“Ya Allah inilah pembagianku sesuai dengan apa yang aku 

miliki, maka janganlah Engkau mencelaku terhadap apa yang 

Engkau miliki dan aku tidak memilikinya.” Abu Dawud berkata: 

yaitu hati. 

Oleh sebab itu, Al-Qur‟an mengatakan setelah firman-Nya 

tersebut, “Karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada 
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yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-

katung.” Maksudnya, sebagian kelebihan dalam masalah hati itu 

dimaafkan, itulah kecenderungan perasaan.
238
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BAB III 

BIOGRAFI  SAYYID SABIQ DAN PROFIL KITAB FIQH AL-SUNNAH 

 

A. Biografi Sayyid Sabiq 

1. Riwayat Hidup 

       Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad al-

Tihamiy. Lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad al-

Tihamiy dan Husna Ali Azeb di Desa Istanha (sekitar 60 km Utara Kairo), 

Mesir. Al-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal 

leluhurnya, Tihamah (dataran rendah Semenanjung Arabia bagian Barat). 

Silsilahnya berhubungan dengan khilafah ketiga, Utsman bin Affan. 

Mayoritas warga Desa Istanha, termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri, 

menganut Mazhab Syafi‟i.
239

 

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercaya mengemban berbagai tugas 

dan jabatan, baik dalam bidang adminitrasi maupun akademik. Ia pernah 

bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. 

Pada tahun 1955, ia menjadi Direktur Lembaga Santunan Mesir di Mekah 

selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan santunan para 

dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru Masjid al-Haram. 

Pengadaan kiswah Ka‟bah, dan bantuan kepada fakir-miskin serta berbagai 

bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah menduduki berbagai jabatan 
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pada Kementerian Wakaf Mesir. Di Universitas al-Azhar Kairo, ia pernah 

menjadi anggota dewan dosen.
240

 

Sayyid Sabiq mendapat tugas dari Universitas Jami‟ah Umm al-Qura, 

Mekah. Pada mulanya, ia menjadi dosen, kemudian diangkat menjadi 

ketua Jurusan Peradilan Fakultas Syariat (1397 H-1400 H) dan Direktur 

Pascasarjana Syariat (1400 H-1408 H). Setelah itu, beliau kembali menjadi 

anggota dewan dosen Fakultas Ushuluddin dan mengajar di tingkat 

Pascasarjana.
241

 

Sejak muda ia juga aktif berdakwah melalui ceramah di masjid-

masjid. Melakukan pengajian khusus di radio. Beliau juga aktif menulis di 

media massa. Beliau juga bergabung dengan al-Jami‟ah al-Syar‟iyyah li 

al-„Amilin fi al-Kitab wa al-Sunnah. Pada organisasi ini ia mendapat tugas 

untuk menyampaikan khutbah Jum‟at dan mengisi pengajian-

pengajiannya.
242

 

Selama hidupnya, beliau aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi 

Islam terkemuka, di antaranya Universitas al-Azhar di Kairo dan 

Universitas Ummul Qura di Mekah.
243

 

Sepanjang hayatnya, Sayyid Sabiq banyak menerima anugerah atas 

ketokohan dan keilmuan beliau. Puncaknya, beliau telah menerima 

penghargaan dari Negara Mesir yang diberikan oleh Presiden Republik 

Arab Mesir, Muhammad Husni Mubarak pada tanggal 5 Maret 1988. 
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Beliau juga telah dianugerahkan Jaaizah al-Malik Faisal al-Alamiah pada 

tahun 1944 dari Kerajaan Arab Saudi dalam menghargai usaha-usahanya 

menyebarkan dakwah Islam.
244

 

Sayyid Sabiq meninggal dunia pada tanggal 28 Februari 2000. 

Jenazah beliau sempurna dishalatkan oleh beribu-ribu kaum Muslimin di 

Masjid Rabiah al-Adawiyah, Madinah Nasr dengan diimami oleh Syeikh 

al-Azhar al-Syarief, Dr. Muhammad Sayid Tantawi. Turut hadir dalam 

menyalatkan jenazah tersebut al-Sayid Hani Wajdi yang mewakili 

Presiden Republik Arab Mesir, Mufti Kerajaan Mesir, Dr. Nasr Farid 

Wasil, Menteri Awqaf, Dr. Hamdi Zaqzuq, Presiden Partai Buruh, Ibrahim 

Syukri, Ketua Jabhah Ulama al-Azhar dan anggota-anggotanya, Ketua 

Jami‟ah Syarqiyyah, Dr. Fuad Mukhaimar, serta puluhan ulama dan 

pemimpin masyarakat setempat yang tidak ketinggalan memberikan 

penghormatan terhadap ulama besar umat ini.
245

  

2. Pendidikan 

       Sesuai tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu, Sayyid Sabiq 

menerima pendidikan pertamanya pada kuttab (tempat belajar pertama 

tajwid, tulis, baca, dan hafal Al-Qur‟an). Pada usia antara 10 dan 11 tahun, 

ia telah menghapal Al-Qur‟an dengan baik. Setelah itu, ia langsung 

memasuki perguruan al-Azhar di Kairo. Pada perguruan tinggi, Sayyid 

Sabiq menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat 

dasar sampai tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ini ia 
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memperoleh al-Syahadah al-„Alamiyyah (1947 M), ijazah tertinggi di 

Universitas al-Azhar ketika itu, kurang lebih sama dengan ijazah doktor.
246

 

       Meskipun berasal dari keluarga penganut Mazhab Syafi‟i, Sayyid 

Sabiq mengambil Mazhab Hanafi di Universitas al-Azhar. Para mahasiswa 

Mesir ketika itu cenderung memilih mazhab ini karena beasiswanya lebih 

besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih besar. Ini merupakan 

pengaruh Kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut Mazhab Hanafi, 

yang de facto menguasai Mesir hingga tahun 1914 M. Namun demikian, 

Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah 

mazhab-mazhab lain.
247

  

Sejak usia muda, Sayyid Sabiq dipercaya mengemban berbagai tugas 

dan jabatan, baik di bidang administrasi maupun akademik. Ia pernah 

bertugas sebagai guru pada Departemen Pendidikan dan Pengajaran Mesir. 

Pada tahun 1955 M, Sayyid Sabiq menjadi direktur Lembaga Santunan 

Mesir di Mekah selama 2 tahun. Lembaga ini berfungsi menyalurkan 

santunan para dermawan Mesir untuk honorarium imam dan guru-guru 

Masjid al-Haram, pengadaan kiswah Ka‟bah, dan bantuan kepada fakir 

miskin serta berbagai bentuk bantuan sosial lainnya. Ia juga pernah 

menduduki berbagai jabatan pada Kementerian Wakaf Mesir. Di 

Universitas al-Azhar Kairo, ia pun pernah menjadi anggota dewan 

dosen.
248
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Sayyid Sabiq mendapat tugas di Universitas Jami‟ah Umm al-Qura, 

Mekah. Pada mulanya menjadi dosen, kemudian di angkat sebagai ketua 

Jurusan Peradilan pada Fakultas Syariat (1397 H-1400 H) dan direktur 

Pascasarjana Syariat (1400 H-1408 H).
249

 

3. Guru dan Muridnya 

       Guru-guru Sayyid Sabiq, di antaranya adalah Syeikh Mahmud Syaltut 

dan Syeikh Tahir al-Dinari. Keduanya dikenal sebagai ulama besar di al-

Azhar ketika itu. Ia juga belajar kepada Syeikh Mahmud Khattab, pendiri 

al-Jami‟ah al-Syar‟iayyah li al-„Amilin fi al-Kitab wa al-Sunnah 

(Perhimpunan Syariat bagi Pengamal Alquran dan Sunnah Nabi). Al-

Jami‟ah ini bertujuan untuk mengajak umat kembali mengamalkan 

Alquran dan Sunnah Nabi saw. tanpa terikat pada mazhab tertentu.
250

 

       Murid Sayyid Sabiq yang cemerlang dalam bidang keislaman adalah 

Syeikh Dr. Yusuf al-Qaradhawi.  

4. Kondisi Sosio-Politik 

       Sayyid Sabiq hidup pada kondisi sosio-politik yang tidak stabil di 

Mesir. Ia bergabung dengan organisasi pergerakan umat Islam di Mesir 

yang dikenal dengan Ikhwanul Muslimin (االخىان انمسهمٍه), yaitu gerakan 

Islam yang mengajak dan menuntut agar tegaknya syariat Allah. Hidup di 

bawah naungan Islam seperti yang diturunkan Allah kepada Rasulullah 

saw. dan diserukan oleh para salafus-shaleh. Bekerja dengan-Nya dan 

untuk-Nya. Memiliki keyakinan bersih yang berakar teguh dalam hati. 
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       Pemahaman yang benar sesuai akal dan fikrah. Tunduk pada syariat 

yang mengatur al-jawarih (anggota tubuh) dalam berperilaku dan politik. 

Pendiri Ikhwanul Muslimin adalah Imam Hasan al-Banna. Beliau 

berprofesi sebagai tukang jam sekaligus seorang guru dan mujahid. Al-

Banna dilahirkan pada tanggal 14 Oktober 1906 di Mahmudiyah, Mesir. 

Beliau merupakan anak sulung dari delapan saudara dari pasangan Ahmad 

bin Abd. Rahman Al-Banna, seorang tukang jam dan Fudhla seorang 

wanita yang pintar, peka dan mahir dalam pengurusan rumah tangga.
251

 

5. Pemikirannya 

       Sayyid Sabiq memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat bermanfaat 

agama dan umat ini. Adapun beberapa pemikirannya tersebut adalah 

sebagai berikit:  

a. Universalitas Risalah Islam 

       Sayyid Sabiq mengemukakan beberapa pemikirannya dalam 

Muqaddimah kitab Fiqh al-Sunnah, yaitu tentang universalitas risalah 

Islam, tujuan risalah Islam, dan penerapan hukum Islam atau ilmu fikih. 

Sayyid Sabiq menyampaikan bahwa risalah Islam bukanlah risalah 

yang bersifat lokal, terbatas hanya pada satu generasi atau suku-bangsa 

tertentu, seperti risalah-risalah agama yang diturunkan sebelum Islam. 

Akan tetapi risalah Islam merupakan ajaran yang bersifat universal 

yang ditujukan kepada seluruh umat manusia hingga hari kiamat dan 

                                                           
251

 Ibid. 



 
 

107 
 

ajaran Islam tidak dikhususkan hanya untuk negeri tertentu atau masa 

tertentu.
252

 

Sebagai dalilnya beliau (Sayyid Sabiq), mengutip dalil dari Al-

Qur‟an dan juga hadis Nabi Muhammad saw.,
253

 yaitu: 

                                 

“Mahasuci Allah yang telah menurunkan Furqān (Al-Qur‟an) 

kepada hamba-Nya (Muhammad), agar dia menjadi pemberi peringatan 

kepada seluruh alam (jin dan manusia).”
254

 (QS. Al-Furqān [25]: 1) 

 

Allah Swt. berfirman, 

                       ...  

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad), melainkan 

kepada semua umat manusia sebagai pembawa berita gembira dan 

sebagai pemberi peringatan...”
255

 (QS. Saba‟ [34]: 28) 

 

Allah Swt. berfirman, 

                                   

                          

                 

    

“Katakanlah (Muhammad), “Wahai manusia! sesungguhnya aku 

utusan Allah bagi kamu semua, Yang memiliki kerajaan langit dan 

bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Dia, Yang 

menghidupkan dan mematikan, maka berimanlah kamu kepada Allah 

dan Rasul-Nya, (yaitu) Nabi yang ummi yang beriman kepada Allah 

dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya). Ikutilah dia, agar 

kamu mendapat petunjuk.”
256

 (QS. Al-A‟rāf [7]: 158) 
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Dan beliau juga mengutip hadis shahih, 

َعُث ِإََل قَػْوِمِو َخاصًَّة، َوبُِعْثُت ِإََل ُكلي َأضْبََر َوَأْسَود  257َكاَف ُكلُّ َنِبٍّ يُػبػْ

“Setiap nabi diutus khusus kepada kaumnya, dan aku diutus untuk 

yang berkulit merah dan yang berkulit hitam.” 

 

Selanjutnya, Sayyid Sabiq memaparkan bukti-bukti tentang ajaran 

Islam yang universal dan syumul tersebut, yaitu: 

1) Risalah Islam tidak mengandung suatu perkara di dalam ajaran Islam 

yang sulit untuk diyakini atau dilaksanakan oleh umat manusia.
258

 

Sebagai dalil dari bukti yang pertama ini beliau mengemukakan 

beberapa ayat dalam Al-Qur‟an dan hadis Nabi Muhammad saw. 

       Allah Swt. berfirman, 

         ... 

       “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya...”
259

 (QS. Al-Baqarah [2]: 286) 

 ...                 ... 

“...Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak 

menghendaki kesukaran bagimu...”
260

 (QS. Al-Baqarah [2]: 185) 
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 ...              ... 

“..dan Dia tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam 

agama...”
261

 (QS. Al-Ḥajj [22]: 78) 

Kemudian beliau mengutip hadis riwayat al-Bukhari yang 

bersumber dari Abu Sa‟id al-Maqburiy (dari Abu Hurairah), bahwa 

Rasulullah saw. bersabda: 

يَن َأَحٌد ِإالَّ َغَلَبوُ         يَن ُيْسٌر، َوَلْن ُيَشادَّ الدي  262ِإفَّ َىَذا الدي

"Sesungguhnya agama itu mudah, dan tidaklah seseorang 

mempersulit agama kecuali dia akan dikalahkan (semakin berat dan 

sulit)...”  

       Selanjutnya, Sayyid Sabiq juga mengutip hadis yang diriwayatkan 

oleh Muslim bahwa Rasulullah saw., mengatakan:  

يِن ِإََل اللَِّو احلَِنيِفيَُّة السَّْمَحة         263َأَحبُّ الدي
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”Agama yang lebih disukai Allah adalah agama yang lurus dan 

penuh toleransi.” 

2) Risalah Islam merupakan suatu permasalahan yang tidak berubah, 

baik oleh waktu dan tempat, seperti akidah dan ibadah yang dijelaskan 

dengan sempurna dan terperinci. Dan diterangkan dengan nash-nash 

yang lebih lengkap sehingga siapa punn tidak perlu lagi untuk 

menambah atau menguranginya. Sedangkan permasalahan yang dapat 

berubah berdasarkan perkembangan waktu dan tempat, seperti 

problematika dalam masyarakat, urusan politik dan peperangan, 

semuanya dijelaskan secara umum supaya dapat mengikuti 

kemaslahatan dan kebutuhan manusia sepanjang masa. Selain itu, agar 

dijadikan sebagai pedoman bagi para pemimpin dalam menegakkan 

kebenaran dan keadilan, karena hal itu bersifat fleksibel.
264

 

3) Semua ajaran yang ada dalam risalah Islam bertujuan untuk menjaga 

kepentingan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-„aql), 

keturunan (hifz al-nasl), dan harta (hifz al-mal). Hal ini sesuai dengan 

fitrah dan akal, serta sesuai dengan perkembangan zaman dan cocok 

untuk setiap masa dan tempat.
265

 Kemudian Sayyid Sabiq menguatkan 

pendapatnya dengan mengutip firman Allah Swt., 
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 Lihat: Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, loc.cit. 
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       “32. Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan 

perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya 

dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, "Semua itu untuk orang-orang 

yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus (untuk mereka saja) 

pada hari Kiamat." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu 

untuk orang-orang yang mengetahui. 33. Katakanlah (Muhammad), 

"Tuhanku hanya mengharamkan segala perbuatan keji terlihat dan 

yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang 

benar, dan (mengharamkan) kamu mempersekutukan Allah dengan 

sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan 

(mengharamkan) kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak 

kamu ketahui."
266

 (QS. Al-A‟rāf [7]: 32-33) 
 

       Dan Firman Allah Swt., 
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       “156. Dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di 

akhirat. Sungguh, kami kembali (bertobat) kepada Engkau. (Allah) 

berfirman, “siksa-Ku akan Aku timpakan kepada siapa yang Aku 

kehendaki dan rahmat-Ku meliputi segala sesuatu. Maka akan Aku 

tetapkan rahmat-Ku bagi orang-orang yang bertakwa, yang 

menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat 

Kami.” 157. (Yaitu) orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang 

ummi (tidak bisa baca tulis) yang (namanya) mereka dapati tertulis di 

dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka 

berbuat yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang 

menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan 

segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan 

belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang 

beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti 

cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al-Qur‟an), mereka 

itulah orang-orang beruntung.”
267

   (QS. Al-A‟rāf [7]: 156-157)  

 

b. Tujuan Risalah Islam 

       Tujuan yang ingin dicapai oleh risalah Islam adalah untuk 

membersihkan dan mensucikan jiwa, dengan cara mengenal Allah dan 

dan beribadah hanya kepada-Nya. Selain itu, Islam juga bertujuan agar 

mengokohkan hubungan antara sesama manusia serta membangunnya 

dengan disertai rasa saling mencintai, menyayangi, persaudaraan, 

persamaan, dan keadilan, demi terwujudnya kebahagiaan di dunia dan 

di akhirat.
268

 Kemudian Sayyid Sabiq mengemukakan dalilnya, 

                                   

                             

 

       “Dialah yang mengutus seorang Rasul kepada kaum yang buta 

huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka 

ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka dan mengajarkan kepad 

                                                           
267
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268
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mereka Kitab dan Hikmah (Sunnah), meskipun sebelumnya, mereka 

benar-benar dalam kesesatan yang nyata,”
269

 (QS. Al-Jumu‟ah [62]: 2) 

 

Dan Firman Allah Swt., 

                         

 
“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk 

(menjadi) rahmat bagi seluruh alam.”
270

 (QS. Al-Anbiya‟, 21: 107) 

 

       Kemudian, beliau juga mengemukakan hadis Nabi Muhammad 

saw. sebagai penegas tujuan dari risalah Islam tersebut,  

 271أَنَا َرضْبٌَة ُمْهَداة

“Aku (diutus sebagai) rahmat yang memberi petunjuk.” 

 

c. Penerapan Hukum Islam atau Ilmu Fikih 

       Selanjutnya, Sayyid Sabiq menjelaskan kaidah-kaidah umum 

dalam menetapkan suatu ketentuan sebagaimana yang telah digariskan 
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270
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 Al-Hakim, al-Mustadrak „alā al-Shahīhain, Bab “Amā Hadīsu Ma‟mar”, no. 100, 

(Beirut: Dar a-Kutub al-„Ilmiyyah, 1990), cet. ke-1, juz 1, hlm. 91. 

Lafal lengkap hadis ini sebagai berikut: 

َا أَنَا َرضْبٌَة ُمْهَداةيَا أَيػَُّها النَّاُس    ِإَّنَّ
 

“Wahai sekalian umat manusia! Sebenarnya aku (diutus sebagai) yang memberi petunjuk.” 

Hakim berkata, “Hadis ini shahih menurut syarat Imam Bukhari dan Muslim. Dalam pandangan 
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oleh Islam dan harus dijadikan sebagai panduan oleh kaum Muslimin 

adalah sebagai berikut: 

1) Larangan membahas suatu hukum atas suatu peristiwa yang belum 

terjadi sehingga peristiwa tersebut benar-benar terjadi secara 

nyata.
272

 Kemudian, Sayyid Sabiq mengutip ayat Al-Qur‟an dan 

hadis sebagai dalil dari pernyataannya tersebut.  

                                 

                                  

 
“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

menanyakan (kepada Nabimu) hal-hal yang jika diterangkan 

kepadamu, (justru) menyusahkan kamu. Jika kamu menanyakan 

ketika Al-Qur‟an sedang diturunkan, (niscaya) akan diterangkan 

kepadamu. Allah telah memaafkan (kamu) tentang hal itu. Dan Allah 

Maha Pengampun, Maha Penyantun.”
273

 (QS. Al-Mā‟idah [5]: 101) 

 

       Dan dalam sebuah hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah 

saw. melarang untuk membicarakan yang belum terjadi.
274

 

 275أف النِب َصلَّى اهللُ َعَلْيِو َوَسلََّم نَػَهى َعِن اْْلُْغُلوطَاتِ 

“Sesungguhnya Nabi saw. melarang dari ughluthat 

(membicarakan hal-hal yang belum terjadi)” 

 

2) Menjauhi banyak bertanya dan memutarbalikan permasalahan 

sehingga menjadikannya sulit.
276
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       Sayyid Sabiq mengemukakan dalil-dalil berupa hadis Nabi 

Muhammad saw.,  

 277وََكثْػَرَة السَُّؤاِؿ، وإضاعة ادلاؿأف اللََّو َكرَِه َلُكْم ِقيَل َوقَاَؿ، 

“Sesungguhnya Allah tidak senang atas diri kalian perkataan 

ini dan itu, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta.”  

Rasulullah saw. bersabda,  

تَػْعَتُدوَىا، وحـر ِإفَّ اهلَل فَػَرَض فَػرَاِئَض َفاَل ُتَضيػيُعوَىا َوحََّد ُحُدوًدا َفاَل 
َأْشَياَء َفاَل تَػْنَتِهُكوَىا، َوَسَكَت َعْن َأْشَياَء رضبة بكم من غَت نسياف َفاَل 

َها  278تَػْبَحُثوا َعنػْ
 

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, 

maka janganlah kamu menyia-nyiakannya; menetapkan batasan-

batasan, maka janganlah kamu melanggarnya; mengharamkan 

beberapa larangan, maka janganlah kamu melanggarnya; dan 

mendiamkan atas suatu perkara sebagai rahmat bagi kalian, tidak 

karena lupa, maka janganlah kamu membahasnya.” 

 

Kemudian, Sayyid Sabiq menambahkan hadis penguat dari 

kaidah yang kedua tersebut. 

ـْ، َفُحريـَ ِمْن َأْجِل  أَْعَظمَ  الناس ُجْرًما، َمْن َسَأَؿ َعْن َشْيٍء َلَْ ُُيَرَّ
 279َمْسأَلَِتو
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Mā Lā Ya‟nīhi”, no. 7289, op.cit.,  juz 9, hlm. 95. Dalam kitab Shahīh Al-Bukhārī ditemukan 
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ُ
 ادل



 
 

116 
 

“Orang yang paling besar dosanya adalah orang yang 

menanyakan suatu perkara yang tidak diharamkan, lantas ia 

diharamkan karena pertanyaannya tersebut.” 

 

3) Menghindari perselisihan dan perpecahan dalam permasalahan 

agama.
280

 

       Sesuai dengan firman Allah Swt. 

                              

       “Dan sungguh, (agama tauhid) inilah agama kamu, agama yang 

satu dan Aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepada-Ku.”
281

 

(QS. Al-Mu‟minūn [23]: 52) 

 

Allah Swt. berfirman, 

 

                         ... 

 

“Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali (agama) 

Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, ...”
282

 (QS. Âli „Imrān 

[3]:103)  

 

Firman Allah Swt.,  

...                      ... 

“... dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu 

menjadi gentar dan kekuatanmu hilang ...”
283

 (QS. Al-Anfal [8]: 46) 
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Selain dari beberapa ayat di atas, ada lagi ayat Al-Qur‟an yang 

menerangkan tentang menghindari perselisihan dan perpecahan 

dalam permasalahan agama, yaitu: QS. Al-An‟ām [6]: 159; QS. Ar-

Rūm [30]: 32; QS. Âli „Imrān [3]: 105.
284

  

4) Mengembalikan permasalahan yang diperdebatkan kepada Al-

Qur‟an dan Sunnah.
285

 

       Kaidah ini diambil dari ayat-ayat Al-Qur‟an, 

 ...                         ... 

“... jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur‟an) dan Rasul 

(Sunnahnya),...”
286

 (QS. An-Nisā‟ [4]: 59) 

 

Firman Allah Swt., 

                           ... 

“Dan apa pun yang kamu perselisihkan padanya tentang sesuatu, 

keputusannya (terserah) kepada Allah...”
287

 (QS. Asy-Syūrā [42]: 10)  

 

Karena Allah Swt. telah menguraikan ajaran Islam dengan 

sangat jelas di dalam Al-Qur‟an,
288

 sebagaimana firman Allah Swt., 
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    ...                     ... 

“... dan Kami turunkan kepadamu Kitab (Al-Qur‟an) kepadamu 

untuk menjelaskan segala sesuatu,... “
289

 (QS. An-Naḥl [16]: 89) 

 

       Selain ayat-ayat Al-Qur‟an di atas, Sayyid Sabiq juga 

menjelaskan dengan ayat-ayat yang lainnya, yaitu: QS. Al-An‟ām 

[6]: 38. Di samping penjelasan Al-Qur‟an, sunnah amaliah
290

 

merupakan pegangan kedua sebagai penjelasan dari ayat-ayat Al-

Qur‟an tersebut. Sebagaimana firman Allah swt., 

   ...                        ... 

“... Dan Kami turunkan adz-Dzikr (Al-Qur‟an) kepadamu, agar 

engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan 

kepada mereka ...”
291

 (QS. An-Naḥl [16]: 44) 

 

  Dan Firman Allah Swt., 

                                

“Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur‟an) 

kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar kamu mengadili 

antara manusia dengan apa yang telah Allah ajarkan kepadamu,...”
292

 

(QS. An-Nisā‟ [4]: 105) 
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       Dengan demikian, ajaran agama Islam telah sempurna dan tujuan 

dari syariat yang ada di dalamnya juga telah jelas. Hal ini sesuai 

dengan firman Allah Swt.
293

 Hal ini diperkuat dengan firman Allah 

Swt., 

...                                     

  ... 

“... Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, dan 

telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam 

sebagai agamamu...”
294

 (QS. Al-Mā‟idah [5]: 3)  

 

       Jadi, selama permasalahan agama telah diuraikan dengan sangat 

jelas dan disertai dalil yang menjadi landasannya kuat, maka 

perbedaan pendapat tidak akan lagi berpengaruh dan memiliki 

tempat.
295

 Allah Swt. berfirman, 

...                               

“... dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang 

(kebenaran) Kitab itu, mereka dalam perpecahan yang jauh.”
296

 (QS. 

Al-Baqarah, 2: 176) 

 

Dan juga firman Allah Swt., 
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“Maka demi Tuhanmu, mereka tidak beriman sebelum mereka 

menjadikan engkau (Muhammad) sebagai hakim terhadap perkara 

yang mereka perselisihkan, (sehingga) kemudian tidak ada rasa 

keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan, 

dan mereka menerima dengan sepenuhnya.”
297

 (QS. An-Nisā‟ [4]: 65) 

 

d. Menolak Fanatisme Mazhab tetapi Tidak Juga Menjelek-Jelekkan 

Mazhab 

       Para sahabat dan generasi sesudahnya yang diakui sebagai generasi 

yang mengamalkan kaidah-kaidah yang ada dalam menggali hukum 

Islam. Sehingga mengurangi terjadinya perbedaan pendapat di antara 

mereka. Kalau pun ada perbedaan pendapat, hal itu dipicu oleh karena 

adanya perbedaan tingkat pemahaman di antara mereka dalam 

memahami suatu nash, di mana sebagaian mereka memahami suatu 

permasalahan, sedangkan sebagian yang lainnya tidak mengetahui.
298

 

Tatkala muncul imam mazhab yang empat, mereka juga mengikuti 

tradisi dari generasi sebelumnya. Walaupun di antara mereka masih 

didapati perbedaan, hal ini dikarenakan yang satu lebih mengutamakan 

pendekatan Sunnah dalam menggali hukum, seperti ulama Hijaz yang 

sangat terkenal sebagai penghimpun Sunnah dan perawi hadis. 

Sedangkan sebagian yang lain lebih mengedepankan pendekatan akal 

dalam menggali hukum, seperti ulama Irak. Sehingga sangat minim 
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ditemukan pakar hadis dari kalangan mereka. Hal ini tidak lain 

dikarenakan mereka jauh dari tempat turunnya wahyu.
299

 

Para imam mazhab berusaha dengan segala daya dan upayanya 

untuk memahami dalil-dalil yang ada dan menguraikan maksudnya 

kepada umat. Pada waktu yang sama mereka juga melarang untuk taklid 

kepada mereka. Bahkan meraka mengatakan bahwa tidak diperbolehkan 

mengikuti pendapat mazhabnya jika tidak mengetahui terlebih dahulu 

dalil yang digunakan dalam menentukan hukum tersebut. Bahkan 

dengan tegas mereka juga menyatakan bahwa mazhab mereka adalah 

hadis yang shahih.
300

 

Tujuan mereka ber-istinbath dalam menentukan hukum hanyalah 

membantu umat Islam dalam memahami hukum-hukum Allah dengan 

cara yang benar.
301

 Karena tidak semua ayat-ayat yang diturunkan Allah 

Swt. dapat dipahami secara langsung oleh umat Islam pada umumnya. 

Banyak permasalahan dan kasus-kasus yang perlu penjelasan dari 

ulama untuk memahami dalil yang ada. Demikian juga dengan kasus-

kasus yang tidak dijumpai di zaman Nabi Muhammad saw. yang 

membutuhkan ijtihad dari ulama yang memahami kaidah-kaidah 

istinbath hukum untuk menyelesaikannya. 

Namun, generasi setelah mereka mulai memperlihatkan niat yang 

lemah dan tekad yang rapuh bahkan tabiat meniru dan taqlid (mengikuti 

tanpa mengetahui landasannya) semakin subur dalam diri mereka; 
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masing-masing golongan merasa cukup mengikuti satu mazhab tertentu 

sebagai pegangan, pedoman, dan panduan yang dipegang begitu 

fanatik. Segala daya dan upaya dicurahkan demi membela dan 

mempertahankan mazhabnya.
302

 

Bukan hanya itu, pendapat imam pun dianggap sebagai firman 

Ilahi. Mereka tidak memperkenankan mengeluarkan fatwa yang 

berkaitan dengan suatu permasalahan apabila bertentangan dengan 

istimbath yang telah dilakukan oleh imam mereka. Bahkan, sikap 

fanatik yang berlebihan terhadap imam-imam mereka mendorong al-

Khurki berkata: “Setiap ayat atau hadis yang menyalahi pendapat 

sahabat-sahabat kami hendaklah ditakwilkan atau di naskh (hapus)!”.
303

 

Beberapa faktor yang menjadi penyebab kemunduran umat adalah 

penerapan sistem pembelajaran sekolah yang hanya bertumpu pada satu 

mazhab atau beberapa mazhab saja, yang notabenenya didirikan oleh 

para hartawan dan penguasa. Inilah yang menjadi sebab munculnya 

fanatisme mazhab yang kemudian diikuti dengan gerakan anti ijtihad. 

Padahal, semua itu dilakukan hanya untuk meraih keuntungan sekaligus 

mempertahankan gaji guru-guru yang mengajar di sekolah tersebut.
304

 

Faktor lainnya adalah keterlenaan dengan taqlid dan sikap 

mengabaikan Alquran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Selain itu, 
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muculnya pernyataan bahwa pintu ijtihad sudah tertutup menjadikan 

umat Islam ini kedalam bencana dan terperangkap dalam pandangan 

yang sempit, ibarat „terperangkap ke dalam lubang katak‟.
305

  

Taqlid dan ta‟ashshub (fanatik) terhadap mazhab tertentu 

menjadikan umat Islam kehilangan petunjuk Al-Qur‟an dan Sunnah, 

yang pada gilirannya disusul dengan pernyataan bahwa pintu ijtihad 

sudah tertutup. Maka, jadilah syariat sebagai pendapat fuqaha (ahli 

fikih) dan pendapat fuqaha itulah yang menjadi syariat. Sedangkan 

setiap orang yang berbeda pendapat dengan pendapat fuqaha, mereka 

dianggap sebagai ahli bid‟ah, perkataannya tidak dapat dipercaya, dan 

fatwanya tidak dapat diterima.
306

 Selain itu, akibat dari fanatik buta ini 

membuat sebagaian pendukung suatu mazhab menyalahkan pendapat 

dan menyalahkan golongan mazhab yang lain. Saling menjelekkan di 

antara pengikut mazhab. Bahkan, tidak bisa dipungkiri terdapat 

kelompok yang membubarkan pengajian suatu kelompok oleh 

kelompok lain yang berujung pada perselisihan dan pertentangan serta 

perkelahian. 

Akibat lain dari taqlid ini, umat Islam terpecah menjadi berbagai 

kelompok dan golongan hingga mereka berselisih mengenai sah atau 

tidaknya seorang perempuan bermazhab Hanafi menikah dengan laki-
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laki yang bermazhab Syafi‟i.
307

 Sebagian mereka berpendapat tidak sah, 

sebab perempuan tersebut masih ragu-ragu dalam keimanannya.
308

 

Sebagian yang lain menganggap sah dengan mengiaskannya pada 

perempuan Ahli Zimmah.
309

 

Munculnya taqlid buta, pengabaian Al-Qur‟an dan Sunnah sebagai 

sumber hidayah dengan mengikuti pernyataan bahwa pintu ijtihad 

sudah tertutup, telah menumbuhkan perbuatan bid‟ah, melemahkan 

panji-panji Sunnah, menjadikan gerakan pemikiran semakin mundur ke 

belakang dan stagnan, serta menjadikan riset ilmiah semakin hilang dari 

kehidupan. Imbas lainnya akan menjadikan lemahnya kepribadian 

umat, lenyapnya kehidupan berkarya serta menghambat kemajuan dan 

perkembangan. Hingga di sinilah orang asing melihat celah-celah 

kelemahan Islam dan berusaha untuk menghancurkannya.
310

 

Akhirnya, tasyri‟ islamiy yang awalnya diturunkan Allah untuk 

mengatur kehidupan manusia dan sebagai bekal dalam menghadapi 

kehidupan dunia dan akhirat, hancur berserakan, laksana benda yang 

jatuh menghujam ke dasar jurang. Sehingga yang mempelajarinya dapat 

menjadikan akal dan nuraninya rusak, bahkan ia hanya menyia-nyiakan 

waktu. Keadaan seperti tidak akan mendatangkan manfaat apapun 
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dalam agama Allah dan tidak dapat mengatur kehidupan manusia 

dengan baik, sesuai dengan ajaran Islam yang benar.
311

     

e. Pemurnian Akidah Islam 

       Sayyid Sabiq berusaha sekuat tenaganya untuk menampakkan dan 

membeberkan akidah Islam sesuai dengan kitab-kitab suci Tuhan 

sekalian Alam, Allah Swt., dan yang didakwahkan oleh semua Nabi dan 

Rasulullah saw. Isinya dibersihkan dari segala noda yang 

mencampurinya, disucikan dari pengaruh hawa nafsu yang 

mengotorinya sejak bertahun-tahun dan berabad-abad yang lalu. 

       Sayyid Sabiq berusaha dengan berbagai cara agar penjelasan-

penjelasan hakikat yang sebenarnya dari akidah Islam itu dapat lebih 

mudah diterima oleh akal. Penjelasan dengan metode modern ataupun 

melalui dengan contoh-contoh yang bisa diterima oleh akal pemikiran 

manusia. Ataupun dengan cara-cara lain yang semuanya bertujuan agar 

umat manusia memahami akidah Islam yang sebenarnya. 

Kemudian, Sayyid Sabiq menjelaskan dalam mukaddimah 

bukunya, al-„Aqā‟id al-Islāmiyyah, bahwa Islam tersebut adalah iman 

(keimanan) dan amal (perbuatan). Keimanan merupakan akidah dan 

pokok yang di atasnya berdiri syariat Islam. Kemudian dari pokok 

tersebut keluarlah cabang-cabangnya. Sedangkan perbuatan merupakan 
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syariat dan cabang-cabang yang dianggap sebagai buah dari hasil 

keimanan dan akidah tersebut.
312

 

Keimanan dan perbuatan atau diistilahkan dengan akidah dan 

syariat merupakan dua hal yang satu dengan yang lainnya saling 

sambung-menyambung, saling berkaitan, dan tidak bisa dipisahkan 

antara satu dengan yang lainnya. Beliau mengibaratkan antara iman dan 

amal itu seperti buah dengan pohonnya.
313

 Sebagaimana firman Allah 

Swt. yang seringkali menyandingkan antara iman dan amal. 

                               

    ... 

       “Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang 

beriman dan berbuat kebajikan, bahwa  untuk mereka (disediakan) 

surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai ...”
314

 (QS. Al-

Baqarah [2]: 25) 

 

                                   

                  

   
“Barang siapa mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun 

perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan 

kepadanya kehidupan yang baik dan akan Kami beri balasan dengan 

pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”
315

 (QS. 

An-Nahl, 16: 97) 
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       Masih banyak lagi ayat-ayat Al-Qur‟an yang menyandingkan 

antara iman dan amal. Hal ini menjadi bukti bahwa antara iman dan 

amal merupakan suatu hal yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa lainnya. 

Iman tidak akan berarti tanpa amal dan sebaliknya amal yang tidak 

disertai iman juga sama saja dengan omong kosong. 

Demikian sekelumit penjabaran Sayyid Sabiq tentang akidah Islam. 

Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada bahasan terhadap karya Sayyid 

Sabiq yang lainnya. 

Adapun manhaj Sayyid Sabiq dalam permasalahan fikih
316

 adalah 

sebagai berikut: 

1) Menolak Fanatisme mazhab tetapi tidak juga menjelek-jelekkan 

mazhab. 

2) Bersandar kepada dalil-dalil yang bersumber dari Al-Qur‟an, 

Sunnah, dan ijma‟. 

3) Kecendrungan kepada al-taysir (kemudahan) menjauhi istilah-

istilah dan alasan yang rumit. 

4) Memberikan kemudahan (rukhshah) kepada perkara yang boleh 

menerima rukhshah, berdasarkan hadis “Sesungguhnya Allah Swt. 

menyukai kalau diambil rukhshah-nya, sebagaimana Dia suka 

dilaksanakan perintah-Nya”. 
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5) Menjauhi menyebutkan perkara khilafiah kecuali terhadap masalah 

yang mesti disebutkan perbedaan pendapatnya. Beliau 

menyebutkan pendapat-pendapat dalam masalah tersebut kemudian 

memilih pendapat yang kuat (al-rajih) atau yang paling kuat (al-

arjah). Terkadang, beliau meninggalkan masalah tersebut tanpa 

men-tarjih-nya (tanpa memilih salah satu di antara pendapat-

pendapat tersebut) karena tidak jelasnya pendapat yang kuat 

menurutnya atau mencukupkan dengan menyebutkan pendapat-

pendapat (al-aqwāl) dengan dalilnya saja. Beliau beralasan bahwa 

ini merupakan suatu amanah yang diserahkan masalah tersebut 

kepada pembaca yang akan memikul konsekuensi pilihannya atau 

pembaca bisa menanyakan masalah tersebut kepada ulama yang 

lain. Prinsip beliau ini merupakan prinsip yang susah diterima oleh 

sebagian ulama yang lain. 

6) Mengingatkan kepada hikmah dan tujuan-tujuan dari nas-nas 

nabawiyah (hadis Nabi saw.) 

 

6. Karya Sayyid Sabiq yang Lainnya 

       Sayyid Sabiq merupakan tokoh Islam yang sangat produktif dalam 

menghasilkan karya-karya ilmiah yang bermanfaat. Selain dari kitab Fiqh 
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al-Sunnah, Sayyid Sabiq juga memiliki banyak karya lainnya.
317

 Di antara 

karya beliau adalah: 

a. Al-„Aqā‟id al-Islāmiyyah (Akidah Islam) 

        Karya Sayyid Sabiq ini diterbitkan di Beirut oleh Dar al-Kutub al-

„Arabi. Kitab ini terdiri dari 16 bab yang termasuk Muqaddimah dan 

Penutup dengan jumlah halamannya 316. Berdasarkan karyanya ini 

dapat diketahui bahwa Sayyid Sabiq merupakan pengikut ahlus sunnah 

wal jama‟ah atau al-asy‟ariyyah.  

Mengawali pembahasannya, Sayyid Sabiq menjelaskan tentang 

Islam, pengertian keimanan atau akidah, kesatuan akidah, apa penyebab 

akidah itu satu dan kekal, jalan yang ditempuh para rasul dalam 

menanamkan akidah, penyelewengan dari jalan yang ditempuh para 

rasul dan akibatnya, dan pentingnya kembali ke arah pembaharuan 

dakwah kepada keimanan. 

Kemudian pada bab selanjutnya, beliau menerangkan tentang 

ma‟rifat kepada Allah. Dalam pembahasannya beliau menjelaskan 

tentang cara berma‟rifat, berma‟rifat dengan fikiran, taklid sebagai 

penutup akal pikiran, bidang-bidang pemikiran, tujuan pemikiran, 

berma‟rifat dengan cara memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah, 

dan nama-nama Allah maha agung. 

Sayyid Sabiq juga menjelaskan tentang zat Ketuhanan dengan 

rinci. Bahasan yang diuraikan dalam bab ini meliputi tentang 
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kemustahilan untuk menemukan zat tuhan, kelamahan mengetahui 

ma‟rifat yang hakiki suatu benda bukan berarti ketiadaan benda 

tersebut, alam semesta sebagai bukti adanya zat yang Maha Pencipta, 

fitrah sebagai wujud adanya Allah, dalil naqli dan aqli tentang adanya 

Allah, dan pengakuan ilmuan modern tentang wujud Allah. 

Beliau secara lanjut menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Swt. 

Dengan gamblang dijelaskan tentang sifat-sifat salbiah, sifat-sifat 

tsubutiah, dan sifat-sifat zat dan sifat-sifat af‟al yang dimiliki Allah 

Swt. serta sifat-sifat Allah yang menjadi penunjuk jalan.  

Pada bagian selanjutnya Sayyid Sabiq menjelaskan tentang hakikat 

keimanan dan buahnya. Hakikat keimanan seorang hamba Allah 

diwujudkan dengan keyakinan dalam hati dan diucapkan dengan lidah 

serta diaplikasikan dalam amal kehidupannya sehari-hari. Bukan 

dikatakan beriman seseorang bila hanya menyakini saja tanpa 

membarenginya dengan ucapan bahwa dia beriman. Demikian juga, 

belum bisa dikatakan beriman ketika keyakinan dan ucapannya tidak 

disertai dengan perbuatan-perbuatan atau amal ibadah yang menjadi 

kewajiban seorang mukmin. 

Karena dengan imannya yang mantap dalam hati sanubari seorang 

insan maka akan melahirkan sifat-sifat dan sikap-sikap yang 

memancarkan cahaya keimanan tersebut. Seluruh gerak dan tingkah 

lakunya diterangi dengan cahaya iman sehingga jalan yang ditempuh 

sesuai dengan koridor yang digariskan Allah Swt. Bukan hanya itu, 
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seorang insan yang sempurna imannya laksana matahari yang mampu 

menerangi sekelilingnya atau seperti bunga yang menyebarkan aroma 

yang harum.  

Lebih dalam Sayyid Sabiq mengingatkan bahwa seseorang yang 

sudah sempurna iman dan akidahnya maka dia akan meletakkan 

cintanya kepada Allah dan Rasul-Nya di atas cinta yang lainnya. Hal ini 

dibuktikan dengan keyakinan, ucapan, dan setiap gerak-gerik 

kehidupannya baik ketika bersama atau sendirinya. Bilamana 

kecintaannya kepada yang lain melebihi dari cintanya kepada Allah 

Swt. dan Rasul-Nya, maka dengan ini dikatakan bahwa walaupun iman 

di dadanya sudah ada tetapi keyakinan masih goyah.
318

 

Adapun buah yang akan dipetik dari keimanan tersebut adalah 

kemerdekaan jiwa dari kekuasaan orang lain, keberanian dan ingin terus 

maju karena kebenaran, keyakinan bahwa hanya Allah Swt. sang 

pemberi rizki bukan yang lain, ketenangan dalam hati, dan mengangkat 

seseorang dari kekuatan maknawiah kemudian menghubungkannya 

dengan sifat-sifat Allah, serta kehidupan yang baik, adil dan makmur 

akan dicepatkan Allah pelaksanaannya.
319

  

Pembahasan selanjutnya yang dijelaskan dalam kitab al-„Aqaaidah 

al-Islaamiyyah adalah tentang takdir. Dalam bab ini beliau menjelaskan 

bahwa  Allah Swt. Maha Merajai dan pemilik kerajaan seluruh alam. 

Walaupun ada di antara manusi yang bergelar sebagai raja hanya 
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bersifat sementara dan mencakup sebagian tempat. Allah Swt. mengatur 

segala segala sesuatu yang ada di alam semesta dengan kebijaksanaan-

Nya dan kehendak-Nya. Maka segala sesuatu yang terjadi di alam 

semesta ini, semuanya berjalan sesuai dengan kehendak yang telah 

direncanakan sejak semula oleh-Nya dan mengikuti aturan-aturan yang 

telah ditetapkannya. 

Allah Swt. sebagai pemegang kekuasaan atas alam semesta beserta 

segala isinya berbuat tanpa ada perintah dan larangan dari siapa pun. 

Dia berbuat tanpa ada yang bisa melarangnya. Dia pun melakukan 

sesuatu tanpa ada yang memerintahkan-Nya. Inilah kekuasaan Allah 

Swt dengan segala kebebasan-Nya dalam berbuat sesuatu. 

Selanjutnya, Sayyid Sabiq mendefenisikan takdir sebagai suatu 

peraturan yang tertentu yang telah dibuat oleh Allah Swt. untuk segala 

yang ada dalam alam semesta yang nyata ini. Jadi, peraturan-peraturan 

tersebut merupakan undang-undang umum atau kepastian-kepastian 

yang diikatkan didalamnya antara sebab dengan musababnya, juga 

antara sebab dengan akibatnya. 

Beriman kepada takdir bukan semata-mata tanpa hikmah yang 

banyak di dalamnya. Di antara hikmah yang akan diperoleh dengan 

beriman dengan takdir adalah agar manusia menyadari bahwa kekuatan 

dan kehebatan yang dimiliki manusia berasal dari Allah Swt. 

berdasarkan aturan dan ketetapan dari-Nya. Dengan kekuatan dan 

kehebatan yang diberikan oleh Allah Swt. manusia dapat menggali 
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potensi yang tersimpan di alam ini untuk dimanfaakan oleh manusia 

demi kemaslahatan manusia secara umumnya. 

Dengan beriman kepada takdir akan membangkitkan etos kerja 

manusia dan semangat dalam mengembangkan kreatifitas. Karena 

menyakini bahwa manusia diberi kebebasan untuk berbuat kebaikan 

dan meraih kebahagiaan hidup. Manusia akan berusaha untuk berbuat 

yang terbaik dan melahirkan sifat-sifat yang luhur. Akhirnya akan 

menghasilkan pribadi yang enggan diperintah, tabah menghadapi ujian, 

berani membela kebenaran, berhati baja untuk merealisasikan yang hak 

serta menetapi segala kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya. 

Beriman kepada takdir akan memberikan pelajaran yang sangat 

berharga bagi pribadi manusia tersebut. Semua yang ada dan terjadi di 

alam ini hanyalah berjalan sesuai dengan ketetapan-Nya. Oleh karena 

itu, jika ditimpa kemudaratan tidak akan memunculkan penyesalan. 

Sebaliknya jika diberi kebaikan atau keuntungan, ia pun tidak akan 

bergembira yang menyebabkan lupa daratan. Dengan sifat-sifat 

tersebut, maka lahirlah pribadi yang lurus, terpuji dan mencapai ke arah 

yang keluhuran dan ketinggian yang sangat tinggi. 

Pembahasan-pembahasan selanjutnya yang dijelaskan dalam buku 

ini adalah tentang malaikat, jin, kitab-kitab dari langit, rasul-rasul, ruh, 

tanda-tanda hari kiamat, hari kiamat, hisab, surga dan neraka serta 

diberikan penutup. Sayyid Sabiq menjelaskan bab demi bab tersebut 

dengan sangat apik dan rinci serta mendalam. Hingga menjadikan 
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pembaca memiliki pemahaman yang benar dalam berakidah. Akidah 

yang sesuai dengan akidah Islam tanpa neko-neko. Menjadikan manusia 

yang akidahnya tidak mudah digoyahkan dengan tawaran-tawaran 

dunia dengan beragam pernak-perniknya. Beliau juga tidak lupa 

menjelaskan dengan dalil-dalil yang sudah disepakati yaitu Alquran dan 

sunnah, serta menjelaskan dengan contoh atau permisalan agar 

mengantarkan pada kepahaman pembaca.  

b. Mashādir al-Quwwah fī al-Islām (Sumber-Sumber Kekuatan dalam 

Islam)
320

 

c. Taqālīd wa „Âdāt Yajibu an Tazūla fī al-Ma‟ātim (Budaya dan Adat 

yang Harus Dihilangkan dalam Acara Kematian)
321

 

d. Taqālīd wa „Âdāt Yajibu an Tazūla fī al-Afrāh wa al-Munāsabāt 

(Budaya dan Adat yang Harus Dihilangkan dalam Acara Resepsi dan 

Panggung Gembira Lainnya)
322

 

e. Risālah fī al-Hajj (Panduan dalam Haji)
323

 

f. Risālah fi al-Shiyām (Panduan dalam Puasa)
324

 

g. Al-Ribā wa al-Badīl (Riba dan Alternatif Penggantinya)
325

 

h. Islāmunā (Islam Kami)
326
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7. Komentar Ulama tentang Sayyid Sabiq 

       Penulis kesulitan menemukan komentar ulama tentang sosok Sayyid 

Sabiq. Komentar ulama lebih banyak tertuju pada kitab Fiqh al-Sunnah-

nya, daripada sosok beliau secara individu. 

Di antara kritikan yang dilontarkan kepada Sayyid Sabiq adalah beliau 

dianggap sebagai orang yang mempropagandakan anti mazhab (al-

Lāmazhabiyyah), namun anggapan ini ditolak oleh Syaikh Yusuf al-

Qaradhawi. Beliau membantah bahwa Sayyid Sabiq memang tidak terikat 

kepada mazhab tertentu dan tidak juga dianggap sebagai orang 

mempropagandakan anti mazhab, karena Sayyid Sabiq tidak mencela 

mazhab yang lain dan tidak juga mengingkarinya. Bahkan, Sayyid Sabiq 

menyebutkan pendapat-pendapat mazhab dalam Fiqh al-Sunnah-nya.
327

 

Namun, dari berbagai literatur yang telah dibaca, Sayyid Sabiq 

merupakan sosok yang patut dicontoh dalam kepribadian dan akhlak. 

Beliau bukan saja berilmu, melainkan juga memiliki budi pekerti yang 

mulia dan pandai menjaga hubungan yang baik sesama manusia. Sifatnya 

yang humoris, lemah lembut dan menghormati yang lain. Sayyid Sabiq 

memiliki ilmu dan mempunyai pemahaman yang luas tentang Islam. Hal 

ini yang menjadikan Syeikh Muhammad al-Ghazali menjuluki Sayyid 

Sabiq sebagai orang yang paling faqih di abad ini. Beliau menjadi tempat 
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rujukan ulama-ulama besar termasuk Syeikh Sya‟rawi.
328

 Demikian juga 

dengan Syaikh Yusuf al-Qaradhawi, menyebutkan bahwa Sayyid Sabiq 

adalah seorang al-„Âlim al-Kabīr wa al-Dā‟iyyah al-Faqīh (Ulama Besar 

dan Da‟i yang Ahli Fiqih).
329

 

 

B. Profil Kitab Fiqh Al-Sunnah dan Karya Sayyid Sabiq Lainnya 

1. Sejarah Penyusunan Kitab 

       Awal mula penyusunan kitab Fiqh al-Sunnah dilakukan oleh 

Sayyid Sabiq sebagai kitab panduan bagi internal kader Ikhwannul 

Muslimin. Hal ini dapat dimaklumi karena sang penulis, Sayyid Sabiq, 

merupakan salah satu tokoh gerakan Islam terbesar di dunia yang 

berbasis di Mesir. Kini kitab tersebut telah diterjemahkan ke dalam 

banyak bahasa dan dibaca orang diseluruh dunia.
330

 

Ide penyusunan kitab tersebut dicetuskan oleh pendiri Ikhwanul 

Muslimin, Hasan al-Banna. Ia meminta Sayyid Sabiq agar menuangkan 

semua materi pelajaran mengenai fikih yang sudah diajarkan kepada 

para anggota Ikhwanul Muslimin ke dalam bentuk tulisan. Hasil tulisan 

tersebut, oleh Hasan al-Banna diminta untuk disusun menjadi sebuah 

kitab fikih yang shahih, berdasarkan Al-Qur‟an dan Sunnah yang 
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mampu menyeselaikan perbedaan pendapat di kalangan umat Islam dan 

menghilangkan ta‟asub (fanatik yang berlebihan) kepada mazhab.
331

 

Atas motivasi Hasan al-Banna tersebut, maka tidak mengherankan 

bila Sayyid Sabiq memuat kata sambutan Hasan al-Banna dalam 

muqaddimah Fiqh al-Sunnah.
332

 

Kitab Fiqh al-Sunnah yang di dalamnya memuat sekitar tiga ribu 

hadis itu hingga kini masih mendapat sambutan yang luar biasa dari 

umat Islam. Bahkan, mendapat pengakuan dari seluruh ulama dunia 

sebagai karya terbaik dalam zaman modern ini.
333

 

Banyak ulama memuji kitab karangan Sayyid Sabiq ini. Mereka 

menilai kitab tersebut telah memenuhi hajat perpustakaan Islam akan 

fikih sunnah yang dikaitkan dengan mazhab fikih. Karena itu, mayoritas 

kalangan intelektual yang belum memiliki komitmen pada mazhab 

tertentu atau fanatik terhadapnya akan antusias untuk membacanya. 

Kitab Fiqh al-Sunnah dijadikan sebagai sumber yang memudahkan 

mereka untuk merujuknya setiap mengalami kebuntuan dalam beberapa 

permasalahan fikih.
334

 

Penyusunan kitab Fiqh al-Sunnah, Sayyid Sabiq menggunakan 

metode yang membuang jauh-jauh fanatisme terhadap mazhab-mazhab 

fikih yang ada, tanpa menjelek-jelekkannya. Ia berpegang kepada dalil-

dalil Al-Qur‟an, Sunnah, dan ijmak. Karena itu, sebagian ulama menilai 

                                                           
331

 Ibid. 
332

 Ibid. 
333

 Ibid. 
334

 Ibid. 



 
 

138 
 

Sayyid Sabiq bukanlah termasuk ulama yang menyerukan anti mazhab, 

sekalipun beliau tidak berkomitmen pada mazhab tertentu.
335

  

Jilid pertama kitab ini diterbitkan pada tahun 1940-an. Isinya 

mengupas berbagai masalah mengenai fikih, seperti thaharah, shalat 

wajib dan sunnah. Pada muqaddimah-nya diberi sambutan oleh 

pemimpin Ikhwanul Muslimin, Hasan al-Banna yang memuji metode 

Sayyid Sabiq dalam penulisan, cara penyajian, dan upayanya agar orang 

mencintai kitabnya.
336

 

Setelah terbit jilid pertama, Sayyid Sabiq juga mengeluarkan jilid 

kedua Fiqh al-Sunnah yang mengupas masalah zakat, puasa, jenazah, 

dan hal-hal yang berkaitan dengannya, haji, hingga masalah pernikahan. 

Kemudian, dilanjutkan dengan jilid ketiga yang berisikan berbagai hal 

seputar pernikahan (wali dan kedudukannya, hak dan kewajiban suami-

istri, nafkah, akad nikah, walimah, dan sebagainya), serta berbagai hal 

yang berkaitan dengan hukuman.
337

 

Terakhir, ia menulis jilid keempat yang menjadi jilid terakhir dalam 

kitab Fiqh al-Sunnah. Jilid ini membahas tentang jihad, perang, jizyah, 

ghanimah, kafarat sumpah, hukum jual-beli, riba, pinjaman, gadai, 

mudharabah, dan utang. Menurut penuturan Syeikh Yusuf al-
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Qaradhawi (salah seorang murid Sayyid Sabiq), kitab Fiqh al-Sunnah 

ini disusun selama lebih kurang 20 tahun.
338

 

2. Sistematika Penulisan 

       Sebelum Sayyid Sabiq memulai topik pembahasan dalam kitabnya, 

beliau memuat kata sambutan dari Hasan al-Banna yang diistilahkan 

dengan kata pengantar (muqaddimah li imaam al-syahiid fadhiilah al-

ustaadz Hasan al-Banna). Dalam pengantarnya, Hasan al-Banna 

terlebih dahulu mengutip QS. At-Taubah [9]: 122, 

                                      

                             

    
“Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi (ke 

medan perang). Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara 

mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka 

dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah 

kembali agar mereka dapat menjaga dirinya.”
339

  

 

       Kemudian, beliau menyampaikan pandangannya tentang kitab Fiqh 

al-Sunnah, sebagai berikut: 

Semoga Allah Swt. meridhai atas apa yang telah dilakukan oleh 

Syaikh Sayyid Sabiq di dalam buku ini yang telah memaparkan dan 

menjelaskan fiqih Islam dengan gaya bahasa yang sangat mudah untuk 

dicerna dan dipahami oleh masyarakat awam. Semoga Allah 

memberikan balasan atas usaha yang telah beliau lakukan dan 

mencatatnya sebagai amal ibadah kepada-Nya, serta menjadikan buku 

ini bermanfaat bagi masyarakat umum. Aamiin. (Imam Hasan al-

Banna)
340
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Setelah itu, Sayyid Sabiq memuat tentang pengantarnya sendiri 

sebagai penulis kitab Fiqh al-Sunnah. Dalam pengantarnya beliau 

menyatakan bahwa kitab ini membahas tentang masalah-masalah fikih 

Islam yang disertai dalil-dalil dengan bersumberkan dari Al-Qur‟an, 

sunnah yang shahih dan ijma‟ para ulama. Kemudian beliau 

menjelaskan tentang gaya penulisannya dan tujuannya dalam penulisan 

buku tersebut. 

Adapun penyusunan kitab Fiqh al-Sunnah ini dibuat oleh Sayyid 

Sabiq dengan mengikuti gaya penyusunan kitab fikih karya ulama yang 

lainnya. Biasanya para ulama memulainya dari bab ibadah (thaharah, 

shalat, dan selanjutnya), kemudian ditutup dengan bab muamalah 

(pembahasan tentang faraidh dengan wasiat wajib sebagai bahasan 

terakhir). 

Adapun susunan bab-bab dan sub bab yang tercantum dalam kitab 

Fiqh al-Sunnah
341

 adalah sebagai berikut: 

No Bab Sub Bab 

  الطهارة 1

(Bersuci) 

 ,(Najis)النجاسة  ,(Air Sisa Minuman)السؤر 

-Sunnah)سنن الفطرة  ,(Buang Air)قضاء احلاجة 

Sunnah Fitrah),  الوضوء(Wudhu),  سنن الوضوء
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(Sunnah-Sunnah Wudhu), مكروىاتو (Perkara 

yang Dimakruhkan), ( نواقض الوضوءPerkara 

yang Membatalkan Wudhu,)  ما يستحب لو

(Perkara yang Disunnahkan,)  ادلسح على اخلفُت

(Mengusap Sandal),  الغسل(Mandi),  اْلغساؿ

 (,Mandi-Mandi yang Disunnahkanادلستحبة )

غسل ادلرأة  ,(Rukun-Rukun Mandi)أركاف الغسل 

(Tata Cara Mandi Perempuan),  التيمم

(Tayamum),  ادلسح على اجلبَتة , وضلوىا

(Mengusap Perban dan Sejenisnya),  احليض

(Haid,)  النفاس(Nifas,)  االستحاضة(Istihadhah.)  
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 الصالة 2

(Shalat) 

, مواقيت (Shalatnya Anak Kecil)  صالة الصِب

 ,(Azan) اْلذاف ,(Waktu-Waktu Shalat)الصالة 

 الصالة كيفية ,(Syarat-Syarat Shalat) الصالة شروط

(Tata Cara Shalat) ,الصالة فرائض (Fardhu-Fardhu 

Shalat), الصالة سنن (Sunnah-Sunnah Shalat) ,

 Shalat) الفجر سنة ,(Shalat-Shalat Sunnah) التطوع

Sunnah Fajar/Sebelum Subuh) ,الظهر سنة (Shalat 

Sunnah Zuhur) ,ادلغرب سنة (Shalat Sunnah 

Magrib) ,ادلؤكدة غَت السنن (Shalat Sunnah Ghairu 

Muakkad) ,الوتر (Shalat Witir) ,ِف القنوت 

 Qunut dalam Shalat Lima) اخلمس الصلوات
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Waktu,) الليل قياـ (Shalat Malam) ,الضحى صالة 

(Shalat Duha) ,االستخارة صالة (Shalat 

Istikharah) ,التسبيح صالة (Shalat Tasbih) ,صالة 

 Shalat) التوبة صالة, (Shalat Hajat) احلاجة

Taubat) ,الكسوؼ صالة (Shalat Gerhana) ,صالة 

 التالوة سجود, (‟Shalat Ististisqa) االستسقاء

(Sujud Tilawah) ,الشكر سجدة (Sujud Syukur), 

 اجلماعة صالة, (Sujud Sahwi) السهو سجود

(Shalat Jama‟ah) ,وادلأمـو,  اإلماـ موقف (Posisi 

Imam dan Makmum) ,ادلساجد (Masjid) ,ادلواضع 

 Tempat-Tempat yang) فيها الصالة عن ادلنهي
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Dilarang untuk Dijadikan Tempat Shalat) ,الصالة 

 أماـ السًتة(, Shalat di dalam Ka‟bah) الكعبة ِف

 Sutrah/Pembatas di depan Orang yang) ادلصلي

Shalat) ,الصالة ِف يباح ما (Beberapa Hal yang 

dibolehkan dalam Shalat) ,الصالة مكروىات 

(Beberapa Hal yang Makruh dalam Shalat ,)

 Beberapa Hal yang) الصالة مبطالت

Membatalkan Shalat ,)الصالة قضاء (Mengqadha‟ 

Shalat ,)ادلريض صالة (Shalatnya Orang yang 

Sakit ,)اخلوؼ صالة (Shalat Khauf ,)صالة 

 Shalat Orang yang Mengejar) وادلطلوب,  الطالب
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atau Dikejar Musuh ,)السفر صالة (Shalat dalam 

Perjalanan ,)الصالتُت بُت اجلمع (Menjamak 

Shalat,) والطائرة,  والقاطرة,  السفينة ِف الصالة 

(Shalat dalam Kapal Laut, Kereta Api, dan 

Pesawat Terbang ,)السفر أدعية (Do‟a-Do‟a 

ketika dalam Perjalanan ,)اجلمعة (Shalat 

Jum‟at ,)العيدين صالة (Shalat Hari Raya.) 

 الزكاة 3

(Zakat) 

 Jenis-Jenis Harta yang) الزكاة فيها ذبب اليت اْلمواؿ

Wajib Dikeluarkan Zakatnya ,)؛ النقدين زكاة 

 Zakat Mata Uang, Emas, dan) والفضة,  الذىب

Perak ,)التجارة زكاة (Zakat Perniagaan ,)زكاة 
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-Zakat Tanaman dan Buah) والثمار,  الزروع

Buahan ,)احليواف زكاة (Zakat Hewan Ternak ,)

 Zakat Harta Karun dan) وادلعدف الركاز زكاة

Tambang ,)اْلرض من اخلارج زكاة (Zakat Hasil 

Laut ,)ادلستفاد ادلاؿ زكاة (Zakat Harta dari Hasil 

Usaha ,)الزكاة مصارؼ (Pendistribusian Zakat,) 

 Sedekah) التطوع صدقة(, Zakat Fitrah) الفطر زكاة

Sunnah.) 

  الصياـ 4

(Puasa) 

 الصـو أركاف(, Puasa Ramadhan) رمضاف صـو

(Rukun Puasa ,)صيامها عن ادلنهي اْلياـ (Hari-

Hari yang Dilarang Berpuasa ,)التطوع صياـ 
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(Puasa Sunnah ,)الصياـ آداب (Adab Berpuasa ,)

 Beberapa Hal yang Dibolehkan) الصياـ مباحات

Ketika Berpuasa  ,)الصياـ يبطل ما (Beberapa Hal 

yang Membatalkan Puasa ,)القدر ليلة (Lailatul 

Qadar ,)االعتكاؼ (I‟tikaf .) 

  اجلنائز 5

(Jenazah) 

(, Larangan Memakai Jimatالنهي عن التمائم )

استحباب الدعاء والذكر دلن حضر عند ادليت 

(Anjuran Berdo‟a dan Berzikir kepada Orang 

yang Sedang Sakaratul Maut ما يسن عند ,)

 Sesuatu yang Disunnahkan agarاالحتضار )

Dilakukan saat Menghadapi Sakaratul Maut ,)
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(, النياحة Menangisi Mayatالبكاء على ادليت )

(Meratap( اإلحداد على ادليت ,)Berkabung atas 

Mayat( ثواب من مات لو ولد ,)Balasan bagi 

Orang yang Anaknya Meninggal Dunia ذبهيز ,)

(, صفة الغسل Mengurus Jenazahادليت )

(Memandikan Jenazah( الكفن ,)Mengafani 

Jenazah( الصالة على ادليت ,)Menyalati 

Jenazah( الدفن ,)Memakamkan Jenazah التعزية ,)

(Takziyah( زيارة القبور ,)Ziarah Kubur اْلعماؿ ,)

 Amal yang Bermanfaat bagiاليت تنفع ادليت )

Mayat( اوالد ادلسلمُت وأوالد ادلشركُت ,)Anak-

Anak Kaum Muslimin dan Anak-Anak Orang 
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Kafir( سؤاؿ القرب ,)Pertanyaan di Alam Kubur ,)

(, Tempat Bersemayamnya Ruhمستقر اْلرواح )

 Keutamaan(, فضل االستغفار )Zikirالذكر )

Istighfar( الدعاء ,)Do‟a أذكار الصباح وادلساء ,)

(Zikir Pagi dan Soreمن جوامع أدعية ا ,) لرسوؿ

 Kumpulan Do‟a-Do‟aصلى اهلل عليو وسلم )

Rasulullah saw.  الصالة والسالـ على رسوؿ اهلل ,)

 Shalawat kepada Rasulullahصلى اهلل عليو وسلم )

saw.( ما جاء ِف السفر ,)Adab dalam Bepergian ,)

 (.Do‟a Bepergianأدعية السفر )

(, حجة Syarat Wajib Hajiشروط وجوب احلج ) (Haji) احلج 6
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 Hajinya Rasulullahرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم )

saw.( ادلواقيت ,)Miqat( اإلحراـ ,)Ihram التلبية ,)

(Talbiyah( ما يباح للمحـر ,)Beberapa Hal yang 

Dibolehkan bagi Orang yang Berihram زلظورات ,)

 (,Beberapa Hal yang Dilarang saat Ihramاإلحراـ )

 Sunnah(, سنن الطواؼ )Thawafالطواؼ )

Thawaf( السعي بُت الصفا وادلروة ,)Sa‟i di antara 

Safa dan Marwah( الوقوؼ بعرفة ,)Wukuf di 

Arafah( صياـ عرفة ,)Puasa Arafah اإلفاضة من ,)

(, أعماؿ يـو النحر Meninggalkan Arafahعرفة )

(Amalan-Amalan yang di hari Raya Kurban/Id 
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Adha( رمي اجلمار ,)Melempar Jumrah ادلبيت ,)

احللق أو  (,Kurban(, اذلدي )Hmabit di Minaدبٌت )

 Memotong Rambut atau Menggunduliالتقصَت )

Rambut( طواؼ اإلفاضة ,)Thawaf Ifadah العمرة ,)

(Umrah( طواؼ الوداع ,)Thawaf Wada‟ كيفية ,)

(, اإلحصار Ringkasan Tata Cara Hajiأداء احلج )

(Berhaji Ketika Terkepung atau Tertahan.) 

 الزواج 7

(Pernikahan

) 

 Pernikahan yangاْلنكحة اليت ىدمها اإلسالـ )

Dilarang dalam Islam الًتغيب ِف الزواج ,)

(Anjuran untuk Menikah( حكمة الزواج ,)Hikmah 

Pernikahanحكم الزواج ,) (Hukum Pernikahan ,)
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(,اختيار الزوج Cara Memilih Istriاختيار الزوجة )

(Cara Memilih Suami( اخلطبة ,)Meminang عقد ,)

 Syarat(, شروط صيغة العقد )Akad Nikahالزواج )

Ijab dan Qabul( زواج ادلتعة ,)Nikah Mut‟ah زواج ,)

(, صيغة العقد ادلقًتنة بالشرط Nikah Tahlilالتحليل )

(Akad Nikah yang Disertai dengan Syarat نكاح ,)

(, شروط صحة الزواج Nikah Syigharالشغار )

(Syarat Sahnya Pernikahan شروط نفاذ العقد ,)

(Syarat Menjadi Saksi شروط لزـو عقد الزواج ,)

(Syarat Berlakunya Akad Nikah احملرمات من ,)

الزىن  (, Perempuan yang Haram Dinikahiالنساء )
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(, حكمة التعدد Perzinaan dan Pernikahan) الزواجو 

(Hikmah Poligami( الوالية على الزواج ,)Wali 

dalam Pernikahan( الوكالة ِف الزواج ,)Perwakilan 

dalam Pernikahan( الكفاءة ِف الزواج ,)Kafa‟ah 

dalam Pernikahan( احلقوؽ الزوجية ,)Hak-Hak 

dalam Hubungan Suami Istri)( ادلهر ,Mahar ,)

(, النفقة Menyiapkan Perlengkapanاجلهاز )

(Nafkah( احلقوؽ غَت ادلادية ,)Hak-Hak Non 

Materi( اإليالء ,)Ila‟ حق الزوج على زوجتو ,)

(Hak Suami yang Harus Ditunaikan Istri التربج ,)

(Tabarruj( حديث أـ زرع ,)Hadis Ummu Zar‟i ,)
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(, Khutbah sebelum Pernikahanاخلطبة قبل الزواج )

(, وصايا Mengumumkan Pernikahanإعالف الزواج )

 Resepsi(, الوليمة )Nasihat untuk Istriالزوجة )

Pernikahan( زواج غَت ادلسلمُت ,)Pernikahan 

Orang non Muslim.) 

 الطالؽ 8

(Talak) 

(, Nusyuz Suami(, نشوز الرجل )‟Khulu) اخللع

(, اللعاف Fasakh) الفسخ (,Zhiharالظهار )

(Li‟an( العدة ,)‟Iddah( احلضانة ,)Hadhanah.) 

 احلدود 9

(Hudud)  

(, حد Narkotika(, ادلخدرات )Khamarاخلمر )

 Hukuman Hudud bagi Peminumشارب اخلمر )

Khamar( حد الزىن ,)Sanksi Zina شروط ,)
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(, حد القذؼ Syarat-Syarat Ihshanاف )صاإلح

(Hukuman Menuduh Orang Lain Berzina الردة ,)

(Murtad( احلرابة ,)Hirabah( شروط التوبة ,)Syarat-

Syarat Taubat( حد السرقة ,)Sanksi Hukum 

Pencurian( النباش ,)Pembongkar Kuburan.) 

 اجلنايات 10

(Jinayat) 

 Qishash antaraالقصاص بُت اجلاىلية واإلسالـ )

Jahiliyyah dan Islam( أنواع القتل ,)Macam-

Macam Pembunuhan شروط وجوب القصاص ,)

(Syarat Wajib Qishash القصاص فيما دوف النفس ,)

(Qishash selain Nyawa االقتصاص من احلاكم ,)

(Pelaksanaan Qishash oleh Hakim الدية ,)
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(Diyat( القسامة ,)Qasamah النظاـ العرِب الذي ,)

 Peraturan Arab yang Ditetapkanأقره اإلسالـ )

Islam ,) ( التعزيرTa‟zir.) 

السالـ ِف  11

 اإلسالـ

(Perdamaian 

dalam 

Islam) 

 Perang Melawan Kaumقتاؿ البغاة )

Pemberontak العالقة بُت ادلسلمُت وغَتىم ,)

(Hubungan Kaum Muslimin dengan Kaum yang 

Lainnya( مىت تشرع احلرب ؟ ,)Kapan Perang 

Ditetapkan.) 

 اجلهاد 12

(Jihad) 

(, وصايا Siapa yang Wajib Berjihadعلى من جيب )

-Wasiatرسوؿ اهلل صلى اهلل عليو وسلم إَل قواده )

Wasiat Rasulullah saw. kepad Para Komandan 

Beliau( وصية عمر رضي اهلل عنو ,)Jwasiat Umar 
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r.a.( واجب اجلنود ,)Kewajiban Tentara القتاؿ ,)

(Perang( الرضبة ِف احلرب ,)Rahmat dalam 

Perang( اذلدنة ,)Gencatan Senjata عقد الذمة ,)

(Perjanjian Dzimmah( اجلزية ,)Jizyah دخوؿ ,)

 Nonغَت ادلسلمُت ادلساجد , وبالد اإلسالـ )

Muslim Masuk Masjid dan Negeri Islam.) 

الغنائم  13

 واْلنفاؿ

(Ghanimah 

dan Anfal) 

(, Tawanan Perang(, أسرى احلرب )Ghululالغلوؿ )

(, أرض احملاربُت ادلغنومة Perbudakanاالسًتقاؽ )

(Tanah Kaum Harbi yang Masuk dalam 

Ghanimah( الفئ ,)Fa‟i( عقد اْلماف ,)Perjanjian 

Keamanan( ادلستأمن ,)Musta‟min العهود ,)
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(, من Perjanjian dan Kesepakatanوادلواثيق )

 (.Perjanjan-Perjanjian Rasulمعاىدات الرسوؿ )

 اْلمياف 14

(Sumpah) 

(, اليمُت الغموس Sumpah Mainanاليمُت اللغو )

(Sumpah Palsu( كفارة اليمُت ,)Kafarat Sumpah.) 

 النذر 15

(Nazar) 

- 

 Jual) البيع 16

Beli) 

 Jualادلكره )(, بيع Syarat Jual Beliشروط البيع )

Beli yang Dibenci( بيع الثمار والزروع ,)aJual Beli 

Buah-Buahan dan Tanam-Tanaman التسعَت ,)

(Penetapan Harga االحتكار ,)

(Penimbunan/Monopoli( اخليار ,)Khiar اإلقالة ,)
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(Pembatalan Persetujuan( السلم ,)Salam.) 

 Riba(, ربا الفضل )Riba Nasi‟ahربا النسيئة ) (Riba) الربا 17

Fadhl.) 

 القرض 18

(Pinjaman) 

 

 الرىن 19

(

Penggadaian

) 

 

 ادلزارعة 20

(Muzara‟ah) 

 

  إحياء ادلوات 21
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(

Menghidupk

an Tanah 

Mati) 

 ادلساقاة 22

(Menyirami 

Tanaman) 

 

 اإلجارة 23

(Penyewaan

) 

 

 اْلجَت 24

(Pekerja) 
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 ادلضاربة 25

(

Mudharabah

) 

 

 احلوالة 26

(Pengalihan 

Hutang) 

 

 الشفعة 27

(Syuf‟ah) 

 

 الوكالة 28

(Perwakilan

) 

 



 
 

162 
 

 العارية 29

(

Peminjaman

) 

 

 الوديعة 30

(Titipan) 

 

 الغصب 31

(

Perampasan

) 

 

 اللقيط 32

(

Temuan/Ana
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k Pungut) 

 اللقطة 33

(Barang 

Temuan) 

 

 اْلطعمة 34

(Makanan) 

 (.Daging Impor) اللحـو ادلستوردة

الذكاة  35

 الشرعية

(

Penyembelih

an 

Berdasarkan 

Syari‟at ) 
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 الصيد 36

(Berburu) 

 

 اْلضحية 37

(Hewan 

Kurban) 

 

 العقيقة 38

(Aqiqah) 

 

 اجلعالة 39

(Royalti) 

 

 الكفالة 40

(Kafalah) 
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 الشركة 41

(Syarikah) 

 

شركات  42

 التأمُت

(Syarikah 

Ta‟min/Asur

ansi) 

 

 الصلح 43

(Perdamaian

) 

 

 القضاء 44

(Peradilan) 

 Siapa yang Pantas Menjadiمن يصلح للقضاء )

Hakim( رسالة عمر بن اخلطاب ِف القضاء ,)Surat 
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Umar bin Khaththab tentang Keputusan Hukum,) 

(, اإلقرار Dakwa dan Buktiالدعاوى والبينات )

(Pengakuan ,)( الشهادةKesaksian اليمُت ,)

(Sumpah( التناقض ,)Kontradiksi السجن ,)

(Penjara( اإلكراه ,)Pemaksaan.) 

 اللباس 45

(Pakaian) 

 

التختم  46

  بالذىب

 والفضة

(

Mengenakan 
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Cincin dari 

Emas dan 

Perak) 

 التصوير 47

(

Menggamba

r) 

 

 ادلسابقة 48

(Perlombaan

) 

 

 الوقف 49

(Wakaf) 

 

  (Hibah) اذلبة 50
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 العمرى 51

(Umra) 

 

 الرقىب 52

(Ruqba) 

 

 النفقة 53

(Nafkah) 

 

 احلجر 54

(Pembatasan 

Kewenangan

) 

 Perwalianالوالية على الصغَت , والسفيو , واجملنوف )

Anak Kecil, Orang yang Mengalami 

Keterbelakangan Mental, dan Orang Gila.) 

 الوصية 55

(Wasiat) 
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 الفرائض 56

(Faraidh) 

 

 Harta) الًتكة 57

Peninggalan

) 

 Ahli Waris yang Berhakادلستحقوف للًتكة )

Mendapatkan Harta Peninggalan احلجب ,)

(, الرد Aul(, العوؿ )Hajb dan Hirmanواحلرماف )

(Radd( ذوو اْلرحاـ ,)Kerabat احلمل ,)

(Kehamilan( ادلفقود ,)Orang Hilang اخلنثى ,)

(Banci( الوصية الواجبة ,)Wasiat Wajib.) 

 

       Adapun tema yang akan dibahas dalam tulisan adalah tentang 

pernikahan. Pada bagian ini akan lebih dirinci agar dapat diketahui 

pembahasan pernikahan yang membahas tentang hikmat al-tasyri‟.  

 Pernikahan yangاْلنكحة اليت ىدمها اإلسالـ ) الزواج
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(Pernikahan) Dilarang dalam Islam الًتغيب ِف الزواج ,)

(Anjuran untuk Menikah( حكمة الزواج ,)Hikmah 

Pernikahanحكم الزواج ,) (Hukum Pernikahan ,)

(,اختيار الزوج Cara Memilih Istriاختيار الزوجة )

(Cara Memilih Suami( اخلطبة ,)Meminang عقد ,)

 Syarat(, شروط صيغة العقد )Akad Nikahالزواج )

Ijab dan Qabul( زواج ادلتعة ,)Nikah Mut‟ah زواج ,)

(, صيغة العقد ادلقًتنة بالشرط Nikah Tahlilالتحليل )

(Akad Nikah yang Disertai dengan Syarat نكاح ,)

الزواج  (, شروط صحةNikah Syigharالشغار )

(Syarat Sahnya Pernikahan شروط نفاذ العقد ,)



 
 

171 
 

(Syarat Menjadi Saksi شروط لزـو عقد الزواج ,)

(Syarat Berlakunya Akad Nikah احملرمات من ,)

(, الزىن  Perempuan yang Haram Dinikahiالنساء )

(, حكمة التعدد Perzinaan dan Pernikahanوالزواج )

(Hikmah Poligamiا ,)( لوالية على الزواجWali 

dalam Pernikahan( الوكالة ِف الزواج ,)Perwakilan 

dalam Pernikahan( الكفاءة ِف الزواج ,)Kafa‟ah 

dalam Pernikahan( احلقوؽ الزوجية ,)Hak-Hak 

dalam Hubungan Suami Istri( ادلهر ,)Mahar ,)

(, Nafkah(, النفقة )Perlengkapan Rumahاجلهاز )

(, اإليالء Hak-Hak Non Materiوؽ غَت ادلادية )احلق
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(Ila‟( حق الزوج على زوجتو ,)Hak Suami yang 

Harus Ditunaikan Istri( التربج ,)Tabarruj حديث ,)

(, اخلطبة قبل الزواج Hadis Ummu Zar‟iأـ زرع )

(Khutbah sebelum Pernikahan إعالف الزواج ,)

(Mengumumkan Pernikahanوصايا ,)  الزوجة

(Nasihat untuk Istri( الوليمة ,)Resepsi 

Pernikahan( زواج غَت ادلسلمُت ,)Pernikahan 

Orang non Muslim.) 

(, Nusyuz Suami(, نشوز الرجل )‟Khulu) اخللع (Talak) الطالؽ

(, Li‟an(, اللعاف )Fasakh(, الفسخ )Zhiharالظهار )

 (.Hadhanah(, احلضانة )Iddah‟العدة )
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       Sedangkan pembahasan tentang hikmat al-tasyri‟ yang secara jelas 

dicantumkan dalam kitab Fiqh al-Sunnah adalah sebagai berikut. 

 الزواج

(Pernikahan) 

, حكمة التعدد (Hikmah Pernikahanحكمة الزواج )

(Hikmah Poligami). 

  (Talak) الطالؽ

_ 

      

       Setelah diteliti secara detail dalam pembahasan tentang hikmat al-

tasyri‟ yang secara jelas dicantumkan dalam kitab Fiqh al-Sunnah juz 2 

adalah sebagai berikut. 

No Hikmat al-Tasyri‟ Artinya Halaman 

 Hikmah Pernikahan 456-457 حكمة الزواج 1

ربل بو الزواج الذي  2

 ادلطلقة للزوج اْلوؿ

 )حكمة ذلك(

Perempuan yang Boleh 

Menikah Kembali dengan 

Laki-Laki yang Telah 

Menalak Tiga (Hikmah 

Perempuan yang Sudah 

Ditalak Tiga Oleh Suaminya, 

475-476 
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Dia Tidak Boleh Menikah 

Lagi dengannya Kecuali 

Telah Memenuhi Syarat-

Syaratnya). 

 التحرمي  حكمة 3
Hikmah Dibalik Larangan 

Menikah di antara Muhrim. 

494-496 

 حكمة التحرمي بالرضاع 4
Hikmah Larangan Menikahi 

Perempuan Karena 

Persusuan. 

496-497 

حكمة التحرمي  5

 بادلصاىرة

Hikmah Larangan Menikahi 

Perempuan karena 

Pernikahan. 

 

497 

حكمة إباحة التزوج  6

 منهن

Hikmah Diperbolehkan 

Menikahi Perempuan Ahlul 

Kitab. 

505 

ال ُيل للمسلمة أف  7

 تتزوج غَت ادلسلم

 (وحكمة ذلك)

Hikmah Pengharaman 

Seorang Muslimah Menikah 

dengan Laki-Laki non 

Muslim. 

506-507 
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افادهتا االقتصار على  8

 االربع

Hikmah Pembatasan 

Poligami. 

508-509 

 Hikmah Pemberlakuan حكمة التعدد 9

Poligami. 

511-515 

اخلطبة ) حكمة ذلك 10

 (قبل الزواج

Hikmah Khutbah Nikah. 571 

  حكمة مشروعيتها 11

 )العدة(

Hikmah disyariatkannya 

„Iddah. 

622 

 

3. Sumber Rujukan 

       Sumber rujukan Sayyid Sabiq dalam menulis kitab Fiqh al-Sunnah 

bisa dilacak dari sumber yang disebutkan langsung oleh Sayyid Sabiq 

dalam kitabnya. 

Pada bidang hadis, Sayyid Sabiq selalu mengutip kitab-kitab hadis 

ahkam, seperti Subul al-Salam karya al-Shan‟ani (w. 1182 H) yang 

mensyarah kitab Bulugh al-Maram karya Ibnu Hajar al-Asqalani (w. 

852 H), Nail al-Authar karya al-Syaukani dan syarah Muntaqa al-

Akhbar karya Ibnu Taimiyyah al-Jadd (w. 652 H). Termasuk juga 
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kutipan Sayyid Sabiq dalam bidang hadis ini, kitab-kitab Shahih al-

Bukhari, Muslim, al-Turmuzi, dan kitab-kitab hadis lainnya. 

Sedangkan pada bidang tafsir, Sayyid Sabiq mengutip kitab Tafsir 

Ahkam Imam al-Qurthubi, kitab Tafsir al-Manar karya Rasyid Ridha, 

dan beberapa kitab tafsir lainnya. 

Pada bidang fikih Islam, Sayyid Sabiq mengutip pendapat Ibn 

Hazm, Ibn Qudamah, Ibn Taimiyyah, Ibn Qayyim, Imam Syafi‟i, 

Hanafi, Maliki, dan beberapa ulama fikih lainnya. 

4. Komentar Ulama tentang Kitab Fiqh al-Sunnah 

       Ada beberapa komentar ulama tentang Kitab Fiqh al-Sunnah 

tersebut, di antaranya adalah:  

a. Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani 

       Ulama yang memberikan kritikan terhadap kitab Fiqh al-

Sunnah, di antaranya adalah seorang ulama hadis yang terkenal, 

Syeikh Muhammad Nashiruddin al-Albani (selanjutnya disebut al-

Albani), yang kemudian menulis kitab Tamāmul Minnah fi al-Ta‟liq 

„ala Fiqh al-Sunnah.
342

 

Al-Albani mengatakan dalam kitabnya bahwa kitab Fiqh al-

Sunnah termasuk kitab terbaik yang ia ketahui dalam hal materi, 

sistematika, dan bahasanya yang mudah dimengerti.
343

 Kitab ini, 

menurutnya terhindar dari ungkapan-ungkapan yang rumit, 

walaupun sedikit sekali kitab-kitab fikih seperti ini yang terhindar 

                                                           
342

 Lihat: Muhammad Nashiruddin al-Albani, Tamāmul Minnah fi al-Ta‟liq „ala Fiqh al-

Sunnah, (Riyad: Dar al-Rayah, 1409 H), cet. ke-3, hlm. 10. 
343

 Ibid. 
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dari hal tersebut. Kelebihan inilah yang membuat para pemuda 

muslim tertarik mempelajarinya dalam mengenal Allah, membuka 

wawasan kajian mereka, terutama sunnah yang suci, dan memotivasi 

mereka agar menggali khazanah keilmuan yang dibutuhkan setiap 

Muslim yang dikehendaki baik oleh Allah.
344

 

Kemudian, al-Albani menyampaikan kritikannya terhadap Fiqh 

al-Sunnah yang dirangkumnya ke dalam empat belas (14) point,
345

 

sebagai berikut: 

1. Banyak hadis-hadis yang tidak dijelaskan kedudukannya ternyata 

hadis-hadis tersebut dhaif. 

2. Beberapa hadis lain yang dinilai kuat, setelah diperiksa ternyata 

sangat lemah. 

3. Beberapa hadis yang dianggap dhaif padahal sebenarnya shahih, 

atau melalui sanad-sanad lain yang kuat. 

4. Beberapa hadis tidak dinisbatkan kepada Bukhari-Muslim, 

padahal ada padanya atau ada pada salah satunya. 

5. Beberapa hadis disandarkan kepada salah satu „shahihain‟ atau 

kepada yang lainnya, padahal tidak ada asalnya pada keduanya. 

6. Beberapa hadis yang tidak ditemukan sama sekali dalam kitab 

sunnah. 

7. Ada hadis yang dikatakan bersumber dari salah satu sahabat 

tertentu yang dikisahkan oleh sejumlah besar para perawi hadis, 

                                                           
344

 Ibid. 
345

 Lihat: Ibid., hlm. 12-13. 
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padahal hadis terkait menurut sebagian mereka bersumber dari 

sahabat lain atau lebih dari satu sahabat. 

8. Menisbatkan hadis kepada mukharrij-nya tetapi tidak 

menjelaskannya, padahal mukharrij yang dinisbatkan hadis itu 

kepadanya sudah memberikan catatan penting yang mengkritik 

keshahihan hadis itu. 

9. Kurang respek terhadap dalil-dalil sandaran bagi suatu 

permasalahan, sehingga sering ada pembahasan masalah tanpa 

dalil pendukung. Terkadang berdalil dengan qiyas padahal ada 

hadis shahih, atau mengambil dalil umum padahal ada dalil 

khusus (dalam masalah itu). 

10. Kurang menguasai permasalahan, seperti: masalah mandi 

sunnah atau yang semisalnya. 

11. Menampilkan beberapa pendapat yang saling bertentangan 

dalam suatu permasalahan tanpa mentarjihkannya 

(menguatakan) salah satunya. 

12. Adanya kebimbangan pendapat dalam beberapa permasalahan 

sehingga banyak pendapat yang disebutkan pada awal 

pembahasan kemudian dibatalkan di akhir pembahasan. 

13. Menguatkan salah satu pendapat yang saling bertentangan, yang 

sebenarnya tidak berhak untuk dikuatkan karena dalilnya yang 

lemah dan kuatnya dalil yang digunakan oleh lawan. 
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14. Menyelisihi hadis shahih yang tidak ada hadis lain yang 

menentangnya. 

Al-Albani menambahkan tentang point yang terakhir di atas 

merupakan kesalahan yang cukup berat oleh Sayyid Sabiq dalam 

Fiqh al-Sunnah-nya. Menurutnya, Sayyid Sabiq tidak konsisten 

dengan arah misi beliau, dalam karyanya tersebut, agar berpegang 

kepada Sunnah. Lebih-lebih beliau beralasan karena mayoritas 

ulama tidak merujuk hadis terkait dalam beberapa masalah atau tidak 

mengenal orang yang melaksanakan hadis tersebut dalam masalah 

lain.
346

  

2. Muhammad Sayyid Sabiq 

       Muhammad Sayyid Sabiq adalah putra Sayyid Sabiq. Ia 

mengatakan bahwa ayahnya tidak berselisih dengan ulama hadis, al-

Albani. Tidak ada perselisihan antara Sayyid Sabiq dengan al-Albani 

menyangkut Fiqh al-Sunnah.
347

 Menurut Muhamad Sayyid Sabiq, 

semasa hidup al-Albani,  meski al-Albani mengkritiknya, beliau juga 

merekomendasikannya untuk membacanya.
348

 

Muhammad Sayyid Sabiq menjelaskan bahwa kecenderungan 

mazhab yang dianut almarhum Sayyid Sabiq dalam penyusunan 

Fiqh al-Sunnah adalah mazhab Syafi‟i. Pendapat yang ada dalam 

Fiqh al-Sunnah – kata Muhammad Sayyid Sabiq – tidak menyelisihi 

                                                           
346

 Ibid. 
347

 Lihat: http://www.sentramuslim.com/blog/kitab-fiqih-sunnah-karya-monumental-

sayyid-sabiq, Diakses: 8 Agustus 2014. 
348

 Lihat: Muhammad Nashiruddin al-Albani, loc.cit. 

http://www.sentramuslim.com/blog/kitab-fiqih-sunnah-karya-monumental-sayyid-sabiq
http://www.sentramuslim.com/blog/kitab-fiqih-sunnah-karya-monumental-sayyid-sabiq
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mazhab yang empat. Kitab Fiqh al-Sunnah, menurutnya, memang 

disusun sesederhana mungkin, dan menghindari pembahasan yang 

amat terperinci dan mendetail, hingga tidak semua mazhab fikih 

dicantumkan pendapatnya, karena tujuan ditulisnya kitab tersebut 

adalah untuk membantu kaum awam, supaya lebih mudah 

memahami masalah hukum. Bahasa yang digunakan dalam kitab 

tersebut adalah bahasa yang amat jelas dan sederhana.
349

 

3. Syeikh Yusuf al-Qaradhawi 

       Syeikh Yusuf al-Qaradhawi termasuk salah seorang murid 

Sayyid Sabiq. Dr. Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, 

Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 9 September 1926. Nama 

lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali binYusuf. Sedangkan 

al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama 

daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah. Ketika usianya 

belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghapal Alquran. seusai 

menamatkan pendidikan di Ma‟had Thantha dan Ma‟had Tsanawi, ia 

meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-

Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 

1973.
350

 

Yusuf al-Qaradhawi mengatakan bahwa Sayyid Sabiq terus 

menulis dan dalam waktu tertentu. Ia mengeluarkan juz yang sama 

ukurannya dengan yang pertama sebagai kelanjutan dari kitab 

                                                           
349

 Loc.cit. 
350

 Lebih jelas lihat tentang biografi dan riwayat hidup Yusuf al-Qaradhawi, lihat: 

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.htm 

http://kolom-biografi.blogspot.com/2009/08/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi.htm
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sebelumnya. Hingga akhirnya berhasil diterbitkan 14 juz. Kemudian 

dijilid menjadi 3 juz besar. Beliau terus mengarang kitabnya itu 

hingga mencapai kurun waktu selama 20 tahun.
351

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
351

Lihat:http://www.geogle.co.id/search?q=komentar+yusuf+qardhawi+terhadap+fikih+s

unnah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

       Setelah mengkaji dan melakukan penelitian secara cermat dan mendalam 

tentang pemikiran Sayyid Sabiq mengenai hikmat al-tasyri‟ hukum 

perkawinan dalam kitab Fiqh al-Sunnah, maka penulis berkesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Hikmat al-tasyrī‟ adalah hikmah diciptakan, dibuat, dan ditetapkannya 

hukum Islam. Istilah hikmat al-tasyrī‟ ini diidentikkan juga dengan  

maqashid al-syari‟ah. Sayyid Sabiq tidak menulis konsep hikmat al-

tasyrī‟ secara khusus. Akan tetapi beliau membahas hikmat al-tasyrī‟ 

berbagai hukum syariat dalam buku Fiqh al-Sunnah-nya. Secara 

sederhana hikmat al-tasyrī‟ dapat diartikan sebagai hikmah (tujuan dan 

rahasia) ditetapkannya sebuah syariat atau hukum. Sedangkan penulis 

mendefinisikan hikmat al-tasyrī‟ sebagai,  

حكمة التشريع ىو الغايات واْلسرار اليت وضعها الشارع عند كل حكم        

 الدنيا واْلخرة. من أحكامو لتحقيق مصاحل العبادة ِف
       Hikmat al-tasyrī‟ adalah tujuan-tujuan dan rahasia-rahasia yang 

diletakkan oleh Pembuat Syariat (Tuhan) pada setiap hukum dari hukum-
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hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan di 

akhirat. 

2. Hikmat al-tasyri‟ hukum perkawinan yang dikemukakan oleh Sayyid 

Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah-nya adalah sebagai berikut: a. Hikmah 

Pernikahan: 1) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan 

naluri seksual manusia, pernikahan dapat menjauhkan diri dari rasa 

gelisah, dan pernikahan dapat menjaga pandangan mata dari hal-hal yang 

dilarang dan beralih kepada yang dihalalkan. 2) Pernikahan merupakan 

sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan 

hidup, dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan 

perhatian tersendiri dalam Islam. 3) Mengembangkan sekaligus 

menyempurnakan naluri kebapakan dan keibuan pasangan suami istri. 4) 

Menumbuhkan rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan 

mengayomi anak-anak sehingga menumbuhkan semangat dalam bekerja 

dan menampakkan kreatifitasnya, dunia usaha akan semakin berkembang 

dan mendorong investasi, serta mendorong manusia untuk mengolah 

kekayaan-kekayaan alam yang ada di muka bumi. 5) Pembagian tugas 

kerja, baik istri maupun suami dengan tetap mengacu pada tanggung 

jawab bersama. 6) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, 

menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara keluarga, memperkuat 

ikatan sosial dalam masyarakat, dan terwujudnya masyarakat yang saling 

berempati dan berkasih sayang sehingga menjadikan masyarakat yang 

kuat dan bahagia. 7) Pernikahan dapat memperpanjang usia, pernikahan 
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sangat bermanfaat bagi kesehatan laki-laki dan perempuan, dan proses-

proses yang dialami oleh perempuan yang sudah menikah, seperti hamil 

dan melahirkan bukan hal yang mengerikan dan membahayakan bagi 

perempuan tersebut. b. Hikmah perempuan yang sudah ditalak tiga oleh 

suaminya, dia tidak boleh menikah lagi dengannya kecuali telah 

memenuhi syarat-syaratnya: 1) Masa untuk berpikir, apakah dia akan 

tetap bersama dengan istrinya atau berpisah. 2) Agar istri terlepas dari 

kuasa suaminya. 3) Diharapkan ikatan rumah tangga yang dibangun untuk 

kedua kalinya akan semakin kuat. c. Hikmah dibalik larangan menikah di 

antara mahram: 1) Mencegah rusak dan hancurnya jalinan kasih sayang di 

antara mahram. 2)  Menghindari lahirnya generasi yang lemah. d. Hikmah 

larangan menikahi perempuan karena sepersusuan, yaitu untuk 

memperluas kekerabatan di antara manusia melalui hubungan persusuan 

karena bayi yang menyusu darinya akan mewarisi karakter dari ibu yang 

menyasukannya sebagaimana bayi mewarisi karakter yang ada pada diri 

ibu kandung. e. Hikmah larangan menikahi perempuan karena 

pernikahan: 1) Ibu dari istri yang dinikahi didudukkan pada posisi yang 

sama dengan ibu kandungnya sendiri yang harus dihormati. 2) Ikatan 

pernikahan menghadirkan jalinan kasih sayang antar keluarga masing-

masing, yaitu dari suami dan istri, yang tidak sepatutnya diiringi dengan 

kecurigaan dan rasa cemburu. f. Hikmah diperbolehkan menikahi 

perempuan ahlul kitab: 1) Untuk menghilangkan sekat-sekat di antara 

Ahlul Kitab dan umat Islam. 2) Menjadi sarana untuk menjalin sebuah 
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hubungan, pergaulan, serta pendekatan antar sesama keluarga yang dapat 

memberikan mereka ruang untuk mempelajari Islam, mengetahui 

kebenaran ajaran Islam serta hal-hal yang berkenaan dengannya. 3) 

Sebagai salah satu sarana untuk mengajaknya agar mengikuti petunjuk 

dan agama yang benar. g. Hikmah pengharaman seorang Muslimah 

menikah dengan laki-laki non Muslim: 1) Seorang suami berhak untuk 

mengatur istrinya, maka dalam beberapa hal apalagi masalah akidah tentu 

hal ini akan membahayakan bagi akidah istri tersebut. 2) Orang kafir tidak 

mengakui agama yang dianut oleh perempuan Muslimah, bahkan dia 

mengingkari kitab sucinya dan pembawa risalahnya (Nabi Muhammad 

saw.), maka tentu hal ini akan menimbulkan perselisihan dalam rumah 

tangga tersebut. h. Hikmah pembatasan poligami. i. Hikmah 

pemberlakuan poligami: 1) Salah satu wujud kasih sayang dan 

penghargaan Allah Swt. kepada makhluk-Nya adalah diperbolehkannya 

poligami dengan pembatasan, yaitu empat perempuan. 2) Karena Islam 

memiliki syariat yang amat tinggi yang dibebankan kepada umatnya agar 

memperjuangkan dan menyampaikannya kepada umat Islam. 3) 

Perlindungan terhadap para janda korban perang yang mati syahid. 4) 

Terkadang jumlah perempuan dalam suatu bangsa lebih banyak 

populasinya daripada jumlah laki-laki. 5) Kesiapan laki-laki untuk 

berkeluarga lebih banyak daripada kesempatan yang dimiliki perempuan. 

6) Adakalanya seorang istri mandul yang tidak mungkin bisa melahirkan 

atau terkena sakit menahun yang kesembuhannya tidak bisa diharapkan. 
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7) Terkadang ada sebagian laki-laki sesuai dengan fitrahnya secara psikis 

maupun fisik yang memiliki nafsu seksual yang tinggi sehingga kalau 

hanya satu perempuan saja tidak cukup untuk memuaskannya. 8) 

Memperbanyak jumlah penduduk sebagai persiapan untuk menjadi 

pasukan jihad jika terjadi suatu peperangan atau untuk menegakkan suatu 

negara merdeka. 9) Poligami merupakan sebuah keutamaan besar yang 

dapat menjaga kelestarian ajaran Islam secara murni, terbebas dari 

bobroknya sistem masyarakat dan kerusakan moral sebagaimana berlaku 

pada masyarakat yang menolak dan tidak mengakui poligami. j. Hikmah 

khutbah nikah: 1) Khutbah disampaikan atas dasar pemberitaan  dan 

menjadikan sesuatu didengar serta dilihat oleh masyarakat pada 

umumnya. 2) Membedakan pernikahan dengan prostitusi. 3) Menjadikan 

pernikahan sebagai perkara yang sakral di antara mereka. 4) Sarana 

mensyiarkan syiar-syiar Allah dalam setiap aktivitas, agar agama yang 

benar dapat menyebarkan panji-panji dan bendera-benderanya, serta 

menunjukkan syiar-syiar dan tanda-tandanya. 5) Sarana untuk  berzikir 

dan membaca ayat-ayat Allah, seperti hamdalah, istianah, ta‟awudz, 

tawakkal, tasyahhud, dan ayat-ayat dari Al-Qur‟an. k. Hikmah 

disyariatkannya „iddah: 1) Untuk mengetahui secara pasti kondisi rahim 

perempuan, sehingga tidak terjadi percampuran nasab janin yang ada di 

dalam rahimnya. 2) Memberi kesempatan kepada suami istri yang 

bercerai untuk kembali membina rumah tangga selama hal itu baik dalam 

pandangan mereka. 3) Menjunjung tinggi nilai pernikahan. 4) 
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Kemaslahatan yang didapat dari pernikahan tidak akan terwujud sebelum 

pasangan suami istri menjalani hidup berumah tangga dalam masa yang 

lama.  

3. Analisis terhadap hikmat al-tasyrī‟ hukum perkawinan yang dikemukakan 

oleh Sayyid Sabiq dalam buku Fiqh al-Sunnah. Berikut ini merupakan 

hasil analisisnya. 

a. Sayyid Sabiq merupakan salah seorang ulama yang mempunyai 

perhatian yang besar terhadap hikmat al-tasyrī‟. 

b. Sayyid Sabiq memiliki beberapa metode dalam menjelaskan hikmat 

al-tasyrī‟. Metode-metode yang digunakan oleh Sayyid Sabiq dalam 

Fiqh al-Sunnah, yaitu: 1) Dengan memakai kata “hikmah” secara 

jelas. Beliau mencantumkan dengan jelas kata hikmah beserta 

maksudnya, seperti: hikmah pernikahan (حكمت انزواج), hikmah larangan 

menikahi perempuan karena persusuan (حكمت انتحشٌم بانشضاع), dan lain-

lainya. 2) Tanpa menyebutkan kata hikmah secara jelas tetapi beliau  

menggunakan kata-kata yang mempunyai padanan kata yang semakna 

dengan hikmah, seperti: hikmah pembatasan poligami ( افادتها االقتصاس

 .(عهى االسبع

c. Sayyid Sabiq mengambil referensi untuk menjelaskan hikmat al-

tasyrī‟ dalam kitabnya dari berbagai sumber.  

d. Pada beberapa bahasan, Sayyid Sabiq menjelaskan dengan sangat 

panjang dan rinci dilengkapi dengan dalil-dalil dan data-data yang 



 
 

292 
 

lengkap, seperti yang terdapat pada hikmah perkawinan dan hikmah 

poligami.  

e. Hikmat al-tasyrī‟ yang dipaparkan oleh Sayyid Sabiq lebih terfokus 

pada hikmah ta‟aqquli tanpa menyebutkan hikmah ta‟abbudi. Sebagai 

contoh pada Hikmah disyariatkan „iddah, yang salah satunya adalah 

untuk memastikan kosongnya rahim perempuan.  

   

B. Saran 

       Sehubungan dengan kesimpulan di atas, perlu disampaikan saran-saran 

sebagai berikut: 

1. Hikmat al-Tasyri‟ ini diharapkan menjadi ruh dalam pembuatan hukum 

dan undang-undang perkawinan yang ada di Indonesia. Kemudian, perlu 

penyampaian materi tentang hikmat al-tasyri‟ ini dalam pelatihan pra 

nikah. Karena dengan mengetahui dan memahami serta mengamalkan 

kandungan hikmat al-tasyri‟ dalam perkawinan akan mampu untuk 

memahamkan hakikat dari perkawinan tersebut yang berujung pada 

kebahagian dan  keharmonisan dalam rumah tangga. Seperti yang 

diketahui, sangat banyak terjadi problematika rumah tangga pada 

umumnya, tidak terkecuali rumah tangga Muslim dan Indonesia pada 

khususnya. Permasalahan yang kasat mata, seperti kekerasan dalam 

rumah tangga (KDRT), LGBT (Lesbian Gay Biseksual Transgender), 

enggan menikah, perselingkuhan, married by accident (nikah karena 
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hamil duluan), perceraian, nikah sirri, dan masih banyak kasus-kasus 

rumah tangga lainnya.   

2. Penulis menyarankan agar dilakukan penelitian lanjutan secara 

komprehensif terhadap pemikiran Sayyid Sabiq mengenai hikmat al-

tasyri‟, tidak hanya dalam hukum perkawinan akan tetapi untuk semua 

kajian yang ditulisnya. Karena melihat penomena dakwah saat ini, perlu 

mengungkap hikmah-hikmah yang terpendam untuk dimunculkan dan 

disampaikan kepada umat manusia. Dengan hikmah-hikmah tersebut, 

umat manusia akan lebih cepat memahami dan mengamalkan syariat 

Islam yang kaffah ini. 

3. Kepada pihak Pasca Sarjana UIN Suska Riau, agar senantiasa 

menggalakkan kajian terhadap hikmat al-tasyri‟ sebagai salah satu solusi 

kongkrit dalam memahami syariat Islam dan persoalan hukum Islam serta  

menjawab tantangan kondisi kekikian dan kedisinian khususnya Indonesia 

dan umat Islam pada umumnya.  

       Demikian disertasi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi pembaca 

umumnya dan bagi penulis khususnya. Semoga umat Islam lebih 

memperhatikan hikmat al-tasyri‟ demi kemaslahatan agama dan bangsa 

Indonesia.  
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